
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/519.

Benyújtás dátuma: 2019-06-20 11:10

Parlex azonosító: MRDGEDM10001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bencsik János (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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

      2
Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása
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/+120,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  3
Nemzetstratégiai Kutató 
Intézet

    1 Működési költségvetés

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. 



      3 Dologi kiadások [334,8] 214,8 /-120,0 m. kiadás/

Indokolás 

Az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért feladata a külhoni
magyar  közösségek  problémáinak  és  érdekeinek  képviselete  Nyugat-Európában.  A  Jobbik
fontosnak tartja, hogy Trianon 100. évfordulóján az intézmény olyan állami támogatásból tudjon
gazdálkodni,  amely  alkalmas  arra,  hogy  Nyugat-Európa  döntéshozóinak  és
véleményformálóinak figyelmét felhívjuk a magyar közösségek szorongatott Kárpát-medencei
helyzetére.  Ezen  túlmenően  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  környező  országok  saját  Trianon-
narratívájával  szemben  megfelelő  súllyal  legyen  képviseltetve  a  magyar  nézőpont  is.

Bízunk  abban  is,  hogy hatékony felvilágosító  kampánnyal,  Dél-Tirol  példáján  keresztül  sok
nyugat-európai döntéshozó figyelmét fel tudjuk majd hívni arra, hogy az autonómia biztosítása
nemcsak az adott régió gazdaságának fejlődéséhez, hanem az egyes országok stabilitásához is
alapvetően  hozzájárult.

Az Alapítvány részére biztosított költségvetési többlettámogatást reményeink szerint valóban a
fent részletezett célokra fordítják majd, nem pedig olyan - más forrásból is finanszírozható, bár
kétségtelenül  fontos  -  Kárpát-medencei  projektekre,  amelyek  száma  az  utóbbi  időben
örvendetesen visszaszorult az Alapítvány kiadásai között.
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