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T/5601/2639 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A MagyarKöztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteirő l
szóló, Tl560I . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . ~ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
( T/5601/598 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

Kapcsolódó módosító javaslat!

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként a törvényjavaslat 63. §-ának (1) bekezdéssel történő kiegészítését és az eredeti 63 . §
(2) bekezdéssé történő átszámozását javasoljuk :

�63 . § (1) A közszolgálati média részvén ta~rsaságok alaptöke emelésére szolgáló
célelőirányzat (I . Orszálrgyűlés fejezet 16 cím a tulajdonos média közalapítványok számára
biztosított céltámogatás . Folyósítására a kuratóriumoknak a célszerű felhasználásról hozott
döntését követően, a kuratóriumok elnökeinek kezdeményezésére kerül sor.

A Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt . és a Duna Televízió Rt . műsorterjesztési
költségeire a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan
közvetlenül az Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani . A támogatás kiszámításánál csak az
állandó stúdióra és fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó
szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei
még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összeget mind kiadásként, mind állami
támogatásként a megrendelő részvénytársaság köteles a könyvelésében feltüntetni ."

- A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasoljuk :



Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millióforintbah, egy tizedessel)
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I . ORS7.AGGYULES

16 A közszol gálati média részvénVtársasát:ok alatvtőke emelésére

1 Magyar Rádíó saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére

l M ű ködési költségvetés

5 Egyéb m űködésicelu támor?atások, kiadások 0,0 +1 600,0 1 600,0

2 Duna "Celevízió saját va ;~yona eves elemeinek kiegészítésére

1 M ű ködési költsé vetés

5 ~~~~~r~~m'z~rY~YCK~rírr~rtatások, kiadások 0,0 +800,0 8000

I ORSZAGGYULES

11 Magyar Televízió támogatása

1 Magyar Televízió Rt . m ű sorterjesztési költségeire 7 265,7 - 2 400,0 4 865 .7

Megjegyzés: afonnanyomtahányon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszliwtatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzati:oz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítar:i szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhal a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőarán "zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnaka kiadásokat, bevételeket (támo atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a norntaszöve ben szere lő rendelkezésekkel.



Indokolás

Az Országgyűlés 77/2003 . (VI . 24.) OGY határozatába foglalt döntése következtében a
Magyar Rádió Rt. alaptöke-emelés címén 500 millió forint támogatásban részesült . Ez az
összeg a művészeti együttesek egyszeri támogatása mellett csupán arra volt elegendő , hogy a
Magyar Rádió 2003 . december 31-ig rendezze a kettős foglalkoztatásból eredő pénzügyi
problémáit. Bér és prémium fizetési kötelezettsége azonban 2004 . január 1-jétöl is lesz a
közszolgálati intézménynek, de ennek a mintegy 800 millió forintos fedezete nem áll
rendelkezésre . A pénzügyi nehézségeket tovább fokozza, hogy a Danubius-rádió által
fizetendő koncessziós díj drasztikus csökkenése 2004-ben további 800 millió forintos
bevételkiesést okoz a Magyar Rádió részére .

A Magyar Rádiónak tehát, ahhoz, hogy nettó bevételei ne csökkenjenek, 2004-ben 1,6
milliárd forint plusz támogatásra lenne szüksége .

A Duna Televízió a magyar közszolgálati rendszer �mostohagyereke" . Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy alapításakor tudatosan alultervezett alaptökével hozták létre a
részvénytársaságot, és ezt a mulasztást azóta sem pótolta az Országgyűlés . A Duna Televízió
kiemelt kultúraközvetítő , értékmentő feladatot lát el a Kárpát-medencében és a világ egyéb
pontjain élő magyarság irányába, ezért illő lenne ennek megfelelően kezelni ezt a médiumot .
Ehhez segítene hozzá - véleményünk szerint - ez a támogatásnövelés .

Budapest, 2003 . december 2.

°- Gyürk András
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Rogán Antal
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