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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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 5. Alcím 1. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    5
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

      1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése [106 688,4] 78     969,8
/-27 718,6 f.

kiadás/

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

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  5 Egyetemek, főiskolák

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 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [222 281,4] 250     000,0 /+27 718,6 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

A  PAKS  II.  Atomerőmű  megépítése  teljesen  felesleges,  így  a  kapcsolódó  tőkeemelés  is
szükségtelen.

2. 

A felsőoktatásban  dolgozók  bére  nagyon  sokáig  nem  változott,  így  reálértékben  az  elmúlt
években igen sokat veszítettek ezek a jövedelmek az értékükből. Mindezek okán 2015-ben nagy
örömmel  vették  tudomásul  Palkovics  László  államtitkár  úr  bejelentését,  miszerint  három
lépcsőben  25  százalékkal  fog  emelkedni  az  egyetemi  tanárok  alapfizetése,  illetve  az  ennek
százalékában  meghatározott  alacsonyabb  fizetési  kategóriába  sorolt  oktatók  (docensek,
adjunktusok, tanársegédek) bére. Az akkor bejelentett intézkedés szerint az emelést nem egy,
hanem három lépcsőben valósítják meg,  vagyis  2016-ban 15 százalékkal,  majd  2017-ben és
2018-ban  5-5  százalékkal  emelkednek  a  bérek.  A  minisztérium  álláspontja  szerint  ezt  a
felsőoktatási  intézményeknek  maguknak  kell  kigazdálkodni,  miközben  ezen  intézmények
súlyosan alulfinanszírozottak.  Mindezen okok miatt  szükséges az oktatót  bérét  még nagyobb
arányban emelni.
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