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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 XIV. Fejezet 20. Cím 1. Alcím új 57. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Ágazati célfeladatok

      57
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtása

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

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  26
Központi 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. 



    2 Központi tartalékok
      2 Országvédelmi Alap [60 000,0] 58     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

Az állami és önkormányzati  szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben  rögzített  kötelezettségeken  kíván  enyhíteni  a  kormányzat  akkor,  amikor
Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatban elhelyezett
módosítással azt rögzíti, hogy egy állami vagy önkormányzati szervezetnek - ha egy vizsgálat
azt állapítja meg, hogy nem éri el a rá irányadó biztonsági szintet - 5 helyett 6 év alatt kell azt
elérnie.

Mindez  elfogadhatatlan,  egyúttal  arra  világít  rá,  hogy  nem  áll  rendelkezésre  elegendő
költségvetési  forrás.  A módosító  javaslat  az  Országvédelmi  Alapból  2  000,0  millió  forintot
csoportosít át ezen feladatok végrehajtására.
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