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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . Emberi erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

23 Sporttevékenység támogatás a

30 Baranta magvar harcművészet támogatása 0,0 0,0 +75 .0 +75 .0 750 750

XIV . Belügyminisztérium

4 Terrorelhárítási Központ

1 M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2045,6 -75 .0 1970 .6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elb7rányzat-módosttás,tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze/liggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Baranta hagyományos magyar harcművészet utat mutat az elsüllyedő félben lévő világunkban a magyar
társadalom fiatal és idősebb tagjainak, szerte a Kárpát-medencében. A tudatosan kitörölt ősi tudást,
vagyis a magyar múltunk értékeit, hagyományait, kultúráját összegyúrva, együttes erővel tárja elénk és
tanítja korosztálytól fiiggetlenül mindenkinek . A felhalmozott, de elfecsérelt tudás terjesztésére, átadásár a
óriási szükség van gyarmatosított hazánkban . Nincs másról szó ; túlélni a világot behálózó nem létező
pénzeken nyugvó - bármikor bedönthető - a tudatmódosításon, tömeges megtévesztésen alapul ó
fogyasztói társadalom fokozatos nyomását és a környező államok magyarellenes politikáját . Ehhez a
küzdelemhez elengedhetetlen feltétel az, hogy a magyarság újra megismerje, újra a mindennapjai részév é
tegye — a lehetőségekhez alkalmazkodva - a saját kultúráját, hagyományait, történelmét .

A Baranta felöleli a VII . századtól egészen a XX. század elejéig a magyarság harci kiképzési formáir a
épülő fegyveres- és pusztakezes irányzatait. A mozgáskultúra egy része a harci táncokban, a pászto r
életmódban, vívókönyvekben és művészeti ábrázolásokon maradt meg .

A magyar harcművészet újjáélesztésére több kísérlet is történt a XX . században. 1997-ben létrejött a

Baranta Szövetség (jelképe a rakamazi Turulmadár), 1998-ban rendezték az els ő magyar bajnokságot .

Jelenleg a Kárpát-medencében 73 helyszínen hozzávet ő leg 2500 fő gyakorolja, a magyar kultúra alapjain
nyugvó a magyar harci testkultúrából táplálkozó technikákat . A Baranta foglalkozások által a magyar
népi- és testkultúra szinte minden területét alapvető szinten tanulják, úgymint : népművészet, néptánc ,
népdal, népi ételek elkészítése, erőnlét, gyorsaság, technikai fejlődés. Ezért a helyi ifjúság mellett az ott
élő korosztályok mindegyikének tanít és mutat újdonságot .

A Baranta célja; magyar értékrend szerinti közösségek létrehozása, melynek tagjai a ma már homályb a

merült értékek mentén viszonyulnak egymáshoz, a Nemzethez és a Világhoz . Ezek előtérbe helyezésével

sokat tehet egy barantás a családja és a nemzete megmaradásáért: önfeláldozás, segítségnyújtás ,
önfegyelem, akarat, hit, hazafiság, megbízhatóság, kiszámíthatóság, tisztelet, önmérséklet, bölcsesség . A
harcosok megbecsülik a másikat, és örömmel dolgoznak együtt . Tanulják, tisztelik és ismerik a múltjukat ,
kultúrájukat, hagyományaikat. Magyarul élnek, gondolkodnak, harcolnak, táncolnak, énekelnek . A közös
élhető jövőért a jelenben cselekszenek, tesznek és dolgoznak . Nem valami ellen, hanem valamiért

küzdenek. A magyar észjárás megismerése biztosítja az értékek mentén történ ő haladást és a megfelelő
önvizsgálatot. Ezáltal a magyar harcművészet olyan fiatalokat nevel ki, akik — a különböz ő harcművészeti

versenyeken való részvétele mellett- idővel átveszik az idősebbek szerepét . Nagy tudást halmoznak fel ,

ezért a későbbiekben ők mutathatnak példát, taníthatják a fiatalabbakat és akár az id ősebb nemzedéket is .
Tehát a barantásnak az egyéni fejlődésen túl, a helytörténet és a néprajz pontos megismerése mellet t
feladata a magyar testkultúra még rejtett elemeinek összegyűjtése szerte a Kárpát-medencében; egy olyan
csapat, közösség megszervezése, mely a fentebb leírt értékek mentén szervez ődik, és különböző módokon

terjesztik és népszerűsítik a máig elhallgatott nagy múltra visszatekintő magyar harcművészetet .

Mivel harcművészetről beszélünk, magabiztos erőnléti-technikai, szellemi és lelki alapállapotot kel l
elérnie az edzésekre, foglalkozásokra járóknak, a harcosoknak . A Baranta a magyar nép, mint kultúrkör
összegzett tudásanyagának /életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis ,
személyiségfejlesztési elv, filozófia/ tükröződése a sajátos harci testkultúrában. Az egyéni



kezdeményezőkészséget tisztelő , a kreativitást fejleszt ő és elősegítő rendszere a mozgásos folyamatokban

és a személyiségfejlesztésben gyorsabb tanulási eredményekhez vezet .

A Baranta, magyar harcművészet. Segít életmódszerűen magyarul élni . Harcművészetekkel csak az
foglalkozik eredményesen, aki életmódszer űen éli meg annak minden tartalmát. Éppen ezért is,
mindenképpen könnyebbséget jelentene, ha a budapesti központi székhelyen túl a megyeszékhelyeken i s
működne állandó edzőhely minőségi felszereléssel, mely egész évben szolgálná a foglalkozásokra járókat .

Továbbá az állami támogatás nagy segítséget jelentene a Baranta népszer űsítésében, bemutatók,

versenyek, táborok szervezésében, lebonyolításában .

Módosító javaslatom célja, hogy a magyar állam a költségvetésében támogassa a Baranta magya r

harcművészet országos szövetségét. Ezzel közvetlenül és közvetve is elősegítené a fentebb felsorol t

értékek elterjedését a magyar társadalomban . Véleményem szerint mindezzel az állam is hozzájárulna eg y

„élhetőbb Nemzet” mindennapjaihoz .

2013. október 30 .

aráth Zsolt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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