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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 18. 
Jogcímcsoport új 5. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

        5 Magyar kulturális központ létrehozása Bákóban 70,0 /+70,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 1. 
Kiemelt előirányzat
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. 



  2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [213,6] 143,6 /-70,0 m. kiadás/

Indokolás 

Évről  évre  felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy míg  az  elszakított  területeinken  élő  magyarság
számára – örömteli  módon – több és több forrás jut,  addig a Kárpát-medencén kívül élő, és
leginkább veszélyeztetett helyzetben lévő csángó közösségre kevesebb figyelem jut.

A csángómagyar  kulturális  és  oktatási  szervezetek  vezetőinek  részéről  számos  alkalommal
hangzik el, hogy szükséges lenne egy kollégiummal egybekötött kulturális és oktatási központ
létrehozása Bákóban. A bentlakásos központ igen fontos a szakközépiskolában tanuló csángó
magyar  fiatalok  számára,  hisz  így  az  egyébként  román  nyelven  tanuló  diákok  magyar
közösségben,  magyar  fiatalok  között  lehetnek.  A  kulturális  központban  tanórán  kívüli
magyaroktatás, a csángó számára kiemelten fontos magyar nyelvű hitélet, misézés és kulturális
programok  is  lennének.  Emellett  a  portfólió  természetesen  tovább  bővíthető.  A  központ
kialakítására. A Központ megépítésére helyben forrás már rendelkezésre áll, ez kiegészítve az
általam javasolt 70 millió Ft-tal lehetővé tenné az intézmény létrehozatalát.

2


