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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: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 41. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      41
Környezetvédelmi civil szervezetek 
támogatása

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     425,8
/-150,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Az  elmúlt  években  jelentősen  háttérbe  szorult  a  környezetvédelem hazánkban,  a  zöld  civil
szervezetek  támogatása  pedig  2012-től  folyamatosan  csökkent.  A nemzetközi  elvárásoknak
megfelelve  Magyarországnak  is  jelentősen  változtatni  kell  környezetvédelmi  politikáján,
melynek megvalósításában nagy szerepet vállalhatnak a hazánkban évek óta aktív, jól működő
civil szervezetek.

Jelenleg is több száz zöld civil szervezet működik hazánkban, azonban pályázati vagy egyéb
támogatási  forrás  korlátozott  számban  áll  rendelkezésükre,  ezért  szükséges  részükre  célzott
forrást  biztosítani  ahhoz,  hogy működésük biztosítva  legyen,  és  szerepet  tudjanak vállalni  a
hazai környezetvédelem erősítésében.
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