
országgyűlési képviselő
/1.D-r iS'863

Érkz__013 NOV 1 I . Kapcsolódó módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 102 . ' (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(kapcsolódva a T/12405/45 . számú módosító javaslathoz)

terjesztek elő.
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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xx EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

13 Sportintézmények

3 0,0 +742 7422Nemzeti ESport Intézet

1 Működési költségvetés

Személyi juttatások! 152 152

2
—

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális o 0

hozzájárulási adó

Dologi kiadáso k3 15 0 iso
Felhalmozási költségvetés2

Beruházások 400 400

xI MINISZTERELNÖKSÉ G

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

i Célelő irányzatok

2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1690,0 1690,0 7422 7 1615 .8 1615 . 8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elólrányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részel~rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Napjainkban Magyarországon is egyre nagyobb teret kapnak a különböz ő versenyzési célokra fejlesztett
számítógépes játékokkal űzhető bajnokságok, rendezvények . A növekedés, a játékok népszer űsége már
oly mértékeket öltött, hogy különböz ő bajnokságokon, versenyeken mérik össze erejüket, tudásukat ,
ügyességüket a különböz ő országok legjobb csapatai. Osszefoglalva ezt nevezzük „Electronic sportsnak” ,
azaz eSportnak. A versenyek korántsem gyerekesek, hiszen a legjobb csapatok, vagy tagok közü l
kerülnek ki egy — egy ország legjobb E-Sport atlétái, akik ezzel képviseltetik nemzeti lobogóikat
valamint a világ legjobb E-sportolói címe mellett is jelképes összegekkel ösztönzik a jöv őbeni jobb
szereplés és teljesítmény elérése érdekében. Éppen ezért is nem ritka, hogy a legtöbb állam kormánya
igyekszik valamilyen szinten támogatni a saját csapatát .

Szükségesnek találjuk tehát, hogy a kormány támogatni tudja az e téren is versenyezni kívánó magyar
fiatalokat .

Budapest, 2013 . november 11 .

Németh Zsolt

	

Farkas Gergely

Jobbik

	

Jobbik


	page 1
	page 2
	page 3

