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(Együtt kezelendő a T/11020/32. sz. egységes javaslattal!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság), valamint Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság), megvitatta a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló T/11020. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/11020/33. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 

 Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 
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1. A Költségvetési bizottság az egységes javaslat 7. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

 „(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, 
kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott 
intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak 
a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a 
részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64 §-ának (7) 
bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:  

[a) visszafizetési kötelezettség 3900,6 millió forint, 

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2646,1 millió forint, 

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 
1254,5 millió forint. 

a) visszafizetési kötelezettség 3770,1 millió forint, 

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2654,5 millió forint, 

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 
1115,6 millió forint.] 

a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint, 

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint, 

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 
1262,2 millió forint.” 

 
Indokolás: Lásd a T/11020/33/1. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. A Költségvetési bizottság az egységes javaslat 28. § (1) bekezdésében a Kö.tv. 5. 
§-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„5. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás 
hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § Az Országgyűlés a 2004. évi központi költségvetés 

[a) kiadási főösszegét 6 174 534,0 millió forintban, azaz hatmillió-
egyszázhetvennégyezer-ötszázharmincnégy millió forintban, 

b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-
négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban, 
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c) hiányát 686 317,5 millió forintban, azaz hatszáznyolcvanhatezer-
háromszáztizenhét egész öttized millió forintban 

a) kiadási főösszegét 6 173 603,0 millió forintban, azaz hatmillió-
egyszázhetvenháromezer-hatszázhárom millió forintban, 

b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-
négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban, 

c) hiányát 685 350,5 millió forintban, azaz hatszáznyolcvanötezer-
háromszázötven egész öttized millió forintban] 

a) kiadási főösszegét 6 174 565,7 millió forintban, azaz hatmillió-
egyszázhetvennégyezer-ötszázhatvanöt egész héttized millió forintban, 

b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-
négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban, 

c) hiányát 686 349,2 millió forintban, azaz hatszáznyolcvanhatezer-
háromszáznegyvenkilenc egész kettőtized millió forintban 

állapítja meg.”” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11020/33/2. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. A Költségvetési bizottság az egységes javaslat 28. § (18) bekezdésében a Kö.tv. 1. 
sz. mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

„(18) A Kö.tv. 1. számú melléklete a következők szerint módosul: 

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím 
támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-
csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió 
forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 
millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1-13. cím összesen kiadási 
előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra 
változik. 

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcím-csoport bevételi 
előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. 
Egyéb osztalékok jogcím-csoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint. 
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A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek 
kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása 
alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai 
Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 
13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió 
forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület 
adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A 
Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási 
előirányzata 1004,1 millió forint. 

[A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 315 795,1 millió 
forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 
millió forintra változik. 

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 767,5 millió 
forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 
millió forintra változik.] 

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, 
bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra 
változik. 

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló 
előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcím-csoport, 
6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési 
költségvetés előirányzat–csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt 
előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik. 

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 
26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat tévesen jelölte a bekezdés számozását [(17) bek.], melyet az ajánlásban 

korrigáltunk.  

 
Indokolás: Lásd a T/11020/33/3. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2004. október 25. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi bizottság 

elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság  

elnöke 
 


