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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: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 8. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Nemzeti támogatások
      8 Nemzeti agrártámogatások

        1
Konyha- és kiskert Támogatási 
Program

1     000,0 /+1 000,0 m. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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

[29 575,8] 28     575,8
/-1 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Kis területméretük miatt a konyhakertekkel, kiskertekkel rendelkező, a becslések szerint milliós
nagyságrendet  meghaladó,  alapvetően  saját  termelésre,  önellátásra  törekvő,  többségükben
kedvezőtlen szociális helyzetben élő családok évek óta nem részesülnek a több száz milliárdos
EU-s  és  a  kiegészítő  nemzeti  agrártámogatásban.
Ezek  a  családok  valóban  élelmiszertermeléssel,  többségükben  nem  hobbikertészként
foglalkoznak.  Érdeküket  a  rendszerváltozást  követően,  agrártámogatás  céljából  eddig  még
egyetlen párt  vagy érdekképviselet  nem érvényesítette.  Munkájuk nemcsak nemzetgazdasági,
helyben előállított vagy értékesített élelmiszerek mennyisége szempontjából jelentős, hanem az
elszegényedett családok szociális helyzetének javítását, a saját termelésű élelmiszerellátást, tehát
az önellátást, de a részfoglalkoztatást is szolgálja. Földtulajdonaik viszont aranykoronában nem
mérhetők.
Javasoljuk a családi konyhakertek és kiskertek vetőmag, szaporítóanyag, gyümölcsfacsemeték,
állattenyésztési  tenyészanyagok  (sertés,  baromfi,  nyúl,  tojás,  stb.),  műtrágya  és  növényvédő
szerek,  kerti  szerszámok  (metszőolló,  háti  permetezőgépek),  kisgépek  (darálók,  prések)
vásárlása,  a  kerti  öntözés  vízdíjának  költségvetési  támogatását.  A  támogatási  forma  és  a
kifizetések szabályainak meghatározásának alapja a fent említett termékkörök áfájának 0 %-ra
történő csökkentése az érintettek számára.
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