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T/1380/5. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Kulturális és sajtó- 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről 
 szóló T/1380. számú törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/1380/3. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 

 

 

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság) 

megvitatta az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló, T/1380. 

számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1380/4. számú kapcsoló-

dó módosító javaslatot. 
 
 

1. Molnár Albert képviselő – kapcsolódva Halász János képviselő T/1380/5. számú 

módosító indítványához (a T/1380/3. sz. ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. §  (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosí-
tott 1996. évi I. törvény (a továbbiakban Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban ORTT) 2007. évi költségvetésének/ 
 

„a) kiadási főösszegét [1 023,868] 1 428,716 MFt-ban, azaz egymilliárd-
[huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer] négyszázhuszonnyolcmillió-
hétszáztizenhatezer forintban,” 

 
/hagyja jóvá./ 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1380/4. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő egyetért 

 
 
 

2. Molnár Albert képviselő – kapcsolódva Halász János képviselő T/1380/5. számú 

módosító indítványához (a T/1380/3. sz. ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. §  (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosí-
tott 1996. évi I. törvény (a továbbiakban Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban ORTT) 2007. évi költségvetésének/ 
 

„b) bevételi főösszegét [1 023,868] 1 428,716 MFt-ban, azaz egymilliárd-
[huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer] négyszázhuszonnyolcmillió-
hétszáztizenhatezer forintban,” 

 
/hagyja jóvá./ 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1380/4. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő egyetért 

 
 
 

3. Molnár Albert képviselő – kapcsolódva Halász János képviselő T/1380/5. számú 

módosító indítványához (a T/1380/3. sz. ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. sz. melléklete 
„Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének kiadási oldala” táblá-
zatának a következő módosítását javasolja: 
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1. melléklet a 2006. évi……………..törvényhez 
 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének kiadási oldala 
 
 

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege 
MFt-ban 

1. Személyi juttatások [637,720] 771,899 
2. Munkaadókat terhelő járulékok [191,940] 234,877 
3. Dologi kiadások [181,208] 349,060 
4. Felhalmozási kiadások [13,000] 72,880 

Összesen:  [1.023,868] 1.428.716 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1380/4. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő egyetért 

 
 
 

4. Molnár Albert képviselő – kapcsolódva Halász János képviselő T/1380/5. számú 

módosító indítványához (a T/1380/3. sz. ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 2. sz. melléklete 
„Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének bevételi oldala” táb-
lázatának a következő módosítását javasolja: 

 
2. melléklet a 2006. évi……………..törvényhez 

 
 

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének bevételi oldala 
 
 

Előirányzat száma  Előirányzat neve Előirányzat összege MFt-ban 
1. Fix összegű költségvetési 

támogatás 
1.023,868  

2. 
 

Rendkívüli finanszírozás az 
ORTT részére 

404,848 

Összesen:  [1.023,868] 1.428,716 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/1380/4. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2006. december 6. 
 
 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó- 

bizottság elnöke 
 
 


