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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
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 2018. 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 20. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20 Európai uniós fejlesztési programok

      1
Uniós programok kiegészítő 
támogatása

        1 Méhészeti Nemzeti Program [788,0] 1     288,0 /+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

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     079,5
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A magyar méhészet a jövőbeni kihívásoknak csak akkor tud maradéktalanul megfelelni, ha az
állam részéről komolyabb támogatásban tud részesülni. A méz pozitív élettani hatásai ma már
vitathatatlanok és el kell érnünk azt, hogy minden háztartásban megtalálható legyen a hazai méz.
Egy másik igen fontos szempont  a méhek beporzási tevékenysége,  melyek a mezőgazdasági
munkák – azon belül is a permetezés és kártevőirtás miatt – veszélybe kerülhet a közeljövőben,
ha nem fordítunk rá kellő figyelmet. Mindemellett kiemelt figyelmet kell fordítani a hamisított,
import  kínai  mézek  beáramlásának  és  a  boltok  polcain  történő  megjelenésének
megakadályozására.
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