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Parlex azonosító: 11MWKPYA0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dúró Dóra (független)
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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím új 96. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      96
Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat 
támogatása

10,0 /+10,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi 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. 



    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 109     990,0 /-10,0 m. kiadás/

Indokolás 

A Nemzeti  Jogvédő  Alapítvány az  általa  működtetett  Nemzeti  Jogvédő  Szolgálat  útján  jogi
segítséget nyújt a Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő, a magyar nemzeti közösség
azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk,
világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári
vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér,
vagy akikkel,  illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési –
különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást
indítottak. Ezzel olyan hiánypótló, a magyarság megmaradását szolgálja, így indokolt a központi
költségvetési támogatás.
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