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Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
* *

illetve csökkentésétjavasolom :

A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.

Módosító javaslat !
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁ S

+/- MÓDOSÍTOTT ELÖIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁ S

XII 20 2 12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés 1 620,0 1 620,0 -405,0 -405 .0 1 215 .0 1 215 . 0

XII 20 5 6 3 Erdő felújítás 323,8 323,8 +100,0 +100,0 4238 423 8

XII 20 5 6 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, fásítás 315,5 315,5 +105,0 +105,0 4205 4205

XII 20 5 6 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 280,0 280,0 +100,0 +100,0 3800 3800

XII 20 2 16 Illegális hulladékelhelyezés felszámolásának feladatai 50,0 50,0 +100,0 +100,0
1500

1500

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



3

Indokolá s

A gazdálkodó szervezetek egy része nem export tevékenysége, hanem erre feljogosított szervezetek álta l
átvállalt egyénre szabott hasznosítás igazolás alapján igényel vissza vitatható, és nehezen bizonyítható
jogalappal befizetett környezetvédelmi termékdíjakat . Az ilyen hasznosítási tevékenységet végző , és erről
nyomonkövethetetlen módon visszaigénylési igazolásokat kiállító szervezetek 2011 . évi kiemelt

ellenőrzésével a visszaigénylések egy jelentős része megakadályozható lehet. A javaslattevő a hatósági
ellenőrzés és a kiutalási igények fokozott felülvizsgálata mellett a tervezett el őirányzat 25%-ának
megtakarítását reálisnak látja, és az el őirányzat 405 millió forintos csökkentését ajánlja . A megtakarított
kiadási előirányzatból 305 millió forintot a fenntarthatóság, és a klímavédelem tekintetében abszolút
prioritást élvező , ám rendkívül alulfinanszírozott erdőtelepítési és erdőfelújítási, valamint fenntartható
erdőgazdálkodási programok finanszírozására ajánl felhasználni . A maradék 100 millió forint az országot
elborító illegális hulladéklerakók mentesítésére szánt csekély összegű elő irányzatot emeli meg.

Budapest, 2010 . november 17 .
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