
országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére 1ro,n:; 

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk ,,A Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a térségi
gazdaságfejlesztés, illetve az ipari foglalkoztatottság vállalkozások letelepítésével történő
növelése érdekében szükséges módosításáról" szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz, amelyek
szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget. Erre
tekintettel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló
4/2018-2022. (VI.1.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint - az indítvány papíralapon
kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. október 15.
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2018. évi .... törvény

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a
térségi gazdaságfejlesztés, illetve az ipari foglalkoztatottság vállalkozások letelepítésével

történő növelése érdekében szükséges módosításáról

1. §

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését kővető napon lép hatályba.



1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete

1. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet 20.33. Hazai fejlesztési programok alcíme a következő 7. Térségi
gazdaságfejlesztés, az ipari foglalkoztatottság növelése vállalkozások letelepítésével jogcímcsoporttal egészül ki:

Cí AI Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzatm cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemeltszá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozásim sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevételá ám m
m

INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI
MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

7 Térségi gazdaságfejlesztés, az ipari foglalkoztatottság 20 000,0
növelése vállalkozások letelepítésével

2. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet Hazai felhalmozási költségvetés és XVII. fejezet összesen sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

XVII. INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI Kiadás Bevétel Egyenleg
MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés 832 150,8 56 420,0 -775 730,8
Hazai felhalmozási költségvetés 433 154,8 53 919,4 -379 235,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 154 450,9 0,0 -154 450,9

XVII. fejezet összesen 1 419 756,5 110339,4 -1309417,1



3. XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 26.2.4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoportja helyébe a következő rendelkezés lép:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozásim sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevételá ám m

m
PENZÜGYMINISZTERIUM

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

4 Beruházás Előkészítési Alap 500,0

4. XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 26.2.1. Rendkívüli kormányzati intézkedésekjogcímcsoportja helyébe a következő rendelkezés
lép:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozásim sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevételá ám m

m
PENZÜGYMINISZTERIUM

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

1 Rendkívüli kormányzati intézkedések 164 500,0



5. XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet Hazai működési költségvetés, Hazai felhalmozási költségvetés és XV. fejezet összesen sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

XV. Kiadás Bevétel EgyenlegPÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés 681 691,8 45 737,1 -635 954,7
Hazai felhalmozási költségvetés 90 646,0 13 201,5 -77 444,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 554,4 54,7 -1 499,7

XV. fejezet összesen 773 892,2 58 993,3 -714 898,9



Általános indokolás

A törvénymódosítás célja a térségi gazdaságfejlesztés, valamint a magas hozzáadott értékű ipari
és szolgáltató vállalkozások letelepítése.

Az előirányzat a következőket szolgálja:

1. Térségi erőforrásokat, helyzetet bemutató adatok, információk gyűjtése a vállalkozások
szempontjai alapján, a vállalkozások számára hozzáférhető adatbázisba. Befektetési ügynökség,
szolgáltatás létrehozása megyei szinten, a megyéhez tartozó térségek gazdaságfejlesztésének
támogatására.

2. Vállalkozástípusok szegmentálása, a térségi erőforrások, lehetőségek figyelembevételével.
Meghatározott szempontok alapján a kiemelten támogatandó ágazatok (valójában alágazatok,
vagy termékek/termékcsoportok) meghatározása.

3. A fejlesztés szempontjából potens célcsoport (vállalkozók) azonosítása. (Ez magában foglalja a
már a térségben működő vállalatok, illetve az oda betelepülni hajlandók felkutatását, azonosítását.)

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az általános indokolásban jelzett jogpolitikai célok megvalósítása érdekében a törvény
módosításában az ott szereplő változtatások átvezetése szükséges.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


