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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 XIV. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 5. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Alapítványok és társadalmi önszerveződések 
támogatása

      2 Társadalmi önszerveződések támogatása

        5
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek 
támogatása

[700,0] 1     400,0
/+700,0 m.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 28     875,8
/-700,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az ország lakossága felől komoly társadalmi bizalom irányul a tűzoltók és a mentőszervezetek
felé,  hiszen  ez  a  mutató  Magyarországon  96 százalékos,  így  például  a  lánglovagok  messze
megelőzik  minden  más  hivatás,  szakma  gyakorlóit.  A  megbecsülés  természetesen  az
önkénteseknek is megjár. A tisztesség azt kívánja, hogy megbecsüljük azokat, akik hajlandóak
kockára tenni az életüket, feláldozni szabadidejüket azért, hogy a társadalom tagjai, a társadalom
javai  biztonságban legyenek.  Az önkéntes,  ingyenes  közösségi  munka,  az  egyéni  társadalmi
felelősség vállalása az emberek, a lakosság, a települések biztonságáért, amely a legnemesebb
emberi  cselekedetek  közé  tartozik,  leegyszerűsítve  a  modern  hazafiság  egyik  megjelenési
formája. Az önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek munkájukkal híven bizonyították
az elmúlt időszakban, hogy fokozott állami támogatásra érdemesek, amelynek plusz 700 millió
forintos  forrását  a  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  kommunikációs  költségeinek csökkentésével
véljük megvalósíthatónak.
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