
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/342.

Benyújtás dátuma: 2019-06-19 14:13

Parlex azonosító: TPSUFUEN0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), 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 2020. 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 3. Alcím 8. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Agrár célelőirányzatok

      8
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek 
támogatása

        1 Szőlőtermelők támogatása 2     000,0
/+2 000,0 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

[23 910,0] 21     910,0
/-2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Mint az elmúlt időszakban kiderült, nagyon sok bor van a magyar feldolgozók pincéjében. A
felvásárlási árak évek óta a alacsonyak, ezért veszélybe került a magyar szőlőtermelés.

A zöld-szüret  nem megoldás a  gazdák számára.  A országmarketing csak a  nagy pincészetek
borait támogatja, melyek a kis termelőktől nem vesznek át szőlőt. A javaslat az 5 hektár alatti
gazdákat támogatná, akiknek olyan szőlőfajtáik vannak, melyeket a 2020-as évben alacsony áron
szándékoznak felvásárolni.
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