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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: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 3. Alcím új 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    3
Határon túli magyarok programjainak 
támogatása

      2 Felkészülés Trianon 100. évfordulójára 2     000,0 /+2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 19. Cím 1. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  19 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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Célelőirányzatok
      3 Autópálya rendelkezésre állási díj [117 500,0] 115     500,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

Az  elmúlt  két  évben  számos  alkalommal  jeleztük,  hogy  a  környező  országok  gőzerővel
készülnek a 100. évforduló megünneplésére és ezzel kapcsolatban saját történelmi narratívájuk
propagálására a világban annak hangsúlyozásával, hogy területükön megoldódott a nemzetiségi
kérdés. Bár idén már 2018 van, a fokozott médiafigyelem és az ünnepségek vélhetően az egész
2018-2020 közötti időszakot fel fogják ölelni. Kiemelten fontos, hogy elsősorban a határon túl
rekedt  magyar  közösségek  védelme  érdekében  Magyarország  felkészüljön  ezekre  és  saját
történelmi  igazságát  valamint  a  külhoni  magyar  közösségek  helyzetét,  autonómiaküzdelmeit
állítsa  szembe  a  környező  országok  narratívájával  a  nemzetközi  térben.  Ezzel  kapcsolatban
fontos,  hogy  a  döntés  egész  Kárpát-medencére  és  Közép-Európára  katasztrofális
következményeit modern eszközökkel, a laikus nagyközönség számára is érthető és fogyasztható
módon bemutató tartalmakkal, rendezvényekkel és programokkal készüljünk. Ennek elősegítését
és az ez irányba már elindult gondolkodás támogatását szolgálja ezen költségvetési módosító
javaslat.
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