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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP),
Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Ungár Péter
(LMP)
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: Költségvetési bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 3.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati
35
programok
3

Zöld Beruházási Alap

70 000,0

/+70 000,0 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Az LMP álláspontja szerint az új, magas hozzáadott értékű, helyben létrejövő és válságálló
munkahelyek teremtésének egyik legkézenfekvőbb módja a zöld iparágakba való beruházások
növelése. Ezért a megújulóenergia-ipar fejlesztését, a lakossági energiahatékonysági
programokat, és egy energiahatékony bérlakáshálózat kiépítését tekintjük kiemelten fontosnak.
Ennek érdekében létrehoznánk a Zöld Beruházási Alapot, fenntartható pénzügyi támogatási
hátteret teremtve. A Zöld Beruházási Alap többek között a lakossági és középületek
épűletenergetikai beruházásainak támogatását végezné. Az Alap eszközeinek felhasználásával a
gazdaságban további százmilliárd forint mozdulna meg, és a zöld gazdaság felpörgésével több
tízezer új, válságálló munkahely jönne létre. A lakossági energiahatékonyságba, lakossági és
közösségi megújuló energia telepítésbe történő állami befektetés a hagyományos foglalkoztatási
programokat jelentősen meghaladó munkahelyteremtő képességgel bír, ami a beruházások
magas munkaerő-intenzitásának és alacsony importigényének köszönhető. Ráaádsul ezek a
munkahelyek helyben jönnek létre, ezzel gátolva az elvándorlást. A hatások pedig hosszútávúak,
hiszen a megtakarított energia költségek hosszú távon élénkítik a hazai belső keresletet, a
kialakuló megújuló energiatermelő és tároló hálózat pedig a jövő energiarendszerének alapját
fogják képezni. Erre a feladatra a Paks II. beruházásra szánt forrásból csoporttosítjuk át.
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