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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 5. Alcím 1. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    5
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
és kiadások

      1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése [106 688,4] 106     138,4
/-550,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 23. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

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



    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      23
Kulturális társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek

        3
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 
(TEMI) támogatása

[450,0] 1     000,0
/+550,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

A  PAKS  II.  Atomerőmű  megépítése  teljesen  felesleges,  így  a  kapcsolódó  tőkeemelés  is
szükségtelen.

2. 

A  rendszerváltás  előtt  a  szakszervezetek  kezelésében  és  működtetésében,  nagyvállalatok
támogatásával országosan 250 művelődési ház, könyvtár és művészegyüttes végezte kulturális
tevékenységét. A rendszerváltást követően ezek a fenntartók, működtetők megszűntek, vagy a
továbbiakban - igen kevés kivételtől eltekintve - nem vállalták a közművelődési intézmények
fenntartását,  támogatását,  kivonultak  ebből  a  szerepkörből.  A  magukra  maradt,  nem
önkormányzati fenntartású, de a lakosság számára is szolgáltatást nyújtó volt szakszervezeti és
munkahelyi  művelődési  intézményeket  tömörítő,  egységbe  szervező  és  kulturális
érdekvédelmüket ellátó szervezet mára a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
lett. Az egyesülethez tartozó intézmények, bár lecsökkent létszámmal -, de éppoly lelkiismeretes
és színvonalas szakmai munkával - végzik továbbra is a feladatukat, melynek bizonyítéka, hogy
évente több mint három és félmillióan látogatják rendezvényeiket, programjaikat.

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete szervezetei által végzett kulturális tevékenység a
magyar  kulturális  örökség része,  és  néhány intézmény /már  100-150 éve  tartó/  működése  a
szakmai  örökség  alapintézménye.  Fontos  tehát,  hogy ezt  a  kulturális  örökséget  megőrizzék,
munkájukat  minél  színvonalasabban  végezzék.  Ehhez  azonban  az  kell,  hogy  biztosítsuk
számukra, a megfelelő költségvetési támogatást is. A TEMI alulfinanszírozottságát mutatja az is,
hogy  Csepeli  Munkásotthonnak  a  minimálisan  szükséges  támogatás  felét  tudták  biztosítani
2016-ra és 2017-re.
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