
Költségvetési és pénzügyi bizottság
E-rkezoti

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, Th7700 . számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 110. §-a a következők szerint módosul :

„Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti
Autópálya zr R]t-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt-vel , valamint kereskedelmi bankokkal
szemben fennálló együttesen legfeljebb [238 100)415900 millió forint összegű hiteltartozását -
annak járulékaival együtt - legkésőbb 2006 . december 31-i hatállyal átvállalja . Az NA Rt. a
hitelátvállalással szemben kész és félkész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Majzyar
Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték
megfizetése alól ."

Bizottsági módosító javaslat!



javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXII Pénzügyminisztérium

32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés

1 A Nemzeti Autópálya Rt . adósságának átvállalása [238 100,01 +177800,0 415 900 .0

XLII A központi költségvetés fő bevételei

6 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos
központi költségvetést megillető bevételek

[35 600,0] +177800,0 213 400,0



Indokolás

A javaslat a Nemzeti Autópálya Rt-nek (NA Rt.) a gyorsforgalmi és elkerülő utak építése kapcsán
- állami kezesség mellett - felvett hiteleinek átvállalására ad felhatalmazást . A Magyar Köztársaság
2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény
végrehajtásáról szóló törvény 31 . § (14) bekezdésében az Országgyűlés már felhatalmazást adott az
NA Rt. kereskedelmi bankokkal szemben fennálló legfeljebb 177,8 milliárd forintos hitelének és
annak járulékainak átvállalására . Mivel az eredeti elképzelésekkel szemben várhatóan ezen hitelek
átvállalására csak 2006-ban kerül sor, ezért szükséges a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló 110 §-ban szereplő összeget módosítani, továbbá ki kell térni az útátadással
kapcsolatos elszámolásra is .

Budapest, 2005 . november 23 .

arga Mihály

a bizottság elnöke
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