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Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, T/4365. számú törvényjavaslat költségvetés i
előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében)
foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 4. §-a (2) és (3) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 2 .
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak
közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére a 2012. évben – jogszabály
alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kifizetésére .

(3) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 3 . Különféle
kifizetések alcímen

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomá s
pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése támogatására ,

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerint i
munkáltatói kifizetésekre ,

c) az Országgyűlési Biztosok Hivatala szervezeti átalakítása következtében jelentkez ő többlet
személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok	 és szociális
hozzájárulási adó kifizetésére,

d) az Állami Számvev őszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény 21 . § (1) bekezdésében
meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokho z
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok	 és szociális hozzájárulási adó növekményének
kifizetésére .”

Indokolás :

Az Országgyűlés által elfogadott adótörvényeknek megfelelően, a kiemelt elő irányzat nevének
pontosítása.



2. A törvényjavaslat 18. §-a (2) bekezdése b) pontjának az alábbi módosítását javaslom :

,,/Az ONYF havonta átutalást teljesít a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím,/

„b) 6. Nemzeti Család- ésSzociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz alcím el ő irányzatból a
Nemzeti Erő forrás Minisztérium fejezet, 21 . Nemzeti Család- ésSzociálpolitikai Alap cím
részére

/az éves elő irányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig. l”

Indokolás :

Névpontosítás .

3. A törvényjavaslat 27. §-a (13) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom:

„(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy a Bíróságo k
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű elő irányzatok cím terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1 . Bíróságok
cím javára.”

Indokolás :

Jogtechnikai pontosítás . A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló már elfogadott és
kihirdetett törvény szerinti megnevezés Országos Bírósági Hivatal .

4. A törvényjavaslat 28. §-a (1) és (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1 . Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1 .
Működési költségvetés elő irányzat-csoport, 1 . Személyi juttatások kiemelt el ő irányzatán legfeljebb
25 000,0 millió forint, a 2 . Munkaadókat terhelő járulékok	 és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatán legfeljebb 6 750,0 millió forint el ő irányzat-módosítás engedélyezhető, ha A
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2 . cím, 1 . Általános forgalmi adó alcí m
előirányzata, 2 . Jövedéki adó alcím előirányzata, 3 . cím, I . Személyi jövedelemadó alcím
elő irányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, I . cím, I . Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot
megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím el ő irányzata, a 2 . alcím, I . Biztosított
által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport el ő irányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1 . cím,
1 . Szociális hozzájárulási adó E . Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulé k
alcím elő irányzata, a 2 . Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím el ő irányzata együttesen legaláb b
101%-ban teljesül .

(2) Az államháztartásért felel ős miniszter negyedévente el ő irányzat-módosítást engedélyezhet a z
(1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhel ő járulékok	 és szociális hozzájárulás i
adó elő irányzatok terhére, ha az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek . Az év
közben engedélyezett el ő irányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felü l
teljesülő elő irányzatok összegét .”

Indokolás :

Az Országgyű lés által elfogadott adótörvényeknek megfelel ően, a kiemelt elő irányzat nevének
pontosítása .



S. A törvényjavaslat 50. §-a (4) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezet ője az Országos[ Igazságszolgáltatás i
Tanács]	 Bírósági Hivatal elnöke .”

Indokolás :

Jogtechnikai pontosítás . A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló már elfogadott és
kihirdetett törvény szerinti megnevezés Országos Bírósági Hivatal .

6. A törvényjavaslat 55 . §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) A 2012[.] januárjában [esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál] = a társadalombiztosítás i
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése	 alapján — esedékes
nyugdíjemelés meghatározásánál [a) pontja szerinti] 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kel l
figyelembe venni .”

Indokolás :

A módosítás megteremti az összhangot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi
LXXXI . törvény változásával .

7. A törvényjavaslat 58. §-a (1)-(2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló [1997. évi LXVII .] 2011 . évi CLXII.törvény
[103] 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap 2012 . évben 391 600 forint .

(2) A[z ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr ő l szóló 1994 . évi LXXX.]
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáró l
szóló 2011 . évi CLXIV.törvény [46/D. § (2)]59 .	 § (3)bekezdése szerinti ügyészi illetményala p
2012. évben 391 600 forint .”

Indokolás :

Jogtechnikai pontosítás . Az Országgyűlés által már elfogadott és kihirdetett törvények szerint
aktualizált hivatkozás .

8. A törvényjavaslat 1 . mellékletében, valamennyi előfordulási helyen, az 1 . Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat megnevezésének az
alábbi módosítását javaslom :

	

„Munkaadókat terhel ő járulékok	 és szociális hozzájárulási adó ”

Indokolás :

Az Országgyűlés által elfogadott adótörvényeknek megfelelően, a kiemelt elő irányzat nevének
pontosítása .



9. A törvényjavaslat 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 21 . cím
megnevezésének az alábbi módosítását javaslom :

„21 . Nemzeti Család- ésSzociálpolitikai Alap”

Indokolás :

Névpontosítás .

10. A törvényjavaslat 1. melléklete, LXXL Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 6. alcíme
megnevezésének az alábbi módosítását javaslom :

„6. Nemzeti Család- ésSzociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz”

Indokolás :

Névpontosítás .

11.A törvényjavaslat 1. melléklete, LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, S. címe megnevezésének az
alábbi módosítását javaslom :

„5 . Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek[ és központi kezelésű elő irányzatok] ”

Indokolás :

Névpontosítás .

12. A törvényjavaslat 1. melléklete, LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, S. címe megnevezésének
az alábbi módosítását javaslom :

„5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek[ és központi kezelés ű elő irányzatok] ”

Indokolás :

Névpontosítás .

Budapest, 2011 . december 7 .

Dr. Nyikos Lászl ó
a bizottság elnöke
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