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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 826,1 /-8 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 13. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása

      13
Iskolai szociális munka országos elindításával 
kapcsolatos feladatok

8     000,0
/+8 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Az  iskolai  szociális  munka  országos  bevezetése  hozzájárulhat  a  társadalmi  felzárkóztatás
hatékonyságához.  Az  oktatási  intézményekben  a  pedagógusok,  védőnők,  pszichológusok,
iskolarendőrök és az iskolai szociális munkások interprofesszionális együttműködése a jelenlegi,
egyre súlyosbodó helyzetet hatékonyan tudná megoldani, így az oktatás minősége is javulhatna
és a társadalmi felzárkóztatás elindulhatni.

A jelenlegi tervek szerint 2018-tól szociális munkások kerülhetnek az óvodákba és az iskolákba,
hogy  kiszűrjék  a  veszélyeztetett  gyermekeket,  fejlesszék  a  súlyos  szociális  és  kulturális
hátrányokkal  küzdőket.  Mindez  egy  közel  1,7  milliárd  forint  keretösszegű  gigapályázat
keretében fog megvalósulni.  Mindez azt  jelenti,  hogy egy,  a közel  20 éves  gyermekvédelmi
törvényben  meghatározott  feladatra  végre  biztosít  a  kormány  anyagi  forrást.  Ugyanakkor
jelenleg az látható, hogy egy-egy szakemberhez kb. 1500 gyermek, fiatal fog tartozni, amely
nagyon  magas  létszám,  ehelyett  szükséges  lenne,  hogy  minden  óvodába,  iskolába  jusson
legalább egy-egy szakember.

Az  iskolai  szociális  munka  országos  bevezetését  a  Miniszterelnökség  dologi  kiadásaiból
kívánjuk támogatni, ezzel is emlékeztetve a Miniszterelnökséget arra, hogy a gyermekeknek és
családoknak nyújtott segítő szolgáltatás fontosabb, mint a Miniszterelnökség eszközbeszerzései.
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