
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/131.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:04

Parlex azonosító: XDDTA89E0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik)
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 XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  8 Szakképzési Centrumok
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [103 749,8] 108     369,8
/+4 620,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[20 406,9] 21     426,9
/+1 020,0 m.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 23     935,8
/-5 640,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  Kormány  eredeti  költségvetési  javaslata  szerint  2019-ben  csupán  5,3%-kal  nőnének  a
szakképzési centrumok bérjellegű kiadásai. Az ebben az iskolatípusban gyakrabban előforduló
problémák,  az  alacsony  családi  háttér-indexű  diákok  magas  aránya  fokozott  erőfeszítéseket
követelnek meg a tanároktól. A tehetséges fiatalok pályára vonzása, pályán tartása részben csakis
nagyobb béremeléssel valósítható meg, ezért az alig 5 százalékos növekedést helyett a Jobbik
10%-ot  elérő  éves  bértömeg  növekedést  tart  indokoltnak.  A  többletforrást  a  kormányzati
propaganda megnyirbálásából véleményünk szerint biztosítani is lehet.
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