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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a  Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb [tizenkét]kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és
d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt

[egyenlő arányban ]delegálnak[ tagokat].

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

        1 Nemzetiségi támogatások [1 670,8] 4     546,9
/+2 876,1 m.

kiadás/

        2
Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 
támogatása

[1 414,9] 1     697,9
/+283,0 m.

kiadás/



        3
Országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények támogatása

[1 054,3] 1     159,7
/+105,4 m.

kiadás/

        4
Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

[4,4] 11,0 /+6,6 m. kiadás/

[1 576,0] 2     500,0
/+924,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 6. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    6
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása

[2 058,2] 2     145,3
/+87,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 59. Alcím 12-14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

      12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása [510,0] 657,9
/+147,9 m.

kiadás/

      13
Országos Roma Önkormányzat működési és média 
támogatása

[361,2] 433,4
/+72,2 m.

kiadás/

      14
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása

[165,9] 182,5
/+16,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    2
Roma települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása

[1 571,4] 1     672,5
/+101,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [2 837 677,5] 2     842     297,5
/+4 620,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 1. normatíva előirányzat és fajlagos 
összeg
Módosítás jellege: módosítás

1. Működési támogatás

ELŐIRÁNYZAT
XI. Miniszterelnökség fejezetben: [871,1]958,2 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben: [1 011,4]1 112,5 millió forint

Fajlagos összeg: [470 000]520 000 Ft/év

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

ELŐIRÁNYZAT:
XI. Miniszterelnökség fejezet: [1 414,9]1 697,9 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet [361,2]433,4 millió forint

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei 
táblázat
Módosítás jellege: módosítás

1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő:

millió forint

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média [70,2]84,2

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média [70,9]85,1
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3 Országos Horvát Önkormányzat és Média [181,6]217,9

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média [294,0]352,8

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média [137,5]165,0

6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média [84,5]101,4

7 Országos Örmény Önkormányzat és Média [57,7]69,2

8 Országos Szlovák Önkormányzat és Média [166,0]199,2

9 Országos Szlovén Önkormányzat és Média [88,0]105,6

10 Szerb Országos Önkormányzat és Média [119,8]143,8

11 Országos Ruszin Önkormányzat és Média [67,3]80,8

12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média [77,4]92,9

13 Országos Roma Önkormányzat és Média [361,2]433,4

A  támogatás  az  –  Njtv.  alapján  létrehozott  –  országos  nemzetiségi  önkormányzatot  a
működésével  összefüggő  kiadásokhoz  és  a  nemzetiségi  média  feladatainak  ellátásához
kapcsolódóan illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

ELŐIRÁNYZAT:
XI. Miniszterelnökség fejezet: [1 054,3]1 159,7 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet [165,9]182,5 millió forint

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei 
táblázat
Módosítás jellege: módosítás

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő:

millió forint

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [72,8]80,1

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények [35,5]39,1

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények [145,9]160,5
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4
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[238,7]262,6

5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[48,0]52,8

6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények [53,0]58,3

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények [33,4]36,7

8 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények [197,9]217,7

9 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények [58,4]64,2

10 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [114,0]125,4

11 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények [35,3]38,8

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [21,4]23,5

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények [165,9]182,5

A  támogatás  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatot  az  Njtv.  117-122.  §-okban  foglalt
közfeladatai  ellátása  érdekében  létrehozott  nemzetiségi  önkormányzati  intézmények
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.

Indokolás

1. A  XI.  Miniszterelnökség  fejezet,  30.  cím,  1.  alcím  31.  jogcímcsoport,  1.  Nemzetiségi
támogatások jogcímszerinti pályázati támogatások, illetve XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20. cím, 59. alcím, 12. Roma nemzetiség pályázatainak támogatása jogcímcsoport szerinti pályázati
támogatások  tekintetében  a  nemzetiségpolitikáért  megosztott  hatáskörben  felelős  miniszterek  a
Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek. A
Bizottság  mindenkori  döntéshozatali  képességének  biztosítása  érdekében  szükséges  a  Bizottság
létszámának páratlan  számban (9 fő)  történő megállapítása,  valamint  a  Bizottság nemzetiségek,
illetve a minisztériumok által delegált tagjai korábbi arányának megőrzése érdekében szükséges a
felelős miniszterek által delegált összesen 3 fő kettő és egy arányú megosztása. 
2. A nemzetiségi  óvodákban  kialakult  több  mint  40%-os  nemzetiségi  óvodapedagógus  hiány
alapjaiban  veszélyezteti  a  nemzetiségi  óvodák  fenntartható  működését  és  ugyanez  a  negatív
tendencia  tapasztalható  a  nemzetiségi  iskoláknál  is  a  nemzetiségi  pedagógus  ellátás  terén.
A nemzetiségi óvodai nevelés színvonalának érdemi javításához elengedhetetlenül szükségessé vált
a nemzetiségi óvodapedagógus alap és kiegészítő képzésben résztvevők számának emelése és a
képzés  nemzetiségi  tartalmának  minőségi  javítása,  a  végzett  nemzetiségi  óvodapedagógusok  és
nemzetiségi  pedagógusok  fokozott  megbecsülésével  a  pályán  tartásuk,  a  nemzetiségi  pótlék
emelése.  A  nemzetiségi  pályázati  kereteknél  2017  -  2018-ban  mintegy  70%-kal  megnőtt  a
benyújtott  igények  összege  és  2019.  évre  vonatkozóan  (a  pályázatok  korábbi  kiírása  miatt)
várhatóan újra nőni fog a benyújtásra kerülő jogos igények összege, ami indokolttá teszi a pályázati
keretek  növelését.  Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  saját  működésével  összefüggő
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feladatainak ellátása az országos önkormányzati hivatalok munkatársainak közszolgálati jogviszony
alá történő átsorolása és az intézmény fenntartói feladatok növekedése egyaránt szükségessé teszi az
országos nemzetiségi önkormányzatok és média, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok
által  fenntartott  intézmények  támogatásának  emelését.  A magyarországi  nemzetiségek  kulturális
autonómiájának biztosítása keretében 2018. szeptember 1-től már 6 nemzetiségnél, több mint 45
helyi  nemzetiségi  önkormányzat,  több  mint  50  nemzetiségi  köznevelési  intézmény,  múzeum,
gyűjtemény,  könyvtár  fenntartását  vette,  veszi  át  és  további  intézményátvételek is  várhatóak.  A
magyarországi nemzetiségek kulturális autonómiájának biztosítása keretében átvett köznevelési és
kulturális  intézmények beruházási,  felújítási,  pályázati  önrész kerete csak központi  költségvetési
támogatásból finanszírozható. 
3. A magyarországi  nemzetiségek  települési  és  területi  önkormányzatai  a  kulturális  autonómia
pillérei, az egyre bővülő feladataik indokolják az általános működési támogatásukra biztosított keret
növelését. 
4. A nemzetiségi  pályázati  kereteknél 2017 és 2018-ban mintegy 70%-kal megnőtt  a benyújtott
igények összege és 2019. évre vonatkozóan (a pályázatok korábbi kiírása miatt) várhatóan újra nőni
fog a benyújtásra kerülő jogos igények összege, ami indokolttá teszi a pályázati keretek növelését.
Az Országos Roma Önkormányzat saját működésével összefüggő feladatainak ellátása az országos
önkormányzat  hivatala  munkatársainak  közszolgálati  jogviszony  alá  történő  átsorolása  és  az
intézmény  fenntartói  feladatok  növekedése  egyaránt  szükségessé  teszi  az  Országos  Roma
Önkormányzat és média, valamint az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatásának emelését. 
5. A magyarországi roma nemzetiség települési és területi önkormányzatai a kulturális autonómia
pillérei, az egyre bővülő feladataik indokolják az általános működési támogatásukra biztosított keret
növelését. 
6. A nemzetiségek  vonatkozásában  a  költségvetési  többlettámogatások  fedezetéül  az  Általános
forgalmi adó bevételek szolgálnak. 
7. A helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásának 10%-kal való megemelése miatt
szükséges a támogatási összegek, valamint a fajlagos összeg módosítása. 
8-9. A 13 országos nemzetiségi önkormányzat és média működési támogatásának 20%-kal történő
megemelését tartalmazza a nemzetiségpolitikáért felelős minisztériumok szerinti megosztásban. A
13  országos  nemzetiségi  önkormányzat  és  média  működési  támogatásának  20%-kal  történő
emelését tartalmazza az országos nemzetiségi önkormányzatok szerinti részletes bontásában. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

10-11. A  13  országos  nemzetiségi  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  működési
támogatásának 10%-os emelését tartalmazza a nemzetiségpolitikáért felelős minisztériumok szerinti
megoszlásban. A 13 országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott  intézmények működési
támogatásának 10%-os emelését  tartalmazza az országos nemzetiségek önkormányzatok szerinti
részletezésben. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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