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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 13. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  13 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [350,0] 700,0
/+350,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[65,4] 145,4 /+80,0 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [210,0] 420,0
/+210,0 m.

kiadás/

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

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. 



Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 28     935,8
/-640,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  nemzetünket  fenyegető  legnagyobb  veszedelem  az  évtizedek  óta  tartó  tragikus
népességfogyás.  A  káros  demográfiai  trendek  megfordítása  a  magyarság  megmaradásának
kulcskérdése,  ezért  szükségesnek  tartjuk  a  Kopp  Mária  Intézet  személyi-  és  dologi  jellegű
kiadásainak megduplázását, hiszen a hagyományos férfi-női kapcsolaton alapuló családpolitikai
szakkutatások segíthetik egy valóban családbarát politika középpontba kerülését.
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