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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: 18. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Országgyűlés – az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a
fejezetet  irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között  együttesen kezdeményezett
előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet,
a  IV.  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  fejezet,  az  V.  Állami Számvevőszék fejezet,  a VI.
Bíróságok fejezet,  a  VIII.  Ügyészség fejezet,  a  XXX. Gazdasági  Versenyhivatal  fejezet,  és  a
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet  [és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
fejezet ]kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

csökkentésére.

Módosítópont sorszáma: 2.

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. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIV. Fejezet
Módosítás jellege: elhagyás

[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA]
  [1 MMA Titkársága]
    [1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok]
      [1 Működési költségvetés]

        [1 Személyi juttatások] [4 971,8] 
/-4 971,8 m.

kiadás/

        [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[485,6] 
/-485,6 m.

kiadás/

        [3 Dologi kiadások] [1 008,3] 
/-1 008,3 m.

kiadás/
      [2 Felhalmozási költségvetés]
        [6 Beruházások] [136,6] /-136,6 f. kiadás/
  [2 Magyar Építészeti Múzeum]
    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [309,8] 
/-309,8 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[63,4] /-63,4 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [169,3] 
/-169,3 m.

kiadás/
    [2 Felhalmozási költségvetés]
      [6 Beruházások] [399,2] /-399,2 f. kiadás/
  [3 MMA Kutatóintézet]
    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [160,6] 
/-160,6 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[32,0] /-32,0 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [62,8] /-62,8 m. kiadás/
    [2 Felhalmozási költségvetés]
      [6 Beruházások] [23,0] /-23,0 f. kiadás/
  [4 Fejezeti kezelésű előirányzatok]

    [1
Országos művészeti társaságok, szövetségek 
támogatása]

[105,0] 
/-105,0 m.

kiadás/

    [2 Magyar Művészetek Háza programok] [192,1] 
/-192,1 m.

kiadás/

    [3
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak]

[14,9] /-14,9 m. kiadás/

    [6 Kutatási tevékenység támogatása] [54,5] /-54,5 m. kiadás/

    [7 Pályázati alapok] [200,0] 
/-200,0 m.

kiadás/
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    [8 Pesti Vigadó művészeti programok] [13,0] /-13,0 m. kiadás/

    [11
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 
támogatása]

[825,0] 
/-825,0 m.

kiadás/
    [13 Nemzeti Szalon programjai] [84,0] /-84,0 m. kiadás/

[16,0] /-16,0 f. kiadás/
    [20 Makovecz Emlékközpont] [70,7] /-70,7 m. kiadás/

[35,0] /-35,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az LMP szerint a Magyar Művészeti Akadémika működésére semmi szükség, ezért azt mielőbb
meg kell szüntetni. Az MMA költségvetési támogatásának ezerszer jobb helye lenne a kultúra
független szereplőinél.
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