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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Q s ággy01 s Hi b

Irományszám- I
É~: 2005 OKT 10.

Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás hároméves kereteirá7 szóló
törvény végrehajtásáról szóló, T117290. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában,
102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(a T/17290/8. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 30. §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

(1) A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló - a 2005. évi XII . törvénnyel és a
2005. évi XIII. törvénnyel módosított - 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban : Költségvetési
tv.) 1 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . § Az Országgyűlés a 2005 . évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét [6 586 817,216 587 465,2 millió forintban, azaz hatmillió-
ötszáznyolcvanh[a]étezer-[nyolcszáztizenhét] négyszázhatvanöt egész kéttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 883 157,8 millió forintban, azaz ötmillió-
nyolcszáznyolcvanháromezer-egyszázötvenhét egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát [703 659,4]704 307,4 millió forintban, azaz hétszáz[három] négyezer-
[hatszázötvenkilenc]háromszázhét egész négytized millió forintban

állapítja meg."

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

(9) A Költségvetési törvény 125 . §-a a következő (3)-([6]7) 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 .

(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 hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kereskedelmi és Befektetési Kht., az
APEH által az 1999-2004. közötti időszakra vonatkozó, az általános forgalmi adó adónemre
kiterjedő vizsgálata tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként határozatban előírt 570 millió
Ft összegű adóhiány, 78 millió Ft összegű adóbírság, valamint a pénzügyi rendezésig előírt
késedelmi pótlék megfizetése alól mentesüljön ."

3. A törvényjavaslat 30. §-a (10) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

(10) A Költségvetési tv . 1 .sz . mellékletének adatai a következők szerint változnak:

„A X. Miniszterelnökség fejezet, 7 . Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2 . Célelőirányzatok
alcím, 15. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek jogcím-csoport támogatási
előirányzata 3 250,0 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1 .
Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2 750,0 millió forintra, az
1-7. cím összesen kiadási előirányzata 22 813,9 millió forintra, támogatási előirányzata 21 439,5
millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 155 161,0 millió forintra, támogatási
előirányzata 74 117,6 millió forintra változik .

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32 . Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím kiegészül
a 2. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 29,9 millió forint, a
3. A Budai Várgondnokság Kht . tartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata
2500 millió forint, a 4. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület
adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 25,9 millió forint , az 5 .A
Magyar Kereskedelmi és Befektetési Kht . adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási
előirányzata 640 millió forint .

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege [1081088,7] 1 081 736,7 millió forintra
változik .

A XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30 .
Beruházás alcím, 2 . Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) jogcím-csoport
támogatási előirányzata 850,0 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4 .
Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 850,0 millió forintra, 3 . Kulturális
tevékenységek beruházásai jogcím-csoport támogatási előirányzata 818,0 millió forintra, 2 .



Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4 . Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat
kiadási előirányzata 818,0 millió forintra, 31 . Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
alcím, 16 . Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása jogcím-csoport támogatási
előirányzata 375,0 millió forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5 . Egyéb
működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 375,0 millió
forintra, 32. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés alcím, 2 . Közkincs program - "A köz
műveltségéért" jogcím-csoport támogatási előirányzata 177,0 millió forintra, 1 . Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 5 . Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt
előirányzat kiadási előirányzata 104,0 millió forintra, 2 . Felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoport, 3 . Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 52,0
millió forintra, 3 . A jövő könyvtára : a könyvtár a jövő jogcím-csoport támogatási előirányzata
290,0 millió forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5 . Egyéb működési célú
támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 208,0 millió forintra, 33 . Magyar
kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilág alcím, 2 . Nemzetközi művészeti
együttműködés és munkatervből adódó feladatok jogcím-csoport támogatási előirányzata 280,0
millió forintra, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú
támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 198,0 millió forintra változik .

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiegészül a 9 . Alapok
támogatása cím, 1 . Munkaerőpiaci Alap támogatása alcím, 1 . Visszatérítés a 2004. évi befizetésből
jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 368,0 millió forint .

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási főösszege 45 766,7
millió forintra változik."

Indokolás

Az adóhatóság által megállapított adóhiány a nettó módon történő tervezésre és finanszírozásra
vezethető vissza. A nettó módon történt finanszírozás következtében a Kht .-nál megállapított
adóhiány az államháztartás egyenlegében ténylegesen eltérést nem okozott, a költségvetést
összességében nem érte sérelem .

Az adóhiány és járulékainak (adóbírság, késedelmi pótlék) megfizetése alóli mentesítés - mint
technikai megoldás - az államháztartás hiányát nem növeli, mivel az állam felé előírt kötelezettség
teljesítése (bevételi oldal) kizárólag költségvetési forrásból (kiadási oldal) lehetséges, így
államháztartási szinten a két tétel kiegyenlíti egymást . A befizetési kötelezettség elengedésének
államháztartási hiányra gyakorolt összegszerű hatása megegyezik a befizetési kötelezettség
költségvetési forrásból történő teljesítésével .

Budapest, 2005 . október . . . .
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