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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 6. Cím 1. Előirányzat-csoport 4. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

  6
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás 
intézményei

    1 Működési költségvetés
      4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [185,4] 370,8 /+185,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 7. Cím 1. Előirányzat-csoport 4. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

  7
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégium

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 Működési költségvetés
      4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [2,2] 4,2 /+2,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport 
4. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  8 Szakképzési Centrumok
    1 Működési költségvetés
      4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [862,1] 1     724,1 /+862,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport 4.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés
      4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 677,7] 3     354,7 /+1 677,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 25     615,8
/-3 960,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Véleményünk szerint a tiszteséggel elvégzett munka megbecsülése minden normálisan működő
állam fundamentuma  kell,  hogy legyen.  Igaz  ez  az  iskoláskorú  diákok  esetében  is,  ezért  a
közoktatási  intézmények  „ellátottak  pénzbeli  juttatásai”  költségvetési  sora  alatt  szereplő
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összegek növelése elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy fokozottabb arányban tudjuk támogatni a
normakövető,  jövőjük  érdekében  erőfeszítést  tevő,  törekvő  fiatalokat.  A magyar  társadalom
jövője,  a  köznyugalom  hosszú  távú  fenntartása  múlik  azon,  hogy  sikerül-e  csökkenteni  a
fiatalkori iskolaelhagyók, és növelni a szakmát, végzettséget szerző diákok arányát. Fontos, hogy
az  ösztöndíjak  emelésével  segítsük  az  alacsony  szocioökonómiai  családi  háttérrel  bíró,  de
tiszteletreméltó  szorgalommal  mégis  jól  teljesítő,  oktatás-nevelésügyi  szempontból  reziliens
fiatalok boldogulását.
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