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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: Igazságügyi bizottság 

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] 69     971,9 /-3 072,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      29
Nemzeti Együttműködési 
Alap

[5 927,7] 9     000,0 /+3 072,3 m. kiadás/

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. 



Indokolás 

Természetesen örömünkre szolgál, hogy a jövő évi költségvetési tervezet előirányzatai szerint a
kormányzat növelni kívánja a Nemzeti Együttműködési Alap költségvetési támogatását. Ebben
minden bizonnyal közrejátszik az, hogy a Jobbik évek óta hangsúlyozza, a rendelkezésre álló
forrás nem elegendő a civil szféra megfelelő támogatására. A növelés azonban továbbra sem
megfelelő mértékű, további növelést javaslunk ezért annak érdekében, hogy a civil szervezetek
megfelelő pályázati  támogatásban részesülhessenek a  NEA pályázatain,  és  ne maradjanak el
kiváló programkezdeményezések azért, mert a költségvetési forrás nem, vagy csak részben tette
volna lehetővé azok támogatását.
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