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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] 163     640,0 /-1 360,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 15. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  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. 



    5 Egyéb feladatok támogatása
      15 "Útravaló" ösztöndíj program [680,0] 2     040,0 /+1 360,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Közismert,  hogy Magyarországon igen szoros  a  kapcsolat  a  gyerekek iskolai  eredményei  és
családjuk anyagi helyzete között. A pedagógiai értelemben reziliens diákok aránya nemzetközi
összevetésben is alacsony, ami azt bizonyítja, hogy a mobilitási csatornák bedugultak, amit a
korai  iskolaelhagyókkal  kapcsolatos,  egyre  romló  statisztikák  is  híven  jeleznek.  A jelenlegi
közoktatási rendszer komoly problémákkal küzd annak tekintetében, hogy meg tudjon felelni a
modern társadalmakban kívánalomként jelentkező hátránykiegyenlítő funkciónak. A módosítás
célja,  hogy a rendkívüli  kormányzati  intézkedésektől  elvont  1,38 milliárd forint  plusz forrás
bevonásával  mintegy  háromszorosára  bővítsük  az  Útravaló  ösztöndíjakra  fordítható
költségvetési összeg nagyságát.
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