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Kövér László úrnak,
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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk ,,A Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a térségi mikro- és
közösségi vállalkozások fejlesztése 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. l .) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint - az indítvány papíralapon
kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. október 15.

Tisztelettel:
r, 

(Jer 11
Hegedűs Lorántné

Jobbik

l l -t_ "--· L- L-~'L>--. ' L 

Potocskáné Kőrösi Anita 1 
Jobbik

I 
/ / ,,-, / </· J:· ' ,%- ..

/'I 
1 Ander Balázs

Jobbik

____ :...-:, 
r. Steinmetz Ádám

Jobbik



2018. évi .... törvény

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a
térségi mikro- és közösségi vállalkozások fejlesztése 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
mikro-és közösségi vállalkozások fejlesztése jogcímcsoporttal egészül ki:

Cí AI Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím rr.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 Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á ám m
m

INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI
MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

7 Térségi mikro-és közösségi vállalkozások fejlesztése 10 000,0

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 423 154,8 53 919,4 -369 235,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 154 450,9 0,0 -154 450,9

XVII. fejezet összesen 1 409 756,5 110339,4 -1299417,1



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

Cí AI 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 Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á· ám m
m

PENZÜGYMINISZTERIUM
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
1 Rendkívüli kormányzati intézkedések 155 000,0

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

xv. Kiadás Bevétel Egyenleg
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés 672 191,8 45 737,1 -626 454,7
Hazai felhalmozási költségvetés 110 146,0 13 201,5 -96 944,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 554,4 54,7 -1 499,7

XV. fejezet összesen 783 892,2 58 993,3 -724 898,9



Általános indokolás

A törvénymódosítás célja a térségi és közösségi mikrovállalkozások indításának, fejlesztésének
támogatása

Az előirányzat a következőket szolgálja:

1. A térségben vállalkozni képes és szándékozó fiatalok megszólítása, vállalkozói alapképzésük,
tanácsadásuk és mentorálásuk biztosítása (szükség esetén kezdőtőkével). A tanácsadási program
nemcsak a fiatal vállalkozókra terjedne ki, hanem minden résztvevőre. Célunk, hogy segítsük a
vállalkozóvá válást, üzleti képzéseket, mentorálást, különböző gyakornoki lehetőségeket, illetve
speciális ösztöndíjakat (vállalatvezetőknek is) biztosítsunk.

2. A fiatalok helyben tartása és a letelepülők részére megfelelő jövedelemszerzési lehetőségek
biztosítása. (,,Lépj a piacra" program kiterjesztése és a támogatási összeg növelése a falun
vállalkozni kívánok részére)

3. Innovatív megoldások bemutatása, ismeretterjesztés. Tanácsadói szolgáltatás.

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.


