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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 8     298,5 /-527,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 23. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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. 



    23 Sporttevékenység támogatása
      23 Szabadidősport támogatása [672,4] 1     200,0 /+527,6 m. kiadás/

Indokolás 

A szabadidősportra áldozott pénz középtávon megtakarításként jelentkezik az egészségügyben.
Ezt  sokak  mellett  az  Egészségügyi  Világszervezet  (2003)  „Health  and development  through
physical activity and sport” (Egészség és fejlődés a fizikai aktivitás és sport által) címmel kiadott
dokumentuma  is  megállapította.  A  sport  egészségmegőrző  szerepe  közismert,  ugyanakkor
sereghajtók vagyunk Európában a lakosság számarányához viszonyítva több olyan betegségben,
melyek  kialakulása  a  mozgásszegény  életmódhoz  vezethető  vissza.  Az  Alaptörvény  XX.
cikkének (1) és (2) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, hazánk
pedig  ezt  részben a  sportolás  és  a  rendszeres  testedzés  támogatásával  kívánja  biztosítani.  A
Miniszterelnökség dologi kiadásaira szánt összeg szapora szívverést, magas vérnyomást és más
egyéb nem kívánatos tüneteket okoznak a társadalom széles tömegeinél. Ezzel szemben a sport
jótékonyan hat az egészségre, preventív hatása közismert. Ha egészség van, minden van, illetve
az egészség a legfőbb kincs! Az egészséges, életerős, produktív és életvidám polgárok minél
magasabb lélekszáma a mindenkori kormányok munkájának a legnagyobb elismerése. Az ezért
tett  fáradozás  támogatandó,  közös  érdekünk,  minden  ez  ellen  irányuló  döntés  merénylet  a
nemzet jövője ellen.
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