
dr. Gaudi Nagy Tamás
országgyűlési képviselő

!,ror °3 sMS

	

1 (Ay

	

r l
Módosító javaslat !

2U10 , le-egy

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elű

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
* *

illetve csökkentésétjavasolom :

A Hsz . 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

VI. VI . BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott
ügyhátralék kezelése

735,5 +1000,0 1735 5

Működési költségvetés

Dologi kiadások 197,4 +1000,0 1197 .4

VI. VI . BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok 63916,7 65916, 7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 +1000,0 1245 .2

2 Felújítás 500,0 +1000,0 1500 0

VI. VI . BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok 63916,7 70916 . 7

M űködési költségvetés 5526,6 5526, 6

Személyi juttatások 46600,2 +4500,0 51100, 2

Munkaadókat terhel ő járulékok 11462,7 +1500,0 12962, 7

Dologi kiadások 10635,2 +1000,0 11635, 2

XI. XI . MINISZTERELNÖKSÉG

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90000,0 -10000,0 80000,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel, A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Az elmúlt 8 év nemzetpusztításának következményeit nyögi az ország minden szervezete és közössége, e z
különösen sújtja a jogállamban rendkívül fontos szerepet játszó igazságszolgáltatási rendszert . Mára az
igazságszolgáltatási rendszer működése lehet őségének határáig ért, s amennyiben a jelen költségvetés nem
rendel jelentős forrásnövekedést a működés fenntartása, illetve a személyi és tárgyi feltételek javítása
érdekében, úgy a személyek és szervezetek joghoz jutása, igényérvényesítési rendszer teljesen bed ő lhet.
A 2010. évre elő irányzott költségvetési számokhoz képest mindössze 900 millió Ft többletet tartalmaz ó
költségvetés nem elegendő . A 900 millió forintos plusz többlet a tavalyi évhez képest lényegében csupán
minimális növekedés, mivel a tavalyi inflációs mérték miatt költségvetési számsor van . A bíróságok
számára biztosított keretösszeg visszalépést jelent .
Nyilván a mozgásteret az elmúlt 8 év pusztításai alapvetően meghatározzák, azonban mégis a kormány
felelőssége az, hogy érvényt szerezzen a kormányprogramban foglaltaknak . A kormányprogram pedig
kifejezetten azt irányozza elő az igazságszolgáltatási rendszer irányába, hogy meg kell hozni a z
Országgyűlésnek azokat a döntéseket, amelyek a bíróságok működésének személyi, tárgyi feltételei t
jelentősen javítják.
Közismert tény, hogy a bírók javadalmazása nálunk Európában az utolsók között van, ez pedig a minőségi
munka akadálya, és egyúttal a korrupció melegágya . Másrészt az is ismert, hogy a bírákra jutó
segédszemélyzet száma, akik munkája nélkülözhetetlen a min őségi bírói munkához, szintén európai
mértékben mérve rendkívül alacsony.
Ennek megfelel ően kiemelt összegű forrást kell rendelni ennek a tarthatatlan helyzetnek a megváltoztatása
érdekében, hiszen a bírák független hatalmi ág tagjaiként a polgári, büntet ő , közigazgatási, szabálysértés i
jogviszonyok ügydöntő i, akik működésének függetlenségének garantálása egyúttal a min őségi működésük
biztosítása az állam kiemelt feladata.
Szükséges a tárgyi feltételek biztosítása körében megszüntetni a méregdrága épületbérléseket és lehet őleg
saját épületeket kell biztosítani bírósági célra, különösen ebbe a körbe sorolható végre a F ővárosi
Ítélőtábla önálló épületbe kerülése .
Jelentősen meg kell emelni a felhalmozott ügyhátralékokra fordítandó költséget a F ővárosi és Pest Megyei
Bíróság vonatkozásában, ebbe a körbe javaslom bevonni a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, hiszen ott i s
drámai viszonyok alakultak ki . Nem lehet elhallgatni azt sem, hogy jelent ős ügyszám-növekedés várható a
szabálysértési törvény pontosítása, illetve a Btk . szigorítása miatt, ez pedig többletfeladatot jelent ,
amelyhez többletköltséget nem rendeltek .
A bírói illetmények emelése még elengedhetetlen, és ezért a bírói illetményekre vonatkozó részt i s

módosítani javaslom, láttam, hogy a törvényszövegben szerepel . Szeretném a módosítómat úgy benyújtani
a 61 §-ban a bírák (1 .) bekezdésben, a 2011-re rendelt alapilletmény mértéke 356 .000 ft helyett 400 .000, -
Ft legyen és a (4 .) bekezdésben pedig az ügyvédek esetében a kirendelt ügyvédi díj legyen 3000 Ft helyet t
5000,- Ft .
Ebben a körben rövid indokolás az, hogy a 2010-es értékre irányadó 3000,- Ft mértékű ügyvédi munkadíj
ma már az értékviszony változások miatt elégtelen annak a munkának a kompenzálására, amelyet a felel ős
ügyvédi tevékenység jelent és a javasolt mérték lehet csak alkalmas legalább a minimális mértékű arányos
ellentételezésre .

Budapest, 2010. november 17 .

1 NagyTamas
Jobbik
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