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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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 57. 
Jogcímcsoport 4. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      57
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

        4
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit 
Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása

[1 882,4] 1     702,4
/-180,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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. 



XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        1 Magyar Vöröskereszt támogatása [100,1] 120,1
/+20,0 m.

kiadás/

        2 Magyar Rákellenes Liga támogatása [30,0] 50,0
/+20,0 m.

kiadás/

        3
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek működési támogatása

[51,3] 71,3
/+20,0 m.

kiadás/

        4 Magyar ILCO Szövetség támogatása [30,0] 50,0
/+20,0 m.

kiadás/

        5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat [20,0] 40,0
/+20,0 m.

kiadás/

        6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona [30,0] 50,0
/+20,0 m.

kiadás/

        7 Rákbetegek Országos Szövetsége [20,0] 40,0
/+20,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek

        9 Mályvavirág Alapítvány 20,0 /+20,0 m. kiadás/
        10 Magyar Hospice Alapítvány 20,0 /+20,0 m. kiadás/

Indokolás 

A  javaslat  tekintettel  az  egészségügyi  társadalmi,  civil  és  non-profit  szervezetek  kiemelt
társadalmi fontosságára, úgy juttat több forrást, hogy a szervezetek eddig meglévő tevékenysége
szavatolható lehessenek, de újabb szerepvállalásukkal nagyobb mértékben váltsák ki az állami,
önkormányzati  feladatokat.  A  civil  szerveztek  egészségügyi  nagyobb  szerepvállalása
célravezetőbb  az  egészségmegőrzés  területén,  mert  az  általuk  végzett  munka  hitelesebb  a

2



lakosság megítélésében.

Valamennyi civil szervezet aki a támogatásban részesül, olyan munkát végez, amely az állami
ellátó  rendszert  tehermentesíti,  és  olyan  kiegészítő  tevékenységet  végez,  amely  az  állami
ellátórendszerben anyagi és emberi erőforrások híján nem érhető el.

Ki  kell  emelni,  hogy  a  Magyar Gyermekonkológiai  Hálózat vonatkozásában  a  20  millió
forintos  támogatásból  olyan  életmentő  műszerek  beszerzése  végezhető  el,  amellyel  a
gyermekonkológiai ellátást végző intézmények egyenként 5 millió forint körüli eszközbeszerzést
tudnak végrehajtani.  Magyarországon jelenleg mintegy 1500-2000 daganatos gyerek küzd az
életéért, 75 százalékuk sikeresen gyógyítható, azonban a hosszan elhúzódó betegség és kezelés
súlyos lelki hatással van az egész családra. A támogatási összeg a gyógyulás esélyeit nagyban
növelheti, mert segít az intézmények korszerű eszközökkel való felszerelésében.

Új  támogatandó  alapítványként  került  feltüntetésre  a  Mályvavirág  Alapítvány,  amely  a
méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért alakult meg. A létrehozás oka az volt, hogy
legyen egy olyan szervezet Magyarországon, amely kifejezetten méhnyakrák-megelőzéssel és
rehabilitációval foglalkozik. A szervezet társadalmilag is fontos célt valósít meg, és kiemelten
sikeres  tevékenységet  végez  a  prevenció  és  a  betegség  utáni  rehabilitáció  területén.
Többlettámogatásával  az  általa  végzett  hasznos  szűrési  lehetőségek  még  szélesebb  körben
válhatnak elérhetővé és a  rehabilitációs tevékenységével  sokkal  több a  betegségen átesett  nő
rehabilitációjában tud segíteni.

Szintén új támgatást élvező alapítványként A Magyar Hospice Alapítvány  kerül támogatásra,
amely hazánk első hospice ellátással foglalkozó alapítványa, és az ápolási gondozási feladatokon
túl,  komoly  társadalmi  figyelemfelhívó  munkát  végez,  és  hazánkban  egyedülálló  módon  a
hospice ellátásban résztvevő személyek képzését is végzi.
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