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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII TERÜLETFEJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésű irányzatok

1 Célelőirányzatok

5 Turisztikai célelőirányzat [9 157,21 +2000 111572

I . ORSZÁGGYŰLÉS

15 Üzemben tartási díj pótlása [24 095,91 -2 000 22095,9

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

Alapvető nemzetgazdasági érdek a turizmus fejlődése, és ennek nlkülözhetetlen feltétele a turisztikai
marketing és tájékoztató tevékenység . Ezt a feladatot mind belföldön, mind külföldön a kifejezetten erre a
célra létrehozott Magyar Turizmus Rt . ( MT Rt.) látja el. Minthogy az MT Rt. Költségvetése igen
nagymértékben csökkent, az említett célokra fordítható forrásai is jelentősen szűkültek . Emiatt a kiélezett
versenyben nehéz helyt állnia. Azáltal, hogy 2 Mrd forint a turizmus számára visszapótlásra kerül,
bővülnek az idegenforgalmi marketing és tájékoztató tevékenységre, fejlesztésekre fordítható források, és
ha nem is javul, de legalább nem is csökken jelentősen a hazai turizmus versenyképessége . Ezt célozza a
Turisztikai Célelőirányzat 2 Mrd Ft-os megemelésére vonatkozó javaslat. Ezáltal a Kormányprogram is
nevesített turizmus fejlesztésével kapcsolatos döntések - az ehhez szükséges források rendelkezésre
bocsátásával megvalósíthatóvá válnak .

Budapest, 2004 . 11 .03 .
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Dr. Tompa Sándor
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Kovácsné Dr. Horváth Klára
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Cs' e Tamás
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