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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiróZ szóló
törvény végrehajtásáról szóló, TI] 7290. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában,
102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 30. §-a (9) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(9) A Költségvetési törvény 125 . §-a a következő (3)-([617) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az Országgyűlés 2005 . december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államot megillető, a Magyar
Exporthitel Biztosító Rt . által kezelt, következő biztosítási kötvények alapján fennálló -
követelésekről :

a) Konsumex Kereskedelmi Rt. ,v .a."-val szemben fennálló 40650 és 40651 számú, 75 .287,18
amerikai dollár összegű biztosítási kötvényekről (2005 . július 29-i árfolyamon számítva 15,2 millió
forint),

b) Az Ussuri Vostock céggel szemben fennálló C 400123 számú, 18 .900,0 amerikai dollár összegű
kötvényekről (2005 . július 29-i árfolyamon számítva 3,8 millió forint),

c) a ZAO Apteka céggel szemben fennálló C 400135 számú, 1 .395,0 amerikai dollár összegű
kötvényről (2005 . július 29-i árfolyamon számítva 0,3 millió forint),

d) az Invacorp céggel szemben fennálló C 400135 számú, 14 .962,50 amerikai dollár összegű
kötvényről (2005 . július 29-i árfolyamon számítva 3 millió forint),

e) a GMV Corporation céggel szemben fennálló KC 450038 számú, 9 .707,21 euró összegű
kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 2,4 millió forint),

f) a Vesta Nuova céggel szemben fennálló KC 450037 számú, 21 .250,0 euró összegű kötvényről
(2005 . július 29-i árfolyamon számítva 5,2 millió forint),

(együttesen 29,9 millió forint) .

(4) Az (3) bekezdés szerinti követelés-elengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás
következtében eltérhet az előirányzattól .

Bizottsági módosító javaslat!
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(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Budai
Várgondnokság Kht-nek a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-vel szemben fennálló 2500 millió
forint összegű hiteltartozását - annak járulékaival együtt - legkésőbb 2005 . november 29-ei
hatállyal átvállalja .

(6) Az Országgyűlés 2005 . december 31-ei hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest
Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesületet 19,7 millió forint összegű adótartozás és ennek az
ezen időpontig felszámított, az adózót terhelő 6,2 millió forint összegű késedelmi pótlékának
megfizetése alól .

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Millenniumi Média Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű
Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy
jóváhagyja a Magyar Televízió Részvénytársaságnak a Millenniumi Média Szolgáltató Központ
Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 1,5 milliárd forint bérleti díj- és törvényes kamatai
tartozásai elengedéséről szóló megállapodást .""

Indokolás

A Magyar Televízió Részvénytársaság (MTV Rt .) a Budapest 111 . kerület Bojtár u . 41-47. és Bojtár
u. 49-59. sz. alatti ingatlanok mintegy két éves bérleti díjával tartozik a Millenniumi Média
Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaságnak (MM Kft .). A tartozást az MTV Rt .
önerőből nem képes rendezni, a felek között polgári per van folyamatban . Az MTV Rt .
fizetésképtelensége az MM Kft-t csőd közeli helyzetbe sodorta. Ez az állapot akadályozza az
adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005 . évi XXVI. törvény 79. § (2)
bekezdésében hivatkozott - az MTV Kőzalapitvány elnöke, az MTV Rt. elnöke, az MM Kft. -és a
Miniszterelnöki Hivatal közötti - négyoldalú megállápodás aláírását . Ennek következmény az is,
hogy az MM Kft. az MTV Rt. részére építendő székház beruházásról és normatív finanszírozásának
megteremtéséről szóló 2179/2004 . (VII . 19.) Korm. határozat 1L pontja szerinti alapfeladatát az
MTV Rt. részére építendő székház beruházás PPP finanszírozású pályázatának lebonyolítását - nem
tudja végrehajtani.

A fentiekre tekintettel az MTV Rt. MM Kft-vel szembeni adósságának elengedése indokolt .

A döntéshez nem nélkülözhető az Országgyűlés engedélye :

Egyrészt azért, mert a MeH, illetve a MeH részesedéseket nyilvántartó Központi Szolgáltatási
Főigazgatóság, mint a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal a társasági üzletrész kezelésére szerződött
költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 108 . § (2) bekezdése
szerint csak törvényben meghatározott esetben mondhat le az államháztartás alrendszerét megillető
követelésről .

Másrészt azért, mert az adósság elengedése az MTV Rt . kvázi támogatásának minősülne, amely a
Rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996 . évi I. törvény 75 . § (1) bek. szerint csak az
Országgyűlés közbeiktatásával adható .

Budapest, 2005 . október 4 .

_Varga Mihály

a izottság elnöke
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