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Országgyűlési képviselő

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 XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

[13 489,7] 13 389,7

/-100,0 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

5 Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok
18
támogatása
5 Csángó oktatási program támogatása

100,0 /+100,0 m. kiadás/

Indokolás
Ténykérdés és egyben örvendetes is, hogy az elszakított területeken élő magyarság számára
nyújtott támogatások volumene egyre növekszik, ugyanakkor az a szomorú tapasztalatunk, hogy
ebben a körben mintha kissé elfelejtődnének legkeletibb honfitársaink, a moldvai csángók.
Magyar nyelvű szentmise, magyar nyelvű oktatás és a magyar nyelv ismeretét feltételül előíró
helyi munkahelyteremtő gazdasági vállalkozások nélkül e kis közösség eltűnésre van ítéltetve az
őket körülvevő román tengerben. E három láb közül a magyar nyelvű oktatás, a csángó oktatási
program támogatását tűzi ki céljául e módosító javaslatunk, mely ezt külön költségvetési soron
olyan összeget irányoz elő, amely képes lépést tartani az emelkedő romániai pedagógus
bérekkel, hogy a programban való részvétel ne jelenthessen többé egyet az anyagi
szűkölködéssel.
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