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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] 154     485,0 /-10 515,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  5 Egyetemek, főiskolák
    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 [232 884,2] 259     845,2
/+26 961,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[41 285,8] 51     800,8
/+10 515,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 2     614,8
/-26 961,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Egy  társadalom  fejlettségi  szintjének  egyik  legfontosabb  mutatója  az  értelmiség  anyagi  és
erkölcsi megbecsültségének mértéke és színvonala. A 2015-től végrehajtott bérelemelés csak az
egyetemi hierarchia tetején, az egyetemi tanárok viszonylatában eredményezett elfogadható, ám
az  európai  normáktól  még  így  is  fényévekre  elmaradó  bérezést.  Mindeközben  hihetetlen
anomáliák is jellemzik az összképet: egyes esetekben a PhD-hallgatók például többet kaptak,
mint az őket tanító adjunktusok, vagy a közoktatásban dolgozókhoz képest megalázóan keveset
kap  az  az  egyetemi  tanársegéd,  akinek  már  doktori  címe  is  van.  A kivéreztetett  magyar
egyetemek  nem a  tudományos  és  oktatási  teljesítmény  alapján  tudnak  előléptetni,  hanem a
szűkös anyagi keretet szabják meg a mozgásterüket. A módosítás lehetővé tenné ezen kívül a jól
teljesítő egyetemi oktatók differenciáltabb bérezését is, hogy ne a garantált illetményminimum
legyen a legtöbb esetben a fizetésük.
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