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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 2022. évi
központi  költségvetéséről szóló  T/16118.  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 [2 749,5] 3     299,5 /+550,0 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     771,9
/+907,3 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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

        3
A nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, 
felújításra, pályázati önrészre

1     450,0
/+1 450,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
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] 679,4 /+63,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
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 [4 923 043,6] 4     926     013,9
/+2 970,3 m.

bevétel/

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

3. 3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat kivételével [1 704,9]2 044,4 millió forint.

3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [433,9]483,2 millió forint.

A B
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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]79,6

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]483,2

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

4. 4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat kivételével [1 159,7]1 727,5 millió forint.

4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [182,5]196,2 millió forint.

A B

Megnevezés
Éves előirányzat
(millió 
forintban)

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [80,1]134,7

2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[39,1]43,2

3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[262,6]401,0

4
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[52,8]92,1

5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények [160,5]325,2
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6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények [58,3]62,7

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények [36,7]39,5

8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények [38,8]54,9

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények [217,7]279,3

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények [64,2]89,7

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [125,4]180,0

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [23,5]25,3

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények [182,5]196,2

Indokolás

1. A Miniszterelnökség XI. fejezet 30/1/31/1 „Nemzetiségi szakmai támogatások” működési kiadás
előirányzatát  550  millió  forinttal  szükséges  megemelni  a  következő  három felhasználási  célra:
Egyrészt a 2018. évben bevezetett „Nemzetiségi Pedagógus Program” keretében 50 millió forint
emelést igényel a 2022. szeptember 1-jétől várhatóan száz fővel magasabb nemzetiségipedagógus-
hallgatói  ösztöndíj.
Másrészt  150  millió  forintot  kívánunk  biztosítani  a  2022.  szeptember  1-jétől  várhatóan  jóval
magasabb létszámú nemzetiségipedagógus-hallgatók képzése minőségének javításához szükséges
személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosítására  a  képzőhelyek  részére.  Harmadrészt,  „A nemzetiségi
köznevelési  intézmények  működési,  gazdálkodási  feladatai  kiegészítő  támogatása”-ra,
finanszírozására  szükséges  350  millió  forint  biztosítani  az  eltérő  finanszírozási  nehézségek
megoldására. 
2., 4., 6-7. A 13 országos nemzetiségi önkormányzat működése és a média esetében: a 2018. évi
tényadatok  alapulvételével  megvizsgáltuk  és  összehasonlítottuk  az  országos  nemzetiségi
önkormányzatok  közgyűléseinek  működési  költségeit.  Ennek  eredményeként  a  legalacsonyabb
közgyűlési fajlagos költséggel működő országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetését havi
100  ezer  forint/közgyűlési  tag  szintig  kívánjuk  kiegészíteni,  valamint  a  2019.  évi  nemzetiségi
választásnál a névjegyzékben regisztráltak száma alapján 8 fővel nagyobb közgyűlés miatt a horvát,
a  német  és  a  szlovák  nemzetiségnél  a  növekményt  biztosítani.
A nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  módosítását  követően  az  országos
nemzetiségi önkormányzatok is átvették az általuk fenntartott köznevelési és kulturális intézmények
épület-  és  építményállományának  a  tulajdonjogát,  így  az  általuk  fenntartott  intézmények
vagyonbiztosítási  díja  őket  terheli.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok és média 2021. évi támogatási összegének 15 százalékos
emelését igényeljük, mivel az országos nemzetiségi önkormányzatok működési költségei immáron
három  éve,  2019óta  nem  kerültek  emelésre.
Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  fenntartott  intézményeik  támogatása  esetében:  a
tulajdonjog-átvétellel az éves 2 százalékos értékcsökkenés-képzési kötelezettség miatt szükséges a
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támogatásemelés,  tekintettel  arra,  hogy  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatoknak  saját
bevételük nincsen, a köznevelési intézményfenntartás és -felújítás pedig az államtól átvett feladat.
Öt  országos  nemzetiségi  önkormányzatnál,  a  bolgár,  a  horvát,  a  német,  a  ruszin,  a  szlovák
önkormányzatnál  az elmúlt  három évben összesen tíz  új  nemzetiségi  intézmény lett  létrehozva,
vagy  meglévő  intézményben  történt  jelentős,  nagyságrendi  fejlesztés,  melyek  éves  működési
költségeit  a  továbbiakban  biztosítani  kell.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott öt állandó színház (bolgár, horvát, német,
szerb  és  szlovák)  eseti  támogatásának  tervesítése  a  gazdálkodás  hatékonysága  érdekében.
Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  kulturális  intézményekben  a  2020.
november  1-jei  6  százalékos  bérfejlesztés  és  járulékainak  összegének  rendezése  2020.  évben
elmaradt,  melyet  2022.évtől  azonos  összegű  támogatásemeléssel  kell  biztosítani.
Az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  fenntartott  intézmények  általános  működési
támogatásának  7,5  százalékos  emelése  szükséges  a  13  nemzetiségnél,  mivel  2019  óta
támogatásemelésre nem került sor. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

3. A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények esetében
„A  nemzetiségi  intézmények  támogatása  beruházásra,  felújításra,  pályázati  önrészre”
támogatásemelést  a  2020.  évben elfogadott,  a  nemzetiségek jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.
számú törvény 25. § (6.) bekezdésére vonatkozó módosítása szerint („A fenntartói jog átadásával
együtt  a  köznevelési  intézmény
nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően
haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  nevelési,  illetve  a  tanév  kezdetéig  ingyenesen  a  fenntartó
nemzetiségi
önkormányzat  tulajdonába kell  adni.”)  létrejött  új  tulajdonosi  és  gazdálkodási  viszonyok teszik
objektíven szükségessé. 
5. A nemzetiségek  vonatkozásában  a  költségvetési  többlettámogatások  fedezetéül  az  általános
forgalmi adó szerepel.
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