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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 XX. Fejezet 20. Cím új 60. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    60
Az elvándoroltak hazahozatalát elősegítő program 
beindítása

5     000,0 /+5 000,0 m. 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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 24     575,8
/-5 000,0 m.

kiadás/

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. 



Indokolás 

1-2. 

A Jobbik  szerint  Magyarország  jövője  szempontjából  stratégiai  jelentőségű  az  elvándorolt
fiatalok hazacsábítása. A kormány által életre hívott Gyere haza, fiatal! program megbukott, de
nem szabad, hogy ez azt jelentse, hogy ne legyen olyan törekvés, amely azt célozza meg, hogy
minél  több  fiatalt  hazahozzunk,  segítsük  az  ő  itthoni  életkezdésüket.  Ezért  a  Jobbik
kezdeményezi  egy  olyan  költségvetési  tétel  elkülönítését,  amely  a  külföldön  élő  magyar
állampolgárokat  kívánja  megszólítani,  annak  érdekében,  hogy  a  kivándorolt  fiataloknak
lehetősége  legyen  arra,  hogy  Magyarországon  munkát  vállalhassanak,  egzisztenciát
teremthessenek, családot alapíthassanak stb. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy erre a célra, és a
később kidolgozandó programra 5 milliárd forintos előirányzat szerepeljen a költségvetésben.

2


