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Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Dr. KövérLásd(' úrnak

	

w . .__. _
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési elvirányzataihoz a Kulturális és sajtóbizottság - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak
megfelelően - az alábbi

médasul javaslato t

terjeszti fő:

- A tiirvétryjnvaslttt óbk és 71. §-ának Er következőmódosításútfari soljark.

1. A törvényjavaslat 66. §-a elhagyásátjavasoljuk .

2. A törvényjavaslat 71. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„71 - §

gyí) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1995 . évi 1. törvény
(továbbiakban: Rttv .) 79 . §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011 . évre havi 1100
forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti
üzemben tartási díj 201 i-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A 2010. augusztus Hét megelőző időszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzembe n
tartási díjak tekintetében a 2010 . január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak . A
díjfizetésre kötelezett az Rttv . 82/A. (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a
Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre történő teljes átvállalásával nem érintett 2010 .
július 31-íg tartó díjfizetési Időszakra teljesíti . ”

- .4 törr'érapya 3cxslrat 2411. évi köllségvetési elr ir rPyzzrtcrrrrak (I( zpcmtr tíi /i é C-tési) - a túloldali

részletezés szerinti — növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési eláiráuyxatok módosítására
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McRlegyzés: a formanyomtotványon tanalmilagdogikellag összetartozó, részelemeiben egymástól etváksztktaatlan etóuá rtyzat-mbdosilás tfétuethetőfel la kiadás hdvelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el irányzatkoz
kapcsolódó bevétel vagy a tdmogatds összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklat mádosltásüra irányalti javaslat üssré üggésben állhat a tárvényjavaslat más ntellékleteiveL A

előiránEatokat, normativákar tartalmotó mellékletek dssteJlí

	

óen átlkagriak a kiadásokat bevételeket «dmo arásakat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszö hete szere, l8 rendelkezésekkel.

'Magyar Rádió Zrt. müsorterjcsztéfii kliltségeí l

'Magyar Rádió m űvészeti együtteseinek támogatása)

(Magyar Televízió támogatása '

[Magyar Televízió Zrt. müsorterjesztési kő ltségei l

'Duna Televízió támogatása'

[6101,0 '

[1000,0 '

'Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési kűltsEBei l

'Média kíizatapítváayok támogatása '

[KSzazolgálati Kőzalaoítváuy l

!Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása'

[Ktlzszolgálati feladatok]

[A határon túli magyar sajtó hírellátása'

Ő zemben tartási dij álvállalása

[80,4 [

29 458 .5

Országgyű lés

KőzszolO' lati médiaszolgáltatás támotatása



2010 12/15 15 :02 FAX +36 1 441 5967
	

KULTURALIS BIZOTTSAG
	

QD0003/000 3

-3 -

Indokolá s

Az indítvány a médiafinanszírozás terén — a törvényjavaslat benyújtása óta — megvalósult átalakulás
lekövetését szolgálja .

Budapest, 2010. december 15 .
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