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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
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: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 4. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Nemzeti támogatások

      4
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 
támogatása

        1
Kapuvári húsgyár újraindításához szükséges állami 
támogatás

2     000,0
/+2 000,0 f.

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

[20 579,5] 18     579,5
/-2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A  kapuvári  húsgyár  beindítása  mind  a  helyieknek,  mind  a  környékben  élők  számára
létfontosságú.  Egyaránt  teremt  munkahelyeket  a  régi  és  új  munkavállalóknak  és  biztos
felvásárlási pontot a környékbeli állattartóknak, akiknek a húsgyár bezárása óta vannak emiatt
nehézségei.  A húsgyár  újraindítására a Kormány eddig a  privatizációt  látta  járható útnak,  de
mivel idáig egy eredményes pályázat sem zajlott le, újra kiállunk azon véleményünk mellett,
hogy a húsgyár újraindítását az államnak kell magára vállalnia.
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