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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslathoz benyújtott T/1498/369 számo n
benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési el ő irányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –
növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban . egy tizedessel)
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25 Fejezeti kezelésfa el ő irányzato k

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatás a

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1200,01 + I75,0 375, 0

1 Békéltető Testületek támogatása

XLII
A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSA I

5 Költségvetési befizetése k

Központi költségvetési szervek 126 .527,71 -175,0 26 .352, 2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-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.

•
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .



INDOKOLÁ S

Magyarországon a békéltető testületek, mint alternatív vitarendezési fórumok már több min t
tíz éve működnek, egy komoly, és hasznos tevékenységet végző intézményt sikerült
létrehozni, melyet bizonyít a testületek évrő l évre növekvő ügyszáma.

Valós és ésszer ű alternatívát nyújtanak a fogyasztók számára a költséges, lassú és bonyolul t
bírósági perekkel szemben és bár jogkörüket tekintve a testületek nem rendelkeznek olyan
kiterjedt hatáskörrel és eszközrendszerrel, mint a bíróságok, mégis számtalan fogyasztó i
jogvita megnyugtató rendezésében játszottak már eddig is fontos szerepet. Ennek megfelel ően
fontosnak tartom, hogy a testületek Magyarországon szakszer űen, a törvényben rögzített
függetlenség követelményét szem el ő tt .

Éppen ezért indokolatlan, hogy a támogatásuk az el őző évekhez képest felére csökkenjen .

Budapest, 2010. november 23 .
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