
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/1008.

Benyújtás dátuma: 2017-05-18 14:00

Parlex azonosító: ZRVYIGPV0001

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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     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
    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 Testvérintézményi kapcsolatok támogatása 300,0 /+300,0 m. kiadás/

Indokolás 

A Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  2003-as  párttá  alakulása  óta  áll  ki  határozottan  az
elszakított  területeinken élő honfitársaink megmaradásának támogatása mellett.  Ennek fontos
elemének  tartjuk,  hogy  az  egyékbént  a  legtöbb  esetben  jól  működő  testvértelepülési
kapcsolatokon  túl  önálló  költségvetési  forrása  legyen  a  testvériskolai,  testvér-gyülekezeti,
testvérintézményi  és  testvérszervezeti  együttműködések  támogatásának  is.  Ezáltal  ugyanis
álláspontunk  szerint  tovább  sűrűsödhet  és  erősödhet  az  a  Kárpát-medencei  magyarságot
összekötő  háló,  mely  a  történelem viharos  időszakaiban  is  képes  lehet  megtartani  családot,
nemzetet, hazát. Ezt szolgálja jelen javaslatunk.
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