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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 XX. Fejezet 6. Cím 1. Alcím 1. Előirányzat-
csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  6 Egyéb oktatási intézmények
    1 Oktatási Hivatal
      1 Működési költségvetés

        1 Személyi juttatások [4 492,3] 4     916,3
/+424,0 m.

kiadás/

        2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[863,6] 948,6
/+85,0 m.

kiadás/

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

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. 



XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     066,8
/-509,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az Oktatási  Hivatal  dolgozóinak személyi  juttatásaira  mindössze fél  százalékkal  szán többet
2018-hoz  képest  a  jövő  évre  beterjesztett  költségvetés.  Az  OH széleskörű  tevékenységét,  a
tanterv-  és  vizsgakövetelmény-fejlesztéstől  a  különféle  versenyek  megszervezéséig  ívelő,
komplex  feladatköröket  lebonyolító  motivált  szakemberek  pályán  tartása  megfelelő  bérezés
mellett  képzelhető csak el.  A Jobbik megalázóan alacsonynak tartja  az eredeti  előterjesztést,
ezért  10  százalékos  növekedést  tartanánk  célszerűnek  az  itteni  munkavállalók  személyi
juttatásainak  esetében  is,  amit  a  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  propagandára  fordítandó
pénzeinek csökkentésével látunk megvalósíthatónak.
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