
 
 
 

T/11020/31. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának  

 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának  
Európai integrációs ügyek  

bizottságának  
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának  

Gazdasági 
bizottságának  

 
Honvédelmi  

bizottságának  
Idegenforgalmi 
bizottságának  

 
Ifjúsági és sport 
bizottságának  

Informatikai és távközlési  
bizottságának 

 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
 

Külügyi  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
 

Önkormányzati  
bizottságának 

Rendészeti  
bizottságának 

 
Számvevőszéki  
bizottságának 

Szociális és családügyi 
bizottságának 

 
Társadalmi szervezetek 

bizottságának 
Területfejlesztési 

bizottságának 
 

k i e g é s z í t ő   a j á n l á s a  
 

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
T/11020. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/11020/23. számú ajánlással!) 
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Tisztelt Országgyűlés! 

 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 

bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a to-
vábbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bi-
zottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Ide-
genforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), In-
formatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvé-
delmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi 
bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos 
bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizott-
sága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális 
bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a 
Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/11020. számú 
törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/11020/24-30. számú módosító (kapcsolódó 
módosító) javaslatokat. 
 

Visszavont módosító javaslat(ok):T/11020/26. (Varga László, Göndör István, dr. Ba-
logh Miklós), a Költségvetési bizottság 2004. október 13-i ülésén. Ezt a módosító javaslatot 
az ajánlás nem tartalmazza. 
 

Az alábbiakban felsorolt bizottságok, mivel feladatkörükbe tartozó módosító (kapcso-
lódó módosító) javaslat nem érkezett, a törvényjavaslat tárgyalását nem vették napirendre: 
Idegenforgalmi bizottság, Informatikai bizottság, Integrációs bizottság, Nemzetbiztonsági bi-
zottság, Rendészeti bizottság, Oktatási bizottság, Szociális bizottság, Társadalmi szervezetek 
bizottsága, Területfejlesztési bizottság. 
 

Az alábbiakban felsorolt bizottságok a módosító (kapcsolódó módosító) javaslatokat 
2004. október 18-án tárgyalják: Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Ifjúsági 
bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság. 
 
 
 

I. 
 

7/1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat  7. § (7) bekezdés módosítását java-
solja: 
 

„(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv. 2. §-ának (5) bekezdé-
se alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat  
 

a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből […..] 
146,6 millió forint,  

b) központosított előirányzat jogcímen […..] 16,5 millió forint, 
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás tá-

mogatása jogcímen egyenlegében […..] 8,8 millió forint,  
d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzat-

ból 0,6 millió forint, 
e) céltámogatások jogcímen […..] 6,2 millió forint, 
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[e)] f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint, 
g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint, 
h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasz-

nálású támogatásból fel nem használt […..] 0,7 millió forint 
 

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. 
tartalmazza.”    
 

Indokolás: Lásd a T/11020/30. sz. beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet. 
 
 
 

15/1.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat  28. §-át a következő (11) be-
kezdéssel, a Kö. tv. 75. § (3) bekezdésével javasolja kiegészíteni:  
 

"(11) A Kö. tv. 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

"(3) Az E. Alap gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 2. Gyógyászati se-
gédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése és kialakítása jogcím terhére, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár a törvény hatályba lépését követően pályázatot ír ki gyógyászati segéd-
eszköz kölcsönzési rendszer bevezetésére és kialakítására, kölcsönzési tevékenység végzését 
biztosító feltételek megteremtésére."" 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.    
   

Indokolás: Lásd a T/11020/29. sz. beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja 
 
    - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet. 
 
 
 

21/1.  Gőgös Zoltán és Nagy Jenő képviselők - kapcsolódva Gyapay Zoltán 
T/11020/13. számon benyújtott módosító javaslatához (T/11020/23. sz. ajánlás 21. pontja) - a 
törvényjavaslat   28. § (15) bekezdésben a Kö.tv. 124. § kiegészítését javasolják a következő 
új (8) bekezdés  felvételével:     
 

„(15) A Kö.tv. 124 . §-a a következő (3)-([7]8) bekezdésekkel egészül ki:” 
 

„(8) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója 
Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás tagönkormányzatainak a 
Magyar Állammal szemben 2004. december 31-én fennálló tartozásából a szennyvízcsatorna-
hálózat és -tisztítók létesítésével összefüggő tartozásállomány 50 százalékát.””   
   

Indokolás: Lásd a T/11020/25. sz. beterjesztett kapcsolódó módosító javaslat in-
dokolását.   

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja 
    - a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja 
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    - az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja 
 
    - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet. 
 
 
    

21/2.  Gyapay Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11020/13. számú módosító javas-
latához (T/11020/23. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat   28. § (15) bekezdésben a 
Kö.tv. 124. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés  felvételével:     
 

„(15) A Kö.tv. 124 . §-a a következő (3)-([7]8) bekezdésekkel egészül ki:” 
 

„(8) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója 
Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás tagönkormányzatainak a 
Magyar Állammal szemben 2004. december 31-én fennálló tartozásából a szennyvízcsatorna-
hálózat és -tisztítók létesítésével összefüggő tartozásállomány 67 százalékát.”” 
   

Indokolás: Lásd a T/11020/28. sz. beterjesztett kapcsolódó módosító javaslat in-
dokolását.   

    
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési bizottság nem támogatja 
    - a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja
    - az Önkormányztai bizottság nem támogatja
 
    - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet. 
 
 
 

26/1.  Simon Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11020/8. számú módosító javasla-
tához (T/11020/23. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat   28. § kiegészítését javasolja a 
következő új (17) bekezdésben a Kö. tv. 9. számú melléklete  felvételével:     
 

„(17) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul: 
 

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Non-profit szektorbeli munkavállalás támo-
gatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 
16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió fo-
rint.” „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.    
   

Indokolás: Lásd a T/11020/24. sz. beterjesztett kapcsolódó módosító javaslat in-
dokolását.   

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési bizottság támogatja 
    - az Emberi jogi bizottság támogatja 
    - a Gazdasági bizottság támogatja 
 
    - az Előterjesztő képviselője egyet ért. 
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27/1.  Balla György képviselő - kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/11020/17. 
számú módosító javaslatához (T/11020/23. sz. ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolja a következő új 29. §  felvételével:     
 

„29. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 48. §-a a következő új (6) be-
kezdéssel egészül ki: 
 

„(6) A háztartási fogyasztó részére értékesített földgáz legmagasabb hatósági ára a 
2004. évi bázishoz képest 2005. évben nem változik, 2006. évtől a bázis évhez képest a növe-
kedése nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben terve-
zett éves átlagos fogyasztói árváltozás mértékét.”„    
   

Indokolás: Lásd a T/11020/27. sz. beterjesztett kapcsolódó módosító javaslat in-
dokolását.   

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési bizottság nem támogatja 
    - a Gazdasági bizottság nem támogatja
 
    - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet. 
 
 
 

II. 
 
 

A bizottságok utólagos állásfoglalásai a T/11020/23. sz. ajánlás alábbi pontjaiban fog-
lalt módosító javaslatokról: 
 
 
Ajánláspont Bizottság Állásfoglalása Előterjesztő képviselője 
 
2. Önkormányzati támogatja egyetért 
4. Önkormányzati támogatja egyetért 
5. Önkormányzati támogatja egyetért 
6. Önkormányzati támogatja egyetért 
7. Önkormányzati támogatja egyetért 
 Emberi jogi támogatja  egyetért 
8. Önkormányzati támogatja egyetért 
10. Emberi jogi támogatja egyetért 
11. Gazdasági támogatja egyetért 
12. Önkormányzati támogatja egyetért 
 Gazdasági támogatja egyetért 
13. Önkormányzati támogatja egyetért 
14. Gazdasági támogatja egyetért 
19. Gazdasági támogatja egyetért 
20. Emberi jogi támogatja egyetért 
24. Gazdasági támogatja egyetért 
25. Emberi jogi támogatja egyetért 
27. Költségvetési támogatja egyetért 
 
 



6 

A T/11020/23. sz. ajánlás 15. pontjában foglalt módosító javaslat száma helyesen: 
T/11020/15-4. 
 
 
 

Budapest, 2004. október 14. 
 
 

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 

 
Varga Mihály s.k. 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai integrációs ügyek  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kövér László s.k. 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k. 
Rendészeti  

bizottságának elnöke 
 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

 
Fogarasiné Deák Valéria s.k. 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
 


