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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 XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 129     016,0 /-35 984,0 m. kiadás/

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

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés

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 Személyi juttatások [431 189,6] 461     521,6
/+30 332,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[80 709,6] 86     361,6
/+5 652,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

21-ik  századi  versenyképességünk  kulcsa  és  egyben  az  egyik  legfontosabb  nemzetstratégiai
ügyünk  a  megerősítendő  közoktatás.  A mostani  siralmasan  rossz  lemorzsolódási  adatokban,
valamint  egyre  gyengébb  eredményt  elérő  kompetenciamérésekben  megnyilvánuló  állapotok
javításához azonban biztosítani  kell  a  megfelelő személyi  feltételeket  is.  Ez pedig a  legjobb
fiatalok  pedagógusi  pályára  vonzásával,  megtartásával,  motiválásával  érhető  el.  Mindez
természetesen vonatkozik a tanári munkát közvetlenül vagy közvetve segítő iskolai dolgozókra
is. Mindezek ellenére a Kormány jövőre csupán az inflációs szint közelében, mindössze 2,77%-
al  fordítana  többet  a  Klebelsberg  Központ  személyi  jellegű  kiadásaira.  A  Jobbik  annak
érdekében, hogy egy ciklusnyi idő alatt mintegy 50%-os reálbér-növekedést lehessen elérni az
ágazat munkavállalóinál, ezért évről-évre - így jövőre is - 10%-al több forrást biztosítana a 2018-
as  évhez  képest  ilyen  célokra.  A  csaknem  36  milliárdos  összeg  fedezetét  a  rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szánt keret csökkentésével kívánjuk előteremteni.
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