
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/139.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:17

Parlex azonosító: 1KYKIKX50001

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 20. Cím 65. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok

      1
Szakképzési Centrumok által ellátott 
felnőttoktatási tevékenység finanszírozása

[12 000,0] 18     000,0
/+6 000,0 m.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 23     575,8
/-6 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A minőségi szakképzés és felnőttképzés megerősítése elsőrendű nemzetgazdasági prioritás. Csak
a  jól  képzett  magyar  munkavállalókra  alapozva  képzelhető  el  bármiféle  tartós  gazdasági
fellendülés. Hazánk érdeke a magas színvonalú hozzáadott érték előállítására képes kvalifikált
munkaerő kinevelése,  amely azonban elképzelhetetlen a minőségi felnőttoktatás megerősítése
nélkül. A szakképzési centrumok ilyen jellegű feladatainak többlettámogatása elengedhetetlen,
ezért indokolt a költségvetési előirányzatok komoly növelése. A területileg már több helyen és
számos  ágazatban  érzékelhető  munkaerőhiány  egyik  kerékkötőjévé  vált  a  gazdasági
növekedésnek. Európai összevetésben nézve, hazánkban sajnos nagyon alacsony a felnőttkori
oktatásban résztvevők aránya,  holott  a társadalmi mobilitás,  az integrációs célkitűzések, és a
primer  gazdasági  igények  is  arra  szorítanák  a  döntéshozókat,  hogy  sokkal  nagyobb  állami
odafigyelést kapjon ez a terület. A szakképzési centrumok ilyen jellegű feladatainak kiterjesztése
céljából az eredeti tervezethez képest ötven százalékkal növelnénk az erre szánt költségvetési
forrásokat.
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