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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében, valamint a
121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T/1170013 . és 106. sz. módosító
javaslatokhoz (T/1170011351 . sz. bizottsági ajánlás 60 . és 119. pontja) kapcsolódva, az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjest jük elő.

1. A törvényjavaslat 50. § (3) bekezdésének az elhagyását javasoljuk (a javaslat elfogadása

esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„[(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az üzemben tartási díj-bevétel
kiegészítésére szolgáló előirányzat (I . Országgyűlés fejezet, 17 . cím) felhasználásra nem
kerülő részét átcsoportosítsa a közszolgálati műsorszámok támogatására felhasználható
keret (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím)
előirányzatába.]"

2. A törvényjavaslat 115. § (1)-(3) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

„(1) Az üzemben tartási díjnak a média tv . 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított
összege a 2005 . évre havi [525] 948 forint .

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv . 79. §-ának (1) bekezdése
szerinti üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését [a magánszemély
kötelezettektől, valamint a média tv . 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt
szervezetektől] átvállalja .

Kapcsolódó módosító javaslat!



(3) [A Kormány - figyelemmel a média tv . 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - a (2)
bekezdésben nem érintett díjfizetésre kötelezett jogi személyektől és egyéb szervezetektől
2005. március 1-jétől az APEH - mint a média tv . 82/A. § szerinti megbízott -
közreműködésével az esedékes üzemben tartási díjat beszedi és továbbítja a
Műsorszolgáltatási Alapba .] A (2) bekezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002 . évi
elvi díjbevétel (a 2001 . évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7 %-kal megnövelt és 9,55%
beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített
díjátalány együttesen) . Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002 . évi
üzemben tartási díj (havi 740 Ft .) nagyságához viszonyított növekedése arányában ."

3. A törvényjavaslat 115. § (4)-(7) bekezdéseinek az elhagyását javasoljuk (a javaslat
elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„[(4) A 2005. január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti, az APEH és a kötelezettek
felkészülésére szolgáló időszakban a Kormány havi 100,0 összesen 200,0 millió forint
összegben vállalja át a (3) bekezdés szerinti szervezetek díj-fizetési kötelezettségét az
üzemben tartási díj pótlása előirányzat (1 . Országgyűlés fejezet, 15 . cím) terhére.

(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az ő pálló h őztartások
számára figyelemmel - 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a
statisztikák alapján átalányként számított - 33 000 készülék után kell számolni.

(6) Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el .

(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba - a beszedési költség
levonásával - átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri
el az évi 1884,0 millió forint időarányos részét, a Kormány az I . Országgyűlés fejezet, 17.
címen előirányzott céltartaléka terhére köteles azt - időarányosan, minden negyedév utolsó
napján - kiegészíteni . Ha valamely negyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy
a kiegészített befizetés meghaladja az időarányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést,
vagy annak az időarányoson túli részét az APEH a következő átutalásból levonva befizeti a
közszolgálati műsorszámok támogatási kerete (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fejezet, 10 . cím, 38. alcím) javára.]"

4. A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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1 . Országgyűlés

15 Üzemben tartási díj pótlása [24*095,91 +1000,0 25*095,9

17 . Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére [1'000,01 -1 .0000 00,0

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 mellékletmódosítására 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



Budapest, 2004 . december 07 .

Molnár Albert

	

Tompa Sándor
országgyűlési képviselő
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országgyűlési képviselő
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Indokolás

Az idegenforgalomban érdekelt szervezetek eltúlzott terhelésnek tart]ák az üzemben t artási d íj-
fizetési kötelezettséget, amely az ágazat versenyképességét és jövedelemtermelő képességét rontja .
Erre tekintettel célszerű visszaállni a korábbi évek teljes körű átvállalására, amely más számítási
módot igényel . Tekintve, hogy a fejezeti főösszegek már nem módosíthatóak, az üzemben tartási
díj mértékét úgy kell meghatározni, hogy az előírt számítás végeredménye megfeleljen a fejezeten
belül biztosítható összegnek. A módosítás eredményeképpen az üzemben tartási díj-bevétel
együttesen 714,8 millió forinttal csökken.

Dr. Bőhm András
országgyűlési képviselő
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