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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] 84     506,4
/-22 182,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

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. 



  18
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [77 818,0] 100     000,0 /+22 182,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

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

2. 

A pedagógus-társadalom Magyarország jövőjét tartja a kezében. Nem csupán azzal, hogy tagjai
napról-napra  felkészülnek,  órákat  tartanak,  számon  kérnek.  Az  igazi  tanító  példát  mutat:
erkölcsből,  hitből,  emberségből.  Méltatlan,  ami  manapság  a  pedagógusokkal  történik.  Az
Alaptörvény  szerint  ugyan  Magyarország  26  éve  visszanyerte  önrendelkezési  jogát,  a
pedagógusok bérrendezése, státuszának állandósítása azonban egyetlen kormány ingerküszöbét
sem érte el idáig. Sőt, az elmúlt 7 évben kifelé áramlik a pénz a rendszerből, ahelyett, hogy
befelé  áramlana.  Mindannyiunk  elemi  érdeke,  hogy gyermekeinket  jól  fizetett  szakemberek
neveljék,  élhető körülmények és értelmezhető,  működő eszköz-rendszer igénybevételével.  Az
oktatási rendszer nem működhet hibásan, mert akkor a jövőnk is hibás lesz. Vagy felemás. Az
oktatási  intézményrendszer  működésére  átcsoportosított  források  minden  forinttal  közelebb
visznek bennünket egy élhető, pozitív világképpel rendelkező Magyarországhoz.
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