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Módosító javaslat !

t

Országgyűlési képviselő

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a alapján — a 91 . §
(4) bekezdésében* foglaltaknak megfelel ően - Magyarország 2015. évi központi költségvetésérő l
szóló T/1794. számú törvényjavaslathoz a következ ő módosító javaslatot terjesztem el ő , amelynek
megvitatását a(z) kulturális bizottságban kérem.

A törvényjavaslat 2015 . évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés szerinti — növelését ,
illetve csökkentését javasolom :

- XI fejezet 32. cím Rendkívüli kormányzati intézkedések

	

-595,0 millió Ft

- XX. fejezet 11 . cím Közgyűjtemények

	

+110,0 millió Ft
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár)

XX cím 15. fejezet Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

	

+100,0 millió Ft

XX. fejezet 20. cím Fejezeti kezelés ű előirányzatok/5. alcím Egyéb feladatok támogatása/18 .
jogcímcsoport Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása/2. jogcím Határon túli
kulturális feladatok támogatása

	

+40,0 millió Ft

XX. fejezet 20. cím Fejezeti kezelés ű előirányzatok/12. alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés é s
nemzetiségi kultúra/7. jogcímcsoport Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása/l . jogcím Közgyűjteményi szakmai feladatok — közgyűjtemények nemzeti értékmentő
programja

	

+50,0 millió Ft

XX. fejezet 20. cím Fejezeti kezelés ű előirányzatok/13. alcím Művészeti tevékenységek/10.
jogcímcsoport Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

	

+30,0 millió Ft

XX. fejezet 20. cím Fejezeti kezelés ű előirányzatok/28. alcím Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása/2. jogcímcsoport Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok
támogatása

	

+265,0 millió Ft

A HHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási főösszegére é s
egyenlegére — a Gst. 25. (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag a költségvetési ügyekke l
foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot



Javaslat a 2015 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel )
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XI . Miniszterelnökség

32 . Rendkívüli kormányzati intézkedések [100 000,0] -595,0 99 405, 0

XX . Emberi Erőforrások Minisztérium a

11 . Közgyűjtemények [11 560,5] +110,0 11 670 ,5

1 . Működési költségveté s

1 Személyi juttatások [8 109,3] +18,7 8 128 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli s
hozzájárulási adó [2 212,6] +5,3 2 217,9

3 Dologi kiadások [5 347,6] +56,0 5 403, 6

2 . Felhalmozási költségvetés

6 Beruházások [459,3] +30,0 489 3

15 . Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ [594,3] +100,0 694 3

1 . Működési költségveté s

3 Dologi kiadások 287,6 +100,0 387 6

20. Fejezeti kezelésű elő irányzato k

5 . Egyéb feladatok támogatás a

18 Határon túli oktatási és kulturális feladato k
támogatása

2 . Határon túli kulturális feladatok támogatása [42,6] [42,6] +40,0 +40,0 82 6 826

12
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés é s
nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés é s
nemzetiségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok -
közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

[102,1] [102,1] +50,0 +50,0 152,1 152 1

13 . Művészeti tevékenységek

10. Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése [1 525,0] [1 525,0] +30,0 +30,0 1 555,0 1 555,0



Gazdasági társaságok által ellátott feladatok
28 .

	

támogatás a

2 .
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális
	 feladatok támogatása

+265,0 8 219,5+265,0 8 219, 5[7 954,5][7 954,5 ]

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntetendő fel (a kiadás növelésével összefüggésben az el ő irányzathoz

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 őirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegbe n

szereplő rendelkezésekkel . Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .



INDOKOLÁ S

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (+40,0 millió Ft) :Hazánk 2014. június 4-én felvételt nyert a szellem i
kulturális örökség megőrzéséről szóló 2003 . évi UNESCO Egyezmény alapján működő Kormányközi
Bizottságba. A jelentkezés támogatását szolgáló lobbifolyamat részeként Magyarország felvételünk esetén
megvalósuló nemzetközi felajánlást tett . A többletforrás a 2015 . évben esedékes alábbi, nemzetközi szinten
kommunikált feladatok teljesítését szolgálja :

• 2015-2017 során évente egy alkalommal szellemi kulturális örökség szakért ők, facilitátorok küldése
fejlődő országokba, hogy képzéseket tartsanak, és szakért ő i munkával segítsék a szellemi kulturáli s
örökségvédelmet,

• 2015-2017 során évente egy alkalommal Szellemi kulturális örökség nyári egyetem szervezés e
Magyarországon fiatal szakértők, egyetemi hallgatók számára .

A többletigény továbbá a Kormányközi Bizottsági tagsággal összefügg ő , megnövekedett feladato k
fedezetét biztosítja .

Petőfi Irodalmi Múzeum (+30,0 millió Ft) : A könyvraktárban lév ő oltópalackok engedélye lejárt, az
oltóanyagot környezetvédelmi okok miatt betiltották . A palackok érvénytelen nyomáspróbával nem
maradhatnak alkalmazásban . A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésrő l és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény alapján a tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani és id őszakos
ellenőrzéséről gondoskodni kell . A bekért árajánlat alapján a gázzal oltó berendezés cseréje 30 millió Ft ,
amely az intézményi költségvetésben nem áll rendelkezésre .

Országos	 Széchényi Könyvtár (+40,0 millió Ft) : Az ELDORADO (Országos Elektroniku s
Dokumentumküldő és Archiváló Rendszer) szolgáltatás elindításához és zavartalan 2015 . évi működéséhez
szükséges a többletigény, amely tartalmazza az elinduláshoz szükséges 120 Tbyte tároló vásárlását és a 1 0
Tbyte/év tárhely növekményt, valamint az 1 és 2 Tbyte-os winchestereket, továbbá a feladatellátásho z
szükséges humánerőforrás növelésének költségeit .

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok (+40,0 millió Ft)

A határon túli közművelődési intézetek (Dunaszerdahely, Zenta, Beregszász, Erdélyben az EMK E
rendszere, Lendva) működésének és közös, hálózati módon megvalósított programjaiknak támogatására,
valamint a kulturális civil kezdeményezések meger ősítésére . A plusz forrás hiányában nem lesz lehetőség
továbbá a Csemadok Művelődési Intézetéhez hasonló kárpátaljai, partciumi, erdélyi és délvidéki

közművelődési intézetek együttműködésének támogatására.

20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladato k

A kisvárosi integrált könyvtárak fejlesztésére

	

+20,0 millió Ft

A folytatódó mintaprojektek mellett új mintaprojektet kívánunk indítani, mely a kisvárosi integrál t

könyvtárak fejlesztését segíti elő. A két kiválasztott integrált intézmény fejlesztéséhez szükséges a megjelölt

többletforrás .

Az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) fejlesztésére

	

+30,0 millió Ft

Ágazati feladat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása, amely lehet ővé teszi az országos
könyvtárközi kölcsönzés gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében . A
szolgáltatás színvonalának emelése és a könyvtári szolgáltatások szélesebb kör ű biztosítása érdekében a

támogatást növelni kell.



20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése (+30,0 millió Ft )

Az 1,8 %-os nyugdíjemelésre .
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011 . (III. 31 .) Korm.
rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítás i
Főigazgatóság vette át. Az ONYF és az EMMI közötti megállapodás értelmében az EMMI havonta, utólag
megtéríti a megelőlegezett nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét . Determináció (jogszabálybó l
adódó többlet): Az általános éves alapnyugdíj összegének az emelésére tekintettel, a m űvész
nyugdíjsegélyek összege is évente növekszik. Ezzel a determinációval számolni szükséges, és az összeget
emelve kell betervezni 2015. évre vonatkozóan .

20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladato k

A MÜPA működésének támogatására +165,0 millió Ft

A támogatás elmaradása esetén a MÜPA tartalékai kimerülnek, a szakmai program feladása, illetve a

kivívott hazai és nemzetközi presztizs komoly eróziója mellett súlyos likvidítási problémák, é s

fizetésképtelenség várható, mely a negatív spirálba kerülő intézmény elértéktelenedését eredményezi .

A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár m űködésének támogatására
+100,0 millió Ft

Budapest, 2014 . november „ . L3. . .'. ”

L. Simon László

	

Dr. Hoppál Péter
Fidesz
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