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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 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     850,0 /-150,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 11. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

      6
Szanda, a várhoz tartozó turisztikai fogadó- és információs 
épület kialakítása

150,0
/+150,0 m.

kiadás/

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. 



Indokolás 

Nyugat-Nógrádban hagyományosan domináns a gazdag kulturális örökség szerepe, főként annak
tekintetében,  hogy akár  Kelet-Nógrádhoz,  akár  az  egész  országhoz  viszonyítva  szűkölködik
ásványkincsekben a vidék, így nincs olyan nyersanyag, amire ipari termelést lehetne felépíteni,
emellett  a  rendszerváltás  előtt  a  térség  tudatos  gazdasági  lezüllesztése  is  zajlott  ideológiai
alapon,  viszont  a  rendszerváltás  óta  eltelt  27  év  sem  hozott  megnyugtató  változást  –
területfejlesztési  szempontból  sem!  A kulturális  és  történeti  örökségünkre  épített  turizmus
azonban kitörési pont lehetne Nyugat-Nógrádnak, Szanda esetében ez konkrétan a várturizmus.
Az örökségi tervezés azonban kifejezetten fontos kellene, hogy legyen ezen a vidéken, ráadásul
ehhez gazdag háttér is a rendelkezésre áll.
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