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Módosító javaslat !

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 — csökkentését, illetve új jogcím létrehozását javasolom :

A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatá s
fejezetenkénti összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés
általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolód ó
módosító) javaslatot . Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosításár a

(Millió forintban, egy tizedessel)
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- ELŐIRÁNYZAT +/ MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA -

TÁ S

i 21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Működési költségvetés 22 125,8 22 125, 8

3 Dologi kiadások 16 857,9 -1 000,0 1..5_.,87.9

X 15 4
—

7
—

Határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztésének
+1 000,0 +1 000,0 1 000,0 1 000 .0

támogatása

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Kárpát-medencei magyar médiát az utóbbi nyolc évben köztudomásúan (és személyes

tapasztalataim alapján is) kivéreztették . A határon túli stúdiók utoljára 2001-ben kaptak

támogatást eszközfejlesztésre, és tekintve, hogy ezek természetes amortizációs id őtartama 3- 5

év, mára legtöbbjük használhatatlanná vált, de legalábbis a magyar stúdiók jelentős

versenyhátrányba kerültek. Az eszközfejlesztések külön kiemelt támogatását azért tarto m

szükségesnek, mert anyanyelvű rádió és televízió műsorok nélkül a határon túli — főleg

szórványban élő — magyarság asszimilációja felerősödik, tovább gyorsítva a többségi

nemzetbe olvadást és az identitás elvesztését . A támogatás elosztására külön pályázat i

rendszer kiépítését javasolom

Budapest, 2010 . november 18 .

Országgyűlé képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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