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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 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] 161     821,0 /-3 179,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 5. 
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. 



    4 Köznevelési feladatok támogatása
      5 Nemzeti Tehetség Program [3 178,6] 6     357,6 /+3 179,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Magyarország  gazdasági  kibontakozása  a  tudás-  és  képességigényes  ágazatok  fejlesztésével
valósulhat meg. Ezen ágazatok fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy az adott tudás- és
képességtartalomban kiemelkedő teljesítményre képes fiatalok, a tehetségek felszínre kerülnek-
e,  tehetségük  kibontakozhat-e,  hasznosulhat-e,  a  tehetségek  pályájukon  kellő  és  folyamatos
segítséget  kapnak-e  és  -  mindezek  következtében  -  képes  lesz-e  az  ország  megtartani  a
legkiválóbb tehetségeit. A tehetségek megtalálása és folyamatos fejlesztése a tehetséges fiatal
számára mással nem pótolható kitörési,  érvényesülési esélyt jelent. A tehetségek ma már egy
adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé léptek elő. Ebből is következően a
tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és családjuk magánügye, hanem nemzeti  ügy,
hiszen  a  tehetség  hasznosulása  a  közvetlen  haszon  mellett  a  legversenyképesebb  termelés
kifejlesztésével  és  idevonzásával  is  a  teljes  nemzetnek  többletlehetőségeket  teremt.  Így  a
tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és társadalomépítési program
is.  Mindezek  fényében  indokoltnak  látjuk  a  Nemzeti  Tehetség  Programra  eredetileg  a
költségvetés  által  szánt  3,179  milliárd  Ft  megduplázását,  aminek  forrásigényét  a  rendkívüli
kormányzati intézkedések keretéből kívánunk fedezni.

2


