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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: Igazságügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 8. Cím 2. Alcím 4. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Ágazati célelőirányzatok
      4 Hadisírgondozás támogatása

        3
Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 
kapcsolatos tevékenységének támogatása

[12,0] 100,0
/+88,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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. 



  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     912,0 /-88,0 m. kiadás/

Indokolás 

Magyarország továbbra  sem veszi  kellően komolyan azt  a  feladatát,  hogy határainkon kívül
található hősi hadisírokat gondozza, erre a kellő forrás sincs meg. A sósmezei hősi nyughelyek
kiválóan bemutatják a helyzetet, ugyanis ezekkel a sírokkal Magyarország nem foglalkozott, a
románok  pedig  az  elhagyott  sírok  fejfáját  román  nevekre  írták  át.  Elkerülhetetlen,  hogy
komolyabb pénzösszeg kerüljön átcsoportosításra erre a célra.

2. 

A Rendkívüli  kormányzati  intézkedések  pontja  alatt  a  tervezet  messze  túltervezett  összeget
tüntetett föl. Célszerű ezt a sort csökkenteni.
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