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Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), 
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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 2020. 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 16. Alcím új 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    16
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok 
támogatása

      10
Országos jelzőrendszer és készülékkel kapcsolatos 
feladatok támogatása

2     000,0
/+2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
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. 



XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 108     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az  élet  védelmében  a  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  szükségesnek  tartja  egy  olyan
jelzőkészülékes  rendszer  kiépítését,  mely  elsősorban  az  idősek  biztonságát  garantálhatná
egészségügyi,  valamint  bűnmegelőzés  szempontjából.  A jelzőrendszer  kiépítése  és  elindítása
lehetőséget  teremtene  arra,  hogy  a  kiszolgáltatott  helyzetben  lévő  idős  személyek  egyetlen
jelzéssel  tudjanak  segítséget  kérni  és  kapni  akár  súlyos  egészségügyi  probléma végett,  akár
személyüket,  testi  épségüket,  életüket  ért  bűncselekmények  esetén.
A  módosító  javaslatunk  célja  az  országos  jelzőrendszer  és  készülék  bevezetésének  és
elindításának anyagi forrás biztosítása, a miniszterelnökség által fenntartott kormányhivatalok
több mint 23,5 milliárdos dologi kiadásainak 8,5%-ból. Véleményünk szerint a kiszolgáltatott
helyzetben  lévő  idős  személyek  biztonsága  fontosabb,  mint  a  kormányhivatalok  milliárdos
eszközbeszerzései.
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