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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 I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [73 044,2] 70     544,2 /-2 500,0 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
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

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. 



        5 Külföldi magyar házak támogatása 2     500,0 /+2 500,0 m. kiadás/

Indokolás 

A  nyugati  diaszpórában  élő  magyarság  önszerveződésének,  valamint  a  velük  való
kapcsolattartásnak kiemelkedően hatékony módja a magyar házak intézménye. Megfigyelhető,
hogy ha a magyar közösségi élet intézményes keretei biztosítottak, akkor rendszerint megnő az
oktatási,  kulturális  és szabadidős  programok iránti  érdeklődés.  Azonban ahol  ilyen lehetőség
nem állnak rendelkezésre, ott a magyar programok szervezése komoly nehézségekbe ütközik.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nyugat-Európába és a tengeren túlra
irányuló kivándorlás olyan méreteket öltött, hogy a megnövekedett igényeket a hagyományos,
jórészt 1956 után alapított emigráns szervezetek infrastrukturális és személyi hiányosságok miatt
nem tudták kielégíteni. A nyugati magyar diaszpóra közösségei így jobb híján önszerveződésbe
kezdtek,  ám tevékenységükhöz  nem mindig  tudnak  magyar  állami  vagy egyházi  forrásokat
bevonni. Koordinált állami segítség híján pedig csak magukra számíthatnak.

A külföldi magyar házak megfelelő állami támogatással fel tudnák pezsdíteni a helyi magyar
közösségi életet, ezért javasoljuk a költségvetésben e célra külön forrás biztosítását.
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