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Országgyűlési képviselő ` /

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/135 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :



(Millióforintban, egy tizedessel)
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_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
EL_IRÁNYZAT-MODOSITAS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

R" MINISZTERELNŐKSÉG

9 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Beruházás

30 Kormányzati informatika támogatása 2 980,8 -2 980,8 0
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadás 1 632,8 - 1 632,8 0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 348,0 -1 348,0 p

XXV INFORMATIKAI S H RKÖZL SI MINISZT RIUM
5 Fejezeti kezelési el őirányzatok

6 Kormányzati informatika támogatása 0 +2 980,8 2 980,8
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 0 +I 632,8 1 632,8
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 0 +l 348,0 1 348,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás kiadás növelésével
kapcsolódó bevétel

tüntethetőfel (a vagy csökkentésével azvagy a támogatás összegét is módosítanisztlkséges) . A kladásokati bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására
összeJAggésben

részelőarán zatokat normatívákat tartalmazó
állhat a

mellékletek
Irányuló más

össze
javaslat összeJitggésben mellékleteivel~

törvényjavaslat
- -~ésben állhatnak a kiadások ~ bevételeket támoutósokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve - ben szere ~.lő rendelkezésekkel

előirányzathoz
A



A Kormányzat Gerinchálózat kiépítése, az állam Intemet szolgáltatóvá válása és az ezzel nyerhető
megtakarítások jelentősen nőnek, ha az EKG a már létező, állami tulajdonú és üzemeltetésű hálózatokkal
együtt hasznosul. Ehhez nem elegendő a tárcaközi egyeztetés, hanem a hálózati kapacitások összehangolt
tervezése, kiépítése és üzemeltetése szükséges. Az állam telekommunikációs tevékenységének a
szabályozással szoros szinergiában és egységes rendezőelvek szerint kell megvalósulnia, hogy az ne sértse
amegkezdett piaci liberalizációt. Ennek helye az Informatikai és Hírközlési Minisztérium .

Budapest, 2002. év november hó 18 . nap
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