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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szávay István (Jobbik)
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 XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     700,0 /-300,0 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

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 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

        5 Szórványgondnoki program 300,0 /+300,0 m. kiadás/

Indokolás 

A Kárpát-medencei magyar szórványközösségek a magyarság előretolt védőbástyái. Ezeknek a
közösségeknek a védelme kiemelten fontos, ugyanis a szórványban élő honfitársaink beolvadása
vagy elvándorlása köztudottan a tömb szórványosodásával, majd pedig lassú eltűnésével járna. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom ezért hosszú ideje minden évben szórványgondnoki program
beindítását  javasolja,  melyet  kistérségi  irodák koordinálnának.  Az irodák oktatási,  kulturális,
gazdasági,  ifjúsági,  hitéleti,  turisztikai  cselekvési  programokat  indítanának,  továbbá  a  Petőfi
Sándor Program ösztöndíjasai által szervezett programok helyszínéül szolgálnának. Az irodák
ezzel  jelentősen  hozzájárulhatnának  a  helyi  közösségi  élet  fellendítéséhez,  segítve  ezzel
nemzettestvéreink megamaradását szülőföldjükön.
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