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Tisztelt Elnök Asszony!

„A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7" szóló, T/17700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében és a 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(a T/17700/917 . sz. módosító javaslathoz kapcsolódva)
terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat!



Az elkülbnített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

19 Filmszakmai támogatások

1 Magyar Mozgókép Közalapítvány [6 200,0] -400,0 5 800 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadasok (6200,01 -400,0 5 800 0

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

19 Filmszakmai támogatások

2 Magyar Történelmi Film Alapítvány [100,0] +300,0 400 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [100,0] +300,0 400 0

4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó
filmalkotások támogatására

[100,0] +100,0 200 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [100,0] +100,0 200 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosdtds tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek üsszelliggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



3udapest, 2005 . december 5 .
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Indokolás

,ekintettel az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 . évfordulójára a Magyar Történelmi Film

alapítvány már a 2005 . évi költségvetésben 500,0 millió forint támogatásban részesült, valamint az 1956-

is forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására is elkülönített a

:öltségvetés 100,0 millió forintot .

vlagyar Történelmi Film Alapítvány feladata, hogy jelentős értékű játékfilmeket és dokumentumfilmeket

segítsen létrehozni, olyan műveket, amelyek alkalmasak az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó

negünneplésére . Az Alapítvány ezt a munkát már 2004-ben elkezdte, 2005-ben folytatta és a jövő évben

s folytatni kívánja, hogy az elkezdett filmek munkálatai befejeződhessenek .

?zért a 2006. éví költségvetésben tervezett 100,0+100,0 millió forint támogatást indokolt a tavalyi

szintnek megfelelően céltámogatásként megemelni .

dr. Horváth János

Fidesz-MPSZ

dr. Csapod Miklós
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