
Részletes indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt
zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget.

Első rész

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtása

A főösszegek

Az 1-2. §-hoz

A törvény első szakaszai a központi költségvetés 2003. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvény 1. számú melléklete a
Költségvetési Törvényi módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az
előirányzatok teljesítését részletezi.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 3. §-hoz

A javaslat tartalmazza a Költségvetési Törvényben foglalt adósságkezelési
felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről történő beszámolást. A
törlesztések a KESZ adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. A 2003-ban
megvalósított törlesztések együttesen 1799,1 milliárd forintot tettek ki.

A 4. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be.
Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított 732,4 milliárd forint összegű hiányt
államkötvények kibocsátásával, illetve külföldi devizahitel felvételével
finanszírozta a pénzügyminiszter. Ez utóbbiak különféle projektek fedezetét
szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító
fejezetek kiadásai között.
A központi költségvetés hiányán felül azonban további finanszírozási szükségletet
jelentettek 1,1 milliárd forint összegű, az intézményi kimutatásokban kiadásként
meg nem jelenő, KESZ-en kívüli pénzforgalmi tételek. Ezek többek között a
költségvetési szervek kereskedelmi banki devizaszámláin és házipénztáraiban lévő



pénzállomány feltöltéséből, ill. felhasználásából eredtek. E pénzmozgások
összességükben csökkentették a KESZ állományát, azaz finanszírozási igényt
jelentettek, az intézmények az év végéig azonban nem költötték el ténylegesen, így
kiadásként nem lehetett ezeket elszámolni. A központi költségvetésnek a kincstári
rendszerben finanszírozandó hiánya így az 1. §-ban megállapított hiánynál
magasabb volt, összességében 733,6 milliárd forintot tett ki.

Az 5. §-hoz

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza-államkötvény kibocsátások, illetve a
devizahitelek felvétele biztosították az e törvényjavaslat 3. §-ában foglalt 1799,1
milliárd forint összegű törlesztési kiadások forrását.

A 6. §-hoz

A Költségvetési Törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására
is felhatalmazta a pénzügyminisztert, amelynek során növelte az államkötvények és
a kincstárjegyek állományát, illetve felhasználta a költségvetésbe befolyt
privatizációs bevételeket. 2002-től az államháztartási törvény alapján a Magyar
Nemzeti Bank kiegyenlítési tartalékának feltöltését is a KESZ terhére finanszírozta
a költségvetés.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 7-9. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása, a
normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások, az egyes
szociális feladatok kiegészítő támogatása, a cél- és címzett támogatások, az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok
támogatása és a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív,
kötött felhasználású támogatások elszámolásának eredményeit, az ezekkel
kapcsolatos költségvetési kötelezettségeket, valamint az önkormányzati
visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségeket.
Az Állami Számvevőszék megállapításai e törvény keretében emelkednek jogerőre.
A jogszabályhely hivatkozásokat tartalmaz a törvényjavaslat azon mellékleteire,
melyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott központi költségvetési
támogatások előirányzatait és azok teljesülését.
A javaslat tartalmazza az önkormányzati 2003. évi címzett és céltámogatások, a
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás, a céljellegű decentralizált



támogatás, továbbá a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem
foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi
költségvetésbe befizetett és az önkormányzatok útján teljesített kiadásokhoz
kapcsolódó elszámolásokat.

A 10. §-hoz

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonából befolyt bevételeinek 2003. évi
felhasználását, azaz a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait
és a privatizációs tartalék feltöltésére fordított összeget tartalmazza a
törvényjavaslat 14. számú melléklete, egyidejűleg az ÁPV Rt. központi
költségvetési befizetését is rögzíti a §.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményhálózat tényleges, központi
állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is - az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV.
törvény 6. §-ának (3) bekezdése szerint � pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti
meg, (amely az önkormányzati adatok ismeretében kiegészítés, illetve beszámítás
lehet).

A 12-13. §-hoz

A paragrafusok az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés
mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

Második rész

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása

A 14. §-hoz

A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából
származó követelések állománya 2003. év folyamán 4777,2  millió forinttal
csökkent a következők miatt:
� a tőketörlesztések (9,2 millió forint kölcsöntörlesztés, 1759,6 millió forint

járadék-befizetés) 37%-ban járultak hozzá az állománycsökkenéshez;
� az állománymérséklődés 63%-a az év folyamán lezárt 9 felszámolás

3008,5 millió forintos veszteségéből adódott;



� növelte a követelésállományt 0,1 millió forinttal az érintett adóskörben a 2003.
évben indult egy felszámolás bírósághoz befizetett regisztrációs díja.

Az állományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként
jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz és állami alapjuttatás
járadékához kapcsolódóan befolyt 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi
kamat, valamint 0,4 millió forintos mozgó járadék befizetése.

A 15. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok
terhére folyósított 2003. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi
rendezését tartalmazza a javaslat.
A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a pénzbeli kárpótlás alapján
megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot köteles
visszautalni a központi költségvetésnek, valamint a központi költségvetés a
jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió
forintot köteles megtéríteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátási számlája javára.
A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban:
E. Alap) 16 918,3 millió forintot fordított, melyből az év során a központi
költségvetés 16 913,0 millió forintot megtérített. Az 5,3 millió forintos különbözet
megtérítésére a javaslat szerint 2004. december 31-éig kerül sor.

A 16. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor kell rendelkezni. A javaslat
szerint az Országgyűlés az Ny. Alap 39 008,5 millió forint és az E. Alap 309 958,9
millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományból 2004. december 31-éig
elengedi.

A 17. §-hoz

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított, de nem az Ny. Alapból
finanszírozott korengedményes ellátásoknál 2003. évben megtérítési különbözet
keletkezett. A javaslat ennek rendezését tartalmazza:
� a Munkaerőpiaci Alap az �új� korengedményes nyugdíj-jogcímen 1016,9 millió

forintot az Ny. Alap kezelője felé megtérít,
� az Ny. Alap a �régi� korengedményes nyugdíj tartozásállományából a 2003.

évben a NYUFIG által a munkáltatóktól beszedett 9,4 millió forint bevételt a
központi költségvetésnek átutalja.



Harmadik rész

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi költségvetésének
végrehajtása

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

A 18. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer a 2003. évet 2 526 531,3 millió forint bevételi és
2 875 498,7 millió forint kiadási főösszeg mellett 348 967,4 millió forint hiánnyal
zárta.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 19. §-hoz

Az Ny. Alap 2003. évi költségvetési hiánya − 1 501 094,1 millió forint bevételi és
1 540 102,6 millió forint kiadási főösszeg mellett − 39 008,5 millió forint volt.

A 20. §-hoz

Az Ny. Alapnál 2003-ben összesen 1956,0 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött. A 2002. évi 3118,7 millió forint működési előirányzat-
maradvány felhasználását az Ny. Alap 2003. évi működési kiadásai tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 21. §-hoz

Az E. Alap 2003. évi költségvetési hiánya − 1 025 437,2 millió forint bevételi és
1 335 396,1 millió forint kiadási főösszeg mellett − 309 958,9 millió forint volt.



A 22. §-hoz

Az E. Alapnál 2003-ben összesen 2061,7 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött, az előző évi maradvány összeg 397,1 millió forint. A 2002.
évi 2219,4 millió forint működési előirányzat-maradvány felhasználását az E. Alap
2003. évi működési kiadásai tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezések

A 23. §-hoz

A javaslat szerint az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Ny. Alap az állampolgári
kiértesítéssel kapcsolatos feladatokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.
évi LXXX. törvény 2003. márciusi módosításáig elvégezte, s erre 83,7 millió
forintot fordított, továbbá hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a
Költségvetési Törvény 69. §-a (2) bekezdésében meghatározott keretet túllépte a
gyógyszer-támogatás méltányossági ellátások 2003. évi megállapítása és kifizetése
terén.

A 24. §-hoz

A nyugdíjágazatban az illetménygazdálkodás elkülönített előirányzatának eredeti
összege 807,2 millió forint, a módosított előirányzat összege pedig 721,4 millió
forint. A köztisztviselői törvény változása miatt e címen a teljesítés a
nyugdíjágazatban 746,3 millió forint.
Az egészségbiztosítási ágazatban az illetménygazdálkodás elkülönített
előirányzatán a Költségvetési Törvény eredetileg 752,5 millió forintot biztosított, a
tényleges felhasználás 751,5 millió forint.
A korábbi időszakban (elsősorban informatikai fejlesztési célokra) felvett
világbanki kölcsön tőke- és kamattörlesztésének 2003. évi összege az Ny. Alap
esetében összesen 548,1 millió forintot, az E. Alap esetében összesen 787,4 millió
forintot tett ki.
Az évközi kiegészítő nyugdíjemeléssel összefüggő feladatok végrehajtása miatt az
Ny. Alapnál a működési kiadások engedélyezett túlteljesülésének összege 206,0
millió forint, ez a személyi juttatásoknál 94,4 millió forint, a munkaadókat terhelő
járulékoknál 30,2 millió forint, a dologi kiadásoknál 81,4 millió forint.



A Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként megtörtént a méltányossági
alapon megállapításra kerülő nyugellátás-, valamint nyugdíjemelés- jogcímek 100,0
millió forint, illetve 900,0 millió forint összegű előirányzatainak felhasználása.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója 2003-ban a Költségvetési
Törvény 69. §-a (2) bekezdésében foglaltak alapján méltányossági ellátásként
terhességi-gyermekágyi segélyre 5,6 millió forint, táppénzre 38,1 millió forint,
gyermekgondozási díjra 17,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra
135,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz-támogatásra 717,8 millió forint
kifizetését engedélyezte.
A Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára az Ny. Alap 2003-ban
4566,9 millió forintot használt fel. A Költségvetési Törvény 3431,2 millió forint
forrást biztosított e feladat végrehajtására, az üzembehelyezéshez szükséges
többletkiadás fedezetét átcsoportosítás révén 2004. évi visszapótlási kötelezettség
mellett teremtette meg az ágazat.
Az Ny. Alap működési költségvetésének informatikai fejlesztésére a 1510,7 millió
forintot használt fel az ágazat. A nyilvántartási rendszer fejlesztése és
korszerűsítése 268,7 millió forintba került. Az E. Alap informatikai fejlesztéseinek
eredeti előirányzata 1200,0 millió forint volt. A 2557,1 millió forintos módosított
előirányzat 2003. évi teljesítése 1663,8 millió forint.
A Költségvetési Törvény 71. §-ának (4) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási
Alap költségvetése 50,0 millió forint összegben támogatást nyújthatott a
Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
részére. Az összeg teljes egészében felhasználásra került, az Alapítványon keresztül
lebonyolított pályázati módszerrel a korai fejlesztést és fejlesztő felkészítést végző
kistérségi centrumok a kistelepüléseken élő, súlyosan, halmozottan sérült
gyermekek szállításához vásárolhattak 10 darab, a kerekesszékkel közlekedők
számára is akadálymentesített mikrobuszt. Az összesen 67,9 millió forint értékű
beszerzés finanszírozásában az Oktatási Minisztérium is részt vállalt 17,9 millió
forint összegben.

A 25. §-hoz

A Költségvetési Törvény 73. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek
nem teljesültek, így a pénzügyminiszter döntése alapján pénzeszközátadás az
Alapok részéről nem történt az APEH felé.
Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2001. év 2002. évi
költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény
16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.



A 26. §-hoz

A javaslat szerint a Kormánynak a kormányzati létszámcsökkentésről szóló
1106/2003. (X. 31.) Korm. határozata alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnál 2003-ban végrehajtott létszámcsökkentéssel együttjáró
kiadásokból az Ny. Alapnál 33,1 millió forint az Illetménygazdálkodás elkülönített
előirányzata terhére számolható el.

A 27. §-hoz

A javaslat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi költségvetésének
tényleges teljesülését tartalmazó mérlegek jóváhagyásáról rendelkezik.

Negyedik rész

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás
hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosítása

A 28. §-hoz

(1) bekezdés: (Kö.tv. 5. §) A módosítások átvezetése a főösszegeken.
(2) bekezdés: (Kö.tv. 8. § (3) bek.) A Magyar Televízió Rt. lényegi változást
eredményező reorganizációjának keretében már 2004-ben is szükségessé válik és
lehetséges a létszám csökkentése. Ezt saját erőforrásai terhére nem tudja
megoldani. Ezért szükséges, hogy részesülhessen a céltartalékból. A Kormány
hatáskörének nevesítése egyértelművé teszi a döntési kompetenciát.
(3) bekezdés: (Kö.tv. 9. § (1) bek.) Az ÁPV Rt. kiadásai folyamatosan jelentkeznek
az év során, míg bevételei jellemzően nem az év első hónapjára esnek. A 2004. évi
záró pénzkészlet megemelésével átlátható módon biztosítható az ÁPV Rt. év eleji
kiadásaihoz szükséges likviditás. A pénzügyminiszter az ÁPV Rt. 2005. évi
likviditási terve alapján dönthet a záró pénzkészlet pontos mértékről 2004. év
végén.
(4) bekezdés: (Kö.tv. 9. § új (13)-(14) bek.) Az ÁPV Rt. 2004. évi osztalékbevételei
meghaladják a tervezett 18 milliárd forintot. Az osztalékbevételek részben a 2003.
évi társasági eredményekből, részben pedig a 2004. évi várható eredmények
figyelembe vételével elvont osztalékelőlegekből származnak. Ez utóbbiak mértéke
még változhat, ezért nem célszerű számszerűen meghatározni az ÁPV Rt. osztalék-
fizetési kötelezettségét. Az ÁPV Rt-nél az osztalék bevételek között megjelenik a
Magyar Posta Rt-től elvont 44,3 milliárd forint is, mely a társaságnak a Postabank



Rt. eladása miatti eredményéből származik. A Postabank privatizációs bevételét az
ÁPV Rt. már 2003-ban elszámolta a költségvetéssel, így ennek az ügyletnek az
ÁPV Rt-nél megjelenő 2004. évi kiadása és bevétele csak technikai elszámolást
jelent.
A javaslat pontosítja a privatizációs tartalékból korábban kifizetett összegekből
származó visszatérülések felhasználását.
(5) bekezdés: (Kö.tv. 33. § (4) bek.) A módosítás biztosítja, hogy az MVH
megkeresése alapján, részére az adóhatóság a közvetlen termelő és piaci
támogatások igénylése esetén adatot szolgáltasson a köztartozásokról, a megítélt
támogatásból való levonás biztosítása érdekében.
(6)-(7) bekezdés: (Kö.tv. 48. § (2)-(3) bek.) Az érdekeltségi jutalom fizetéséhez az
adóhatóság részére meghatározott feltételek olyan szinten kerültek meghatározásra
a költségvetési törvényben, melynek teljesítése bizonytalan. Az ez évi költségvetés
nem tartalmaz fedezetet az intézménynél korábbi években fizetett jutalomszint
biztosítására, a 13. havi illetmény fizetése is a jövő évben valósul meg, ezért az
adóhatóság munkájának ösztönzésére indokolt egy olyan könnyítés beépítése a
jogszabályba, amely szerint a feltételek teljesülésének arányában fizethető a
jutalom összege. (Ezt tartalmazta a 2001-2002. évi költségvetésről szóló törvény
is.)
Tekintettel arra, hogy ez az első év az Európai Unió tagállamaként, a Vám- és
Pénzügyőrség részére meghatározott feltételek sok bizonytalanságot tartalmaznak
Ezért indokolt a feltételek módosítása, hogy ne érje hátrány a pénzügyőröket,
amennyiben rajtuk kívülálló okok miatt a törvényi feltételek 100%-ban nem
teljesülnek.
(8) bekezdés: (Kö.tv. 50. § új (7) bek.) A SAPARD program keretében az érvényes
pénzügyi megállapodások alapján az európai uniós források és a kapcsolódó hazai
finanszírozás terhére történő támogatási szerződések megkötésének határideje
2004. augusztus 31., a program keretében megítélt támogatások kifizetésének
határideje 2006. december 31. A két határidő közötti időszakban bármely okból
meghiúsuló program egyben európai uniós forrás elvesztésével járna, ami
indokolttá teszi ezt a rendelkezést.
A SAPARD programtól eltérő határidőkkel és lebonyolítási szabályokkal
rendelkező, az EMOGA Garanciális Részlegéből támogatott Nemzeti
Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó uniós források teljes körű és maradéktalan
felhasználása szintén szükségessé teszi, hogy a kötelezettségvállalási kereteket
meghaladó mértékű támogatási összeg kerüljön szerződéssel lekötésre, ami a Kö.tv.
kiegészítésével lehetővé válik.



(9) bekezdés: (Kö.tv. 68. § (1) bek.) A társadalombiztosítási alrendszer bevételi
főösszegének, kiadási főösszegének és egyenlegének módosítása az E. Alap egyes
előirányzatainak változtatása miatt.
(10) bekezdés: (Kö.tv. 70. § (1) bek.) Az Egészségbiztosítási Alap bevételi, kiadási
főösszegének és egyenlegének módosítása az Alap egyes előirányzatainak
változtatása miatt.
(11) bekezdés: (Kö.tv.76. § új (4)-(5) bek.) A módosítás szerint az E. Alap
Gyógyszergyártók ellentételezése jogcím kiadási előirányzata a támogatott
gyógyszernek nem minősülő gyógyszerek áremelésének - a gyógyszergyártók és a
Magyar Állam között megkötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerinti -
elhalasztásával összefüggő 2004. évi kiadásokra fordítható.
A módosítás rendelkezik továbbá a gyógyszergyártók és forgalmazók által az E.
Alap részére teljesített befizetéseknek az Alapnál történő elszámolásáról.
(12) bekezdés: (Kö.tv. 110. § h) pontja) Felhatalmazó rendelkezés a Kormány
számára a gyógyszergyártók ellentételezésének, valamint a gyártói befizetések
szabályozására.
(13) bekezdés: (Kö.tv. 111. § (3) bek.) India és Magyarország kulturális és
gazdasági kapcsolatainak erősítését szolgálhatja egy budapesti indiai kulturális és
tudományos központ létrehozása. Az oktatási és kulturális funkcióknak helyet adó
központ kialakítása magántőkéből történik, amihez a Magyar Állam a célnak
megfelelő ingatlan biztosításával járul hozzá.
(14) bekezdés. (A Kö.tv. 112. § (1) bekezdés.) Az egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter rendkívüli felhatalmazása alapján a Minisztérium által
központilag beszerzett gépek, műszerek tulajdonjoga átadható a pályázaton nyertes
önkormányzati intézmények számára (az eszközöket a könyvelési nyilvántartás is
követi).
(15) bekezdés: (Kö.tv. 124. § új (3)-(7) bek. A Sportfolió Sportlétesítményeket
kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Kht. konszolidációjával lehetővé válik a
Kht. megszüntetése és költségvetési szervvé történő visszaalakítása, ami
hosszútávon �olcsóbb� az államháztartás számára és összhangban van az
államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb
távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III.11.) Korm. határozattal.
Az autópálya-építéshez felvett hitelek esetében � forrás hiányában � az állami
kezesség beváltása, illetve a költségvetés más formájú helytállása elkerülhetetlen
lenne. Az említett adósságok átvállalása növeli a költségvetés átláthatóságát.
Az FMV Finommechanikai Rt. az Állami Fejlesztési Intézettel 1986. november 14-
én megkötött és módosított hadiipari célú állami alapjuttatást az a Kincstárnak



visszafizette 252,7 millió forint értékben, a még fennálló 117,2 millió forint
járadéknak és 4,1 millió forint késedelmi kamatának megfizetése a cég
fizetésképtelenségéhez és megszűnéséhez vezetne. Ez különösen méltánytalan
lenne, tekintettel arra, hogy az eredeti állami alapjuttatás állami érdekből is történt.
A javaslatban szereplő külföldi államokkal szembeni � korábbi gazdasági,
áruszállítási ügyletekből keletkezett � magyar követeléseket a külföldi felek nem
ismerik el, behajtásukra nincs esély.
(16) bekezdés: (Kö.tv. 1. számú melléklet) A költségvetési törvény kiadási, bevételi
és támogatási előirányzatai módosításának átvezetése az 1. számú mellékleten.
E bekezdés tartalmazza a Sportfolió Kht. konszolidációjának részként a
Sportlétesítmények Rt-vel szemben fennálló hiteltartozás fedezetét jelentő
költségvetési támogatást is.
(17) bekezdés: (Kö.tv. 11. számú melléklet) Az Egészségbiztosítási Alap kiadási és
bevételi előirányzatai módosításának átvezetése az 11. számú mellékleten.
(18) bekezdés: (Kö.tv. 13. számú melléklet) A javaslat az ÁPV Rt. hozzárendelt
vagyonával kapcsolatos ráfordításai mértékében és összetételében az év során
bekövetkezett változásokat mutatja. Az ESA-elszámolást érintő kiadások közül a
jelentősebbek indokai a következők:
� a vagyonkezelés költségei között a Honvédelmi Minisztériumtól történő

ingóság-átvétel megszűnése miatt a terv a korábbiakhoz képest jelentősen
csökkentett mértékben tartalmazta a HM-ingóságok kezelésével,
megsemmisítésével összefüggő ráfordításokat, amely azonban nem fedezi
ezeket a költségeket;

� a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatására fordítható összeg
csökken, a javasolt előirányzat csak a MALÉV támogatására biztosít
lehetőséget; a Nemzeti Lóverseny Kft. támogatása formájának megváltozása
miatt az újonnan megjelenő �reorganizációs kiadások� előirányzaton jelenik
meg csökkentett összegben.

� a magasabb osztalékbevételek miatt nő az ÁPV Rt. osztalékfizetési
előirányzata.

Az ESA-elszámolást nem érintő kiadások közül a jelentősebbek indokai a
következők:
� a reorganizációs kiadások összege növekszik, mivel a tervezetthez képest több

társaság kap tulajdonosi kölcsönt;
� az üzleti célú befektetések előirányzata a Bábolna Rt-vel szembeni

hitelkövetelés megvásárlása miatt növekszik;



� a vagyontárgyak vásárlásának előirányzata csökken, mivel az MNB
tulajdonában lévő Pénzjegynyomda Rt. privatizálása elmarad, e tervezett
összeg pedig tartalmazta ennek elszámolását.

Vegyes és záró rendelkezések

A 29. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

A 30. §-hoz

Hatályon kívül helyező és a Kö.tv. társadalombiztosítási alapokkal kapcsolatos
rendelkezéseinek, valamint a 2000. évi zárszámadási törvény 14. §-a a) pontja
egyes szövegrészeinek módosítására vonatkozó rendelkezések.

A 31.  §-hoz

A Hungaroring Rt. a Formula One Management között � a Kormány
jóváhagyásával - 1999. november 29-én aláírt megállapodás értelmében az Rt. a
2002-2006. évi Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezője. A verseny
jogdíjának megfizetésére a Kormány vállalt kötelezettséget a Hungaroring Sport
Rt-én keresztül. A 2004. január 1-jétől hatályos áfa törvény a jogdíjra biztosított
állami támogatásra is vonatkozik, így az arányosítás miatt vissza nem igényelhető
általános forgalmi adó kiesés miatt az Rt. fizetési kötelezettségeinek nem tudna
eleget tenni, ami a következő évek versenyeinek rendezését veszélybe sodorja. A
rendelkezés biztosítja az Rt-nek az áfa-arányosítási kötelezettség alóli mentességét.


