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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: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 8. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  8 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Vállalkozások folyó támogatása
      1 Normatív támogatások
        1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése [20 500,0] 19     000,0 /-1 500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 18. 
Jogcímcsoport új 5. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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
    5 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

        5 Hétvégi magyar iskolahálózat támogatása 1     500,0 /+1 500,0 m. kiadás/

Indokolás 

Az elmúlt 28 évben a Kárpát-medence magyar lakta régióiban intézményesült oktatási hálózat
épült  ki,  amely  -  a  környező  országok  gáncsoskodásai  ellenére  -  lehetővé  teszi,  hogy  a
magyarság a bölcsődétől az egyetemig anyanyelvén tanulhasson. A Kárpát-medencén kívül élő
honfitársaink már nem ilyen szerencsések, nekik sokszor több száz vagy több ezer kilométert
kell  utazniuk,  hogy  magyar  óvodát,  iskolát  találjanak  gyermekeiknek.
Az utóbbi évek felgyorsult kivándorlási hullámának köszönhetően több százezerre nőtt azoknak
a száma, akik a jobb élet reményében elsősorban Nyugat-Európába költöztek, sokan közülük
kint is alapítottak családot, gyermekeik itt lettek iskoláskorúak, vagy itt is születtek meg. 2010
óta majdnem százezer magyar gyerek született külföldön. A mindenkori magyar kormány nem
mondhat le ezekről  az emberekről,  és ha már a tisztességes boldogulás feltételeit  nem tudta
biztosítani  számukra,  legalább  az  esélyt  adja  meg  nekik,  hogy  egyszer  visszatérhessenek.
Az erkölcsi oldalán túl egy praktikus ok is a magyar iskolahálózat külföldi kiépítése mellett szól,
az időközben visszatérők ugyanis rendkívüli nehézségekkel szembesülnek, amikor gyermekeiket
vissza akarják integrálni a magyarországi iskolarendszerbe. A Nyugat-Európában és a tengeren
túl jellemzően hétvégi iskolákat fenntartó pedagógusok sokszor erőn felül teljesítenek és saját
vagyonukból  is  áldoznak  a  magyar  oktatás  rendszeres  megtartása  érdekében.  Egy államilag
finanszírozott  és  koordinált  külföldi  iskolarendszer  nemcsak  anyagi  megbecsültséget,  hanem
rendezettséget és tervezhetőséget is biztosítana a benne résztvevőknek. Örömteli, hogy az elmúlt
időszakban  ennek  kapcsán  a  kormányzati  szándék  is  látszik,  azonban  szükségesnek  tartjuk
önálló  költségvetési  sor  létrehozását  egy  olyan  összeggel,  amely  valódi  cselekvésre  is
lehetőséget ad.

2


