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

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 18. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

      18
Innováció és szakképzés a fenntartható tájgazdálkodásért a 
bátonyterenyei ipari parkban

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

kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



Nógrád  megyét  természeti  adottságai  kiváló  tereppé  teszik  a  természetközeli  gazdálkodás,
valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szakképzés,  turisztika,  megújulóenergia  hasznosítás  kiépítése
számára.  A  már  létező  innovatív  környéki  mikrogazdaságok  tapasztalatait  egyesítve  a
bátonyterenyei  ipari  park  területén  kedvező  közlekedési  és  környezeti  adottságokkal  lenne
kialakítható  egy fenntartható  gazdálkodási  fejlesztő  és  szakképzési  központ.  Nógrád  megye
kistelepüléseinek népességmegtartó ereje rendkívül gyenge, a munkakereső lakosok túlnyomó
része középkorú és szakképzetlen,  a megye a korábbi nehézipar leépülésétől  sújtott,  ebből a
szempontból Magyarország állatorvosi lovának is tekinthető. Ugyanakkor a kitörési lehetőségek
megalapozottak, melyek elsősorban tőkehiány és téves, a megszokott sztereotípiákat komparatív
előnyök hiányában hiába erőltető 2014-2020-as területfejlesztési koncepció miatt nem tudnak
megvalósulni.  A megye  területének  közel  fele  erdő  (biomassza),  itt  található  az  egyetlen
Magyarország  területén  eredő  folyó,  a  Zagyva,  környezetszennyező  nagyüzemek  nincsenek.
Akár  a  megújulókra  alapozott  energetikai  önellátás  is  megteremthető  az  egész  ország  új,
tudásalapú fejlődési pályára állításához mintát szolgáltatva. A megyéből jelenleg nem csak az
innováció, de a felsőoktatás is teljesen hiányzik. Az előrelépéshez modern ökopolitikai elvek
mentén kialakított, a nemzetközi "zöld" és regionális fejlesztéseket "behozó", a helyi lakosok és
különösen a fiatalok számára vonzó innovációs központ adhatna induló energiát.
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