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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [77 116,9] 66     116,9 /-11 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 67. Alcím új 8. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    67 Felsőoktatási feladatok

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. 



      8 Felsőoktatásban dolgozók béremelése 20     000,0 /+20 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [440 646,0] 510     646,0 /+70 000,0 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [139 652,8] 305     652,8 /+166 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés 
gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai

      1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése [115 902,7] 902,7
/-115 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 52     960,9
/-130 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Az  Orbán-kormány  elhibázott  politikájának  következtében  az  iskolások  eredményei
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folyamatosan romlanak és az egyenlőtlenségek tovább nőnek. A fideszes elit számára az oktatás
nem szakmai,  hanem ideológiai  és hatalmi kérdés.  A pedagógusok és a  gyerekek érdekeivel
ellentétes a kormány szinte valamennyi lépése a középiskolások szakképzésbe terelésétől kezdve
a  diákok  túlterhelésén  keresztül  a  pedagógusok  autonómiájának  felszámolásáig.  A tanulók
teljesítménye évről-évre csökken, a tankötelezettségi korhatár leszállításával pedig egyre többen
hagyják ott az iskolát idő előtt. A kormány folyamatosan vonja ki a pénzt az oktatásból: most
negyedével  költünk  kevesebbet  az  oktatásra,  mint  2010  előtt.  A  kormány  elvette  az
önkormányzatoktól  az  iskolákat,  majd  pedig  vagy  leépítette  azokat  vagy  odaadta  az
egyházaknak. A Fidesz egyszerre vágta el a felemelkedés útját a szegényebb gyerekek elől és
üldözte  el  külföldre  a  tehetséges  fiatalok  nagy  részét.  Tornaterem  nélküli  testnevelésre,
értelmetlen magolásra kényszeríti, agyonterheli, megalázza a gyerekeinket. Hogy megállíthassuk
ezt  a  szörnyű  pusztítást  az  új  oktatással  kapcsolatos  jogszabályok  mellett  jelentős  mértékű
forrásbevonásra is szükség van. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a Párbeszéd érdemben emelné a
közoktatásban és a felsőoktatásban dolgozók bérét és támogatnánk az oktatás színvonalának és
minőségének növelését.
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