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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T~1220%140 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában*, 102. ~-a (1) bekezdésében` (121 . ~-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak 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 csökkentésétjavasolom:



(Millióforintban, egy tizedessel)

ktvnyinfo6

_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HfRKŐZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházások 400,0 - 400,0 0
1 Postai beruházások

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 400,0 -400,0 0

XXV . INFORMATIKAI S H RKÜZL SI MINISZT RIUM
5 Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházások

3 Elektronikus kereskedelmi beruházások 0 + 400,0 400,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0 +400,0
400 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elvúlaszthatatlan előirányzat-módosítás tltntethetőjel (a kiadás növelésével csökkentésévei
kapcsolódó az

bevétel
vagy összeji7ggésben előirányzathoz

vagy a támogatós összegét is módosítani szílkséges) . A kiadásokul, bevételeket éss támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló állhat a más mellékleteivel A
,részelőirányzatokat, normatívákat

javaslat
tartalmazó mellékletek

összeJilggésben
összeJL~g~~ésben állhatnak

törvényjavaslat
akiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel továbbá a normaszövek~ben szereplőrendelkezésekkel



Az Integrált Postai Hálózat a Magyar Posta alaptevékenységét támogató, élesben üzemelő kommunikációs
hálózat és az azon futó alkalmazások . A Magyar Posta piaci értékének növelése érdekében az
alaptevékenységhez kapcsolt IPH fejlesztésénél van magasabb megtérülésű informatikai beruházás. A
magasabb megtérülés mellett a vagyonnövekedését jobban szolgáló beruházás szinkronban van az IHM
informatikai és távközlés-fejlesztési célelőirányzataiban meghirdetett célokkal, illetve a Magyar Posta
érvényes aktuális stratégiai fejlesztési programjával .

Budapest, 2002.év november hó 18. nap
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