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Zárószavazás el őtti módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 107. §-a alapján a

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012 . évi CCIV törvény módosításáró l

szóló T/12974. számú törvényjavaslat T/12974/5 . számú egységes javaslatához, a Kormány nevébe n

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztek elő.

1. Az egységes javaslat I . §-ának a következőmódosítását javaslom :

„1 . § A Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012 . évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 1 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központ i
alrendszer) 2013 . évi

a) bevételi főösszegét' 15 460 815,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét [16 550 700,1] 16 586 000,1 millió forintban ,

c) hiányát [1 089 884,4] 1 125 184,4 millió forintban

állapítja meg.'

2. Az egységes javaslat a következő új 3. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további szerkezeti egysége k
számozása értelemszerűen módosul:

„3 . §

A Kvtv . 3 . melléklet 10. pontjában a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős
tagja” szövegrész helyébe a „nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolód ó
fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép .”

Magyarország Kormánya



3. Az egységes javaslat 1 . mellékletét a következő új 4) ponttal javaslom kiegészíteni a melléklet további pontjainak értelemszerű átszámozásával:

4) A Kvtv. 1 . melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32 . Egyéb költségvetési kiadások cím, 1 . Vegyes kiadások
alcím, 6. Magán- és egyéb fogi személyek kártérítése jogcímcsoport helyébe a következő rendelkezés lép :

Jog- Elő- Kie- Al- JoR- Jog- Elő- FEJEZET 2013 . évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jog- melt Cím cím cím- cím ir.
szám cím csop. cím csop. előír. név név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás )

szám szám szám, szám szám név név

6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 35 800,0

4. Az egységes javaslat 1 . melléklete 5) pontjának a következ őmódosítását javaslom :

„[5)]6) A Kvtv. 1. melléklet XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII . fejezet összesen” sora helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

(2013. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Támogatás)

XLII. fejezet összesen :
[2 012 557,9 ]

2 047 857,9
7 458 924,9

5. Az egységes javaslat 1 . melléklete 9) pontjának a következő módosítását javaslom:

„[9)]	 10) A Kvtv . 1 . mellékletének utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép :

KIADÁSI FŐÖSSZEG : [16 550 700,1] 16 586 000, 1

BEVÉTELI FŐÖSSZEG : 15 460 815,7

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : [-1089 884,4] -1 125 184,4"



INDOKOLÁS

A MOL Nyrt. és a Magyar Kormány 2005-ben megállapodást kötött, melynek értelmében a
kitermelt szénhidrogének után fizetendő bányajáradék a társaság legtöbb magyarországi
szénhidrogénmezője tekintetében 2020-ig változatlan összegű marad.

2010 júniusában az Európai Bizottság megállapította, hogy a megállapodásnak és a bányászatró l
szóló 1993. évi XLVIII . törvény 2008 . évi módosításának együttes hatása azt eredményezi, hogy „ a
MOL Nyit. mentesül olyan pénzügyi terhek megfizetése alól, melyeket a versenytársaknak meg kell
fizetniük, ennél fogva tisztességtelen versenyel őnyhöz jutott” .

A MOL Nyrt . részére nyújtott C 1/09 (korábbi NN 69/08) számú állami támogatásról szól ó
bizottsági határozat a jogellenesnek minősített támogatás visszakövetelésére utasította a Magyar
Kormányt. Ennek összege összesen valamivel kevesebb, mint 35,3 milliárd forint volt . A cég 2010
harmadik negyedévében befizette ezt az összeget, mert erre a fellebbezést ől függetlenül köteles
volt .

A MOL Nyrt . ugyanakkor az Európai Bizottság határozatát megtámadta a Törvényszék el őtt ,
fellebbezést nyújtott be a határozat megsemmisítése érdekében, az ítélethirdetésre 2013 . november
12-én került sor .

A Törvényszék ítélete szerint a Magyarország által a MOL Nyrt . részére nyújtott C 1/09 (korább i
NN 69/08) számú állami támogatásról szóló, 2010 . június 9-i 2011/88/EU bizottsági határozato t
meg kell semmisíteni.

A döntés értelmében vissza kell fizetni a MOL Nyit. számára a korábban általa befizetet t
35,3 milliárd forintos összeget. Az erre szolgáló el őirányzaton a teljesítés módosítás nélkül i s
eltérhet az előirányzattól, így lehetőséget biztosít az esetleges kamatfizetésre is . A módosításra az
ítélethirdetés időpontja miatt kerül sor zárószavazás előtti módosító javaslatként .

Ezen kívül a javaslat az önkormányzati fejlesztések tekintetében egyértelművé teszi a támogatási
szerződéskötési jog jogosultját az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010 . (VII. 1 .) Korm. rendelet szerint. A 2013 . évi
költségvetési törvény 3. melléklet 10. pont f) alpontjában hivatkozott projektek hazai költségvetés i
forrásból valósulnak meg, melyek felelőssége a nem az európai uniós fejlesztési források
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős nemzeti fejlesztési miniszterhez tartozik.

Budapest, 2013 . november 2,3-
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