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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 8. Cím 2. Alcím új 46. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM
  8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Ágazati célelőirányzatok
      46 Magyar hadiipar fejlesztése 20     000,0 /+20 000,0 m. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 9     575,8
/-20 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az  utóbbi  évtizedek  kormányainak  "köszönhetően"  a  Magyar  Honvédség  leépítésével
párhuzamosan  a  hazai  védelmi  ipart  is  tönkretették.  Pedig  óriási  potenciál  rejtőzik  a
hadiiparunkban,  ugyanis  saját  gyártású  fegyverekkel,  lőszerekkel,  harci  járművek
alkatrészeivel  vagy  akár  gyakorló-  és  egyenruhákkal  felszerelhetnénk  a  hadseregünket  és
exportra  gyártva  jelentős  bevételekkel  számolhatna  az  állam.  Mindemellett  komoly
munkahelyteremtést  is  vonna  maga  után  a  hadiiparunk  fejlődése.  Mindezt  a  kormányzati
kommunikációra szánt milliárdok rovására lehetne megtenni, mivel az országot nem szavakkal,
hanem tettekkel kell megvédeni!
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