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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Vállalkozásfejlesztési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím új 67. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    67
A hatvani cukorgyár és a kapcsolódó édesipar 
újraindítása

15     500,0 /+15 500,0 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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 14     075,8
/-15 500,0 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 

1-2. 

Az Európai Unió eltörölte a cukorkvótát, ennek köszönhetően megnyílt a lehetősége annak, hogy
Magyarországon az elkótyavetyélt cukoriparunkat újraindítsuk. Hatvan városában több mint 100
éven  keresztül  működött  cukorgyár,  a  település  kiváló  infrastrukturális  lehetőségekkel
rendelkezik.  A  gyár  régi  telephelyén  az  utolsó  cukorsilót  2012-ben  bontották  le  lengyel
munkások, és szállították Litvániába, hogy ott felépítsék. A cukorgyár újbóli beindítása több száz
munkahelyet  eredményezne  Hatvan  városában,  ezen  felül  közvetve  további  több  száz  új
munkahely jönne létre Hatvan város környékén a mezőgazdaságban.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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