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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 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 10,0
/-23 900,0 m.

kiadás/

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

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 60     000,0 /-60 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI 
ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Központi tartalékok

      1
Gazdaságvédelmi 
programok

[120 000,0] 69     802,7 /-50 197,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaságvédelmi 
központi kezelésű előirányzatai

      [1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése] [115 902,7]
/-115 902,7 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím új 8. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    8
Szociális bérlakás-rendszer 
fejlesztése

250     000,0 /+250 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

2



A válság  okozta  helyzetben  új  szerepet  kell  vállalni  a  magyar  államnak,  hogy  újjáépüljön
Magyarország,  ennek  érdekében  250  milliárd  forintos  bérlakásépítési  program
megvalósítását javasoljuk.

A  magyar  állam  indítson  szociális-  és  piaci  alapú  bérleti  programot is  a  hazai
ingatlanállomány nagyarányú fejlesztése, a hazai építőipar válsághelyzetének átmeneti kezelése,
egy  igazságos,  megfizethető  árú  bérlakáspiac  kialakítása  és  az  új  családalapító  generációk
életének  támogatása  érdekében.  A  program  első  hullámában  40  000  új,  60  m2-es  lakás
kialakítására  kerüljön  sor.  A  program  költségvetése  1000  milliárd  forint,  amit  részben  a
költségvetés, részben a jövőbeli bérleti díjakra épülő, állam által garantált hitel finanszírozza.

•  A  projektek  kezdeményezésére  az  önkormányzatok  jogosultak  és  saját  tulajdonú  telek
biztosításával járulnak hozzá egy-egy projekt elindításához.

•  A felépített ingatlanok felhasználását az önkormányzatok határozzák meg: ez lehet szociális
célú vagy piaci alapú bérlemény. Az ingatlanok azonban ne legyenek eladhatók!

•  Az  új  épületek  fenntartója  az  önkormányzat,  a  beszedett  bérleti  díjak  az  önkormányzati
költségvetésbe  folynak be,  az  ingatlan  karbantartására,  korszerűsítésére  és  az  önkormányzati
hitel finanszírozására fordítandók.

• A programban megvalósított munkákat és árazásukat országos szintű, nyilvános adatbázisban
publikálja az állam. A programban hazai tulajdonú vállalatok vehetnek részt kivitelezőként.

Ennek első részeként 250 milliárd forintos előirányzatot javaslunk kialakítani.
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