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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 3. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

  20
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    3 Agrár célelőirányzatok

      2
Agrárkutatás 
támogatása

[132,1] 332,1 /+200,0 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] 29     375,8
/-200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Véleményem szerint a agrárkutatásokra és ezen belül a gyümölcstermesztés kutatásra, sokkal
nagyobb  forrásokat  kellene  biztosítani.  Kifejezetten  gondolok  itt  azon  fajok  kutatásának
támogatása, amelyek gazdasági szempontból jelentős előrelépésre lehet számítani: nagy a piaci
igény,  többfunkciósan hasznosítható (alternatív)  növények,  a termesztésben a  szerepük pedig
jelenleg alacsony. A klímaváltozás és a globális élelmiszer-ellátási  problémák egyre nagyobb
problémát jelentenek az egész világ számára. Magyarország, mint agrárország, nem teheti meg,
hogy nem támogatja az ilyen célú kutatásokat.
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