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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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 6. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása
        1 Balatoni vendéglátás program 200,0 /+200,0 m. kiadás/

150,0 /+150,0 f. kiadás/

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

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. 



XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     225,8
/-350,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A  tavalyi  évben  élénkült  a  belföldi  turizmus,  azonban  a  balatoni  vendéglátásban  a
munkaerőhiány évről évre egyre súlyosabb problémákat okoz. Egyre több vendéglátóhely zár be,
nem a forgalomcsökkenés, hanem a munkaerőhiány miatt.

A turisztikai szakmai szervezetek évek óta próbálják megoldani az egyre súlyosabb problémát,
azonban  kormányzati  segítség  nélkül  a  balatoni  szezon  minden  évben  veszélybe  kerül.  A
beavatkozás nem várhat tovább.

A  probléma  megoldása  kizárólag  átfogó,  a  szakmai  szervezetek  és  vendéglátói  szektor
bevonásával  megvalósított  program  segítségével  lehetséges.  Javaslatom  a  program
kidolgozásához és megvalósításához biztosít forrást.
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