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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 XV. Fejezet új 17. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások 600,0 /+600,0 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

160,0 /+160,0 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások 300,0 /+300,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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. 



  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 163     940,0 /-1 060,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szerepe kiemelt fontosságú volt a magyar gazdaságban,
hiszen nap, mint nap rengeteg áru cserél gazdát a piacon, így fontos a fogyasztókra való kiemelt
odafigyelés. Az NFH jelenléte egy visszatartó erőt képezett az esetleges jogsértők számára, így
kevesebb volt a tisztességtelen magatartású eladó is a piacon. Ezáltal a fogyasztók is jobban
megbíznak a piac többi szereplőjében, hiszen védelmet élveznek a hatóság működése által. Ez
pedig rendkívül fontos eleme a mai gazdaságoknak, ebben a bizonytalan piaci környezetben.
Ezért szeretnénk, ha a 2017. év elején megszüntetett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság újra
működésbe lépne.
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