ÚRSLAGGYÜLÉS HIVATAL A
Érkezett : 2011 NOV 2 4.

T/4365/630.
Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i
bizottságának
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i
bizottságának

Egészségügyi
bizottságána k

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának

Európai ügyek
bizottságána k

Fenntartható fejlődés
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságána k

Fogyasztóvédelm i
bizottságának

Gazdasági és informatikai
bizottságána k

Honvédelmi és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatás i
bizottságána k

Kulturális és sajtó bizottságának

Külügyi
bizottságána k

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságána k

Nemzeti összetartozás
bizottságának

Oktatási, tudományos és kutatás i
bizottságána k

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

Sport- és turizmus
bizottságána k

második kiegészít ő ajánlás a
Magyarország 2012 . évi költségvetésérő l szóló
T/4365. sz. törvényjavasla t
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I. rész

(Együtt kezelendő a T/4395/492. és a 629 . számú ajánlásokkal)

Tisztelt Országgyűlés !
Az Országgy űlés Számvevő széki és költségvetési bizottsága (a továbbiakban : Költségvetés i
bizottság) - mint els ő helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága
(a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága ,
Fenntartható fejl ődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban :
Foglalkoztatási bizottság), Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága (a
továbbiakban : Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban :
Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatási bizottsága (a továbbiakban :
Ifjúsági bizottság), Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi
bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Nemzeti összetartozás
bizottsága, Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága (a továbbiakban : Oktatási bizottság) ,
Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport é s
turizmus bizottsága (a továbbiakban : Sportbizottság) megvitatta a Magyarország 2012 . évi
költségvetésér ől szóló T/4365. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtot t
T/4365/461 . számú módosító javaslatot .

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettő l eltérő jelölési mód szerepel - az egységes
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerint i
tartalmára figyelemmel.
Az ajánlásban a módosító javaslatokban el ő forduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves el őirányzatmegjelöléseket a kapcsolódó el ő irányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat
jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is .
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a határozati javaslat
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .
A Házszabály 145 . (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket a z
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3 )
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik ,
és ezért a módosító javaslat házszabályszerű ségérő l bizottsági döntés szükséges .
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal . .
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni .
Az ajánlás-tervezetben *-gal jelzett módosító javaslatok az el őzetes értékelés szerint a határozathozatal II .
szakaszába tartoznak. Indokolt, hogy az ajánlás-tervezet szerinti min ő sítéseket az els ő helyen kijelölt bizottság állásfoglalásának meghozatala során, az El őterjeszt ő képviselőjének véleményét kikérve - is bírálja el.
Az ajánlás I . részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belül i
átcsoportosítást tartalmaznak, de a kiadási el ő irányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) el ő irányzat ,
illetve a támogatási elő irányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási el őirányzat változtatás, továbbá ha a módosít ó
javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint .
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot ,
terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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405/1. Dr. Pesti Imre és Riz Levente képviselők a törvényjavaslat 1 . számú mellékle t
XVII. fejezet 20 . cím 31 . alcím 3 . jogcím-csoport módosítását javasolják :
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M
20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k
31 Kormányzati beruházások
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejleszté s
[4 000,0]
[4 000,0]

3 1000
3 1000

/-900,0 tám ./
/-900,0 kiad ./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416/2 . pontjában foglaltakkal .

Indokolás a T/4365/461 . számon

A módosító javaslatot a bizottság(ok) :
- támogatja : a Költségvetési bizottság
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

416/2. Dr. Pesti Imre és Riz Levente képvisel ők a törvényjavaslat 1 . számú mellékle t
XVII. fejezet 20 . cím 32. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport
felvételével :
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programo k
7 Ferihegyi út meghosszabbítás a

900,0
900.0

Megjegyzés : A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405/1. pontjában foglaltakkal .

Indokolás a T/4365/461 . számon

A módosító javaslatot a bizottság(ok) :
- támogatja : a Költségvetési bizottság
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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/+900,0 tám ./
/+900,0 kiad ./

II. rész

Azoknak a módosító javaslatoknak a felsorolása HELYESEN, amelyekről a Házszabály
121 .* (2) bekezdése alapján az Országgyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt:
T/4365/4 ., 6 ., 7., 8., 10., 19., 20., 21 ., 49 ., 51 ., 57 ., 59 ., 61 ., 64 ., 83 ., 84 ., 85 ., 149 ., 154 ., 179.,
201 .,208 ., 232., 233 ., 239., 240., 241 ., 242., 243 ., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251 .,
253 ., 254., 266., 309., 310., 313., 315 ., 318., 323 ., 367., 396., 398., 399., 414., 421 ., 425 .,435 . ,
441 ., 442., 443 ., 444., 445 ., 447., 463., 467., 468., 469., 479., 490., 491 ., 493 ., 499., 519.,520.,
579., 585 ., 598 ., 599., 600.

Budapest, 2011 . november 24 .

Összeállította az Országgy űlés Hivatalának Jogi F őosztálya és Tájékoztatási F ő osztálya

Dr. Nyikos László s .k.,
a Számvevőszéki és költségvetés i
bizottság elnöke
Dr. Kovács József s .k.,
Dr. Salamon László s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és
az Egészségügyi
ügyrendi bizottság elnöke
bizottság elnöke
Dr. Lukács Tamás s .k.,
Dr. Hörcsik Richárd s .k.,
az Európai ügyek
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s
bizottságának elnöke
vallásügyi bizottság elnöke
Jávor Benedek s .k.,
Gúr Nándor s .k.,
a Fenntartható fejlődés
a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának elnöke
bizottság elnöke
Simon Gábor s .k.,
Rogán Antal s.k.,
a Gazdasági és informatikai
a Fogyasztóvédelmi
bizottság elnöke
bizottság elnöke
Dr. Kocsis Máté s .k.,
Sneider Tamás s .k.,
a Honvédelmi és rendészeti
az Ifjúsági, szociális, családügy i
és lakhatási bizottság elnöke
bizottság elnöke
Balla Mihály s .k.,
L. Simon László s.k.,
a Kulturális és sajtó
a Külügyi bizottságának elnöke
bizottság elnöke
Font Sándor s .k.,
Dr. Molnár Zsolt s .k.,
a Nemzetbiztonság i
a Mezőgazdasági
bizottság elnöke
bizottság elnöke
Potápi Árpád János s .k.,
Pokorni Zoltán s .k.,
a Nemzeti összetartozá s
az Oktatási, tudományos és kutatási
bizottság elnöke
bizottság elnök e
Bánki
Erik s .k.,
Dr. Láng Zsolt s .k.,
az Önkormányzati és területfejlesztés i
a Sport- és turizmusbizottság
bizottság elnöke
elnöke
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