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T'/1220/137 .

Tisztelt ElnökAsszony!

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

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2003 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XXII . PÉNZlJGYMINISZT RIUM

13 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Beruházás

10 Államháztartási reform és az �üvegzseb" program végrehajtásával 1 000,0 -1000,0 0
Működési költségvetés

3 Dologi kiadás 1 000,0 -' 000,0 0

XXV. INFORMATIKAI ÉS HfRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelési előirányzatok

6 Integrált Költségvetés-támogatási Rendszer 0 +l 000,0 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 +1 000,0 1 000,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tanalmilag-logikailag dsszetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítós kiadás ndvelésével csdkkentésével
kapcsolódó

tüntethetBjel (a
bevétel

vagy dsszejüggésben az elólrányzathoz
vagy a támogatás dsszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosUására állhata más A

részelőirányzatokat, normatívákat
irányuló mellékletelvet

tartalmazó mellékletek
javaslat

dsszel~ésben állhatnak
dsszeJilggésben törvényjavaslat

a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezómellékletekke~ továbbáanormaszdvek~ben szere~lő rertdelkezésekket



A Magyar Köztársaság költségvetési rendjével kapcsolatos törvényi előírások, illetve az Államháztartási
Törvény meghatározza a pénzügyi átláthatósággal kapcsolatos elvárásokat és a szükséges eljárási rendet .
Ez a feladat a költségvetési reform megindítása óta, több mint 10 éve a Pénzügyminisztérium
alaptevékenységei közé tartozik .

A korrupció elleni küzdelem hatékony módja, ha a központosított bérszámfejtéshez, illetve a
központosított beszerzési rendszerhez hasonló egységes eljárásrendre épülő információs és tervező
eszközöket vesznek birtokba, melyeket a költségvetési intézmények kötelező érvénnyel és teljes körűen
vesznek alkalmazásba . Az integráció és a hatékony működés biztosítéka, hogy a felhasználói igények
meghatározása után a rendszer a kormányzati informatikai infrastruktúrába illeszkedve a kormányzati
gerinchálózaton futó alkalmazássá váljon. Ennek helye az Informatikai és Hírközlési Minisztérium.

Budapest, 2002 .év november hó 18 . nap
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