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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 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 14. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  14 Egyetemek, főiskolák
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [223 964,9] 263     964,9
/+40 000,0 m.

kiadás/

      9 Egyéb működési kiadások [237 354,8] 277     354,8
/+40 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.

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. 



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] 594     872,1 /+154 226,1 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [139 652,8] 199     652,8 /+60 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

Újjá kell építenünk az oktatási rendszert, ennek keretében mintegy 300 milliárd forinttal
kell növelnünk a köz- és felsőoktatás támogatását!

A pedagógusok bérének alapja a minimálbér legyen, így bérük átlagosan 35 %-kal nőne 2021-
ben. Egyetlen állami iskola sem lehet rosszabbul finanszírozott,  mint az egyházi iskolák.  Az
idegen  nyelvi  és  az  informatikai  képzést  módszertanilag,  továbbá  jelentős  költségvetési
forrásokkal kell támogatni. Az államosított, gyakran elfogult tartalmú, néha ostoba tankönyveket
megjelentető tankönyvrendszer helyett államilag kontrolált, de versenyképes tankönyvpiacot kell
létrehozni.

Szükség  van  az  online  Nemzeti  Alaptanterv  megalkotására,  az  online,  digitális  tananyag
fejlesztésére, amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a hagyományos oktatást.

A koronavírus-járvány további hullámára készülve meg kell tervezni és a szükséges pénzt kell
elkülöníteni  egy  nagyarányú,  minden  kimaradó  diákot  elérő,  nyílt  forráskódú  (ingyenes)
szoftverekre épülő közoktatási laptop-program megvalósítására. A lakhelyelhagyási korlátozás
hetei alatt ugyanis a magyar gyerekek legalább ötöde, egyes becslések szerint harmada maradt ki
az oktatás világából. Ezen a 2021. évi költségvetésnek változtatnia kell!

A költségvetésben jelentősen növelni kell az állami finanszírozású egyetemi képzések arányát,
támogatásuk  összegét  meg  kell  emelni.  Az  első  diploma  megszerzéséért  folytatott  egyetemi
tanulmányok  a  képzés  tanrend  szerinti  idejére  mindenki  számára  ingyenes  legyenek,  aki
teljesítette a bekerülés feltételeit.

A hallgatói ösztöndíjakat 33 %-kal kell megemelni! A felsőoktatás szereplőivel egyeztetett új és
igazságos tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszert kell bevezetni.
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