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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: Külügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A XVIII.  Külgazdasági  és  Külügyminisztérium fejezet,  7.  cím, 1.  alcím, 1.  Beruházás
ösztönzési  célelőirányzat  jogcímcsoport  tekintetében  a  tárgyéven  túli  fizetési
kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 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
      [1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat] [200,0] /-200,0 m. kiadás/

[49 800,0] /-49 800,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A külgazdasági  számok  azt  mutatták  az  elmúlt  években:  hiába  próbálkozik  a  kormány,  a
külgazdasági  számok  nem  javulnak.  Ennek  természetesen  számos  oka  van,  de  alapvető
probléma,  hogy  a  kormány  olyan  beruházásokat  támogatna,  amelyek  erősítik  az  ország
"összeszerelő  üzem"  profilját.  Ráadásul  elkezdte  a  kormány  a  hazai  oligarchák  közvetlen
támogatására  használni  a  forrást.  Magas  hozzáadott  értékű  munkahelyeket  teremtő
beruházásokról természetesen a kormány politikájában továbbra sincs szó, így nem támogatjuk,
hogy ilyen mértékű támogatásban részesüljenek.
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