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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a  Magyarország 2021. évi
központi  költségvetéséről szóló  T/10710.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      31
Nemzetiségi célú költségvetési 
támogatások

        1 Nemzetiségi szakmai támogatások [2 786,7] 2     906,7 /+120,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

        2
Országos nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása

[2 864,6] 3     765,8
/+901,2 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

      10
Országos Roma Önkormányzat 
támogatása

[616,4] 695,4 /+79,0 m. kiadás/

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

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [4 092 501,3] 4     093     601,5
/+1 100,2 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok
támogatásai

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

2. 2.4.5. Az  [1.1.2.]előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok
között - az önkormányzatok száma alapján - oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi
önkormányzatok  számát  kétszeresen  kell  figyelembe venni. A települési  és  területi  nemzetiségi
önkormányzatok  feladatalapú  támogatása  jogcímhez  kapcsolódóan  a  feladatalapú  támogatás
összege  a  2.4.3.  pont  alapján  megállapított  feladatmutató  pontszám  és  a  2.3.1  pont  szerint
meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok
támogatásai

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai
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3.  1.2.1.  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  média  támogatása  jogcímre  vonatkozó
szabályok

3.1. Az előirányzat összegének megbontása:

3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma
Önkormányzat kivételével [1 704,9]2 034,1 millió forint.

3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [433,9]499,0 millió forint.

3.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás fajlagos támogatási összegei

A B

Megnevezés
Éves előirányzat (millió 
forintban)

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média [84,2]106,2

2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és 
Média

[85,1]94,9

3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és 
Média

[352,8]457,5

4
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és 
Média

[165]192,6

5 Országos Horvát Önkormányzat és Média [224,9]263,6

6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média [101,4]121,3

7 Országos Örmény Önkormányzat és Média 69,2

8 Országos Ruszin Önkormányzat és Média [80,8]91,3

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média [199,2]236,6

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média [105,6]131,1

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média [143,8]162,4

12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média [92,9]107,4

13 Országos Roma Önkormányzat és Média [433,9]499,0

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok
támogatásai

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai
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4. 1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcímre
vonatkozó szabályok

4.1. Az előirányzat összegének megbontása:

4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma
Önkormányzat kivételével [1 159,7]1 731,7 millió forint.

4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [182,5]196,4 millió forint.

4.2.  Az Országos nemzetiségi  önkormányzatok által  fenntartott  intézmények támogatás  fajlagos
támogatási összegei

A B

Megnevezés
Éves előirányzat (millió 
forintban)

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [80,1]127,5

2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények

[39,1]43,2

3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények

[262,6]404,9

4
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények

[52,8]93,7

5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények [160,5]327,2

6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények [58,3]64,2

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 36,7

8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények [38,8]56,0

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények [217,7]279,4

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények [64,2]90,1

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [125,4]182,7

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [23,5]26,1

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények [182,5]196,4

Indokolás

1. A nemzetiségi szakmai támogatásoknál a „Nemzetiségi Pedagógus Program” keretében 2018.
évben bevezetett „Nemzetiségi Pedagógushallgató Ösztöndíj”-ban részesedő hallgatók száma 2021.
évben várhatóan 100 fővel emelkedni fog, amellyel arányos támogatásemelést kell biztosítani az
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ösztöndíjra.  Úgyszintén,  mintegy  140  fővel  fog  emelkedni  a  nemzetiségi  pedagógusképzésben
résztvevő hallgatók  száma,  mellyel  arányosan  a  nemzetiségi  pedagógus  képzőhelyek kiegészítő
támogatását is növelni szükséges. 
2-3.,  6-7. Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  támogatásának  részletes  indokolása  a  10.
melléklet  II.  rész 3.  pont  3.1.  1.  és a  10.  melléklet.  II.  rész 4.  pont  4.1.1.  pontjaiban szerepel.

Az Országos Roma Önkormányzat támogatásának részletes indokolása a 10. melléklet II. rész 3.
pont  3.1.2.  és  a  10.  melléklet.  II.  rész  4.  pont  4.1.2.  pontjaiban  találhatóak.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűlési fajlagos költségeinek részbeni kiegyenlítése,
ennek pénzügyi  fedezet biztosítása 8 országos nemzetiségi önkormányzatnál teszi szükségessé a
támogatás  emelését.

A 2019.  évi  országos  nemzetiségi  önkormányzati  választásoknál  a  nemzetiségi  névjegyzékbe
regisztráltak száma alapján 3 nemzetiségnél (horvát, német és szlovák) 8 fővel nagyobb közgyűlést
kellett  választani.  A  nagyobb  közgyűlés  működési  költségeinek  fedezése  indokolja  a
többlettámogatás  biztosítását.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2018. január 01-i módosítását követően
az országos nemzetiségi önkormányzatok átvették az általuk fenntartott köznevelési és kulturális
intézmények  épület-  és  építményállományának  a  vagyonkezelői  jogát.  A  T/10303.  számú,  a
nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  módosításáról  szóló  törvényjavaslat
elfogadásával  pedig  2021.  január  elsejét  követően az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  az
általuk  fenntartott  intézmények  tulajdonjogát  is  át  fogják  venni.

A vagyonkezelői-,  illetve  a  tulajdonjog  átvételével  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatokat
terheli az általuk fenntartott intézmények vagyonbiztosítási díja, melynek költségvetési fedezetét
támogatásemeléssel  biztosítani  kell.

Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  és  média  területén  2017.  év  óta  nem  került  sor
támogatásemelésre,  ezért  indokolt  –  a  közgyűlések  költségeivel  csökkentett  –  támogatási
előirányzat  15%-os,  általános  emelése.

Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  és  fenntartott  intézményei  5  országos  nemzetiségi
önkormányzatnál  (bolgár,  horvát,  német,  ruszin,  szlovák)  az  elmúlt  két  évben  összesen  9  új
nemzetiségi intézmény lett létrehozva, vagy meglévő intézményben történt jelentős, nagyságrendi
fejlesztés,  melyek  éves  működési  költségeit  a  továbbiakban  tervesítve  szükséges  biztosítani.

Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  5  állandó,  úgynevezett  kőszínház
(bolgár, horvát, német, szerb és szlovák) évek óta a működési költsége egy részét egyedi támogatás
keretében  kapta,  melynek  esetlegessége  nem teszi  lehetővé  a  színházak  tervszerű,  gazdaságos,
hatékony  működését.  Ezért  szükségesnek  tartjuk  ezen  egyedi  támogatások  tervesítését,  ezzel
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támogatásuk  emelését.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények vagyonkezelői jog, illetve
tulajdonjog  átvételével  évi  2%-os  értékcsökkenés  képzési  kötelezettség  jelentkezik,  melynek
képzéséhez  azonos  összegű  támogatásemelés  szükséges,  tekintettel  arra,  hogy  az  országos
nemzetiségi önkormányzatoknak saját bevételük nincsen, az intézményfenntartás és felújítás pedig
az  államtól  átvett  feladat.

A 2020. május 19-én elfogadott  „A kulturális  intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények  módosításáról”  szóló
T/10098.  számú törvényjavaslat  szerint  a  kulturális  szférában foglalkoztatott  közalkalmazottakat
2020. november elsejével 6%-os visszamenőleges bérfejlesztésben kell részesíteni és megszüntetni
a  közalkalmazotti  jogviszonyukat.

Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  kulturális  intézményekben  a  6%-os
bérfejlesztés, valamint az eddig egyedi támogatással biztosított kulturális illetménypótlék együttes
összegét,  2021.  évtől  azonos  összegű  támogatásemeléssel  kell  biztosítani.

Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  fenntartott  intézmények  általános  működési
támogatásának  7,5%-os  emelését  tartjuk  szükségesnek,  mivel  2017.  év  óta,  négy  éve
támogatásemelésre nem került sor.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4. A nemzetiségek  vonatkozásában  a  költségvetési  többlettámogatások  fedezetéül  az  Általános
forgalmi adó szerepel. 
5. A területi  nemzetiségi  önkormányzatok  több  és  bővebb  feladatkörrel  rendelkeznek  mint  a
települési önkormányzatok, így a korábbi szabályozásnak megfelelően a feladatmutató pontszámot
kétszeresen kell figyelembe venni. 
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