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Bizottsági módosító javaslat ?

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, T/4365. számú törvényjavaslat költségvetés i
előirányzataíhoz - a Házszabály 94. . '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében)
foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat az alábbi új 72. §-sal egészül kí:

„72. & (1) Az Országgyűlés 2012. január 1-iei hatállyal elengedi a Duna Televízió Nonprofit Zrt .,a
Magyar Rádió Nonprofit Zrt . és a Magyar Televízió Nonprofit Zrt . a Magyar Köztársaság 2010 . évi
költségvetésérő l szóló 2009 . évi CXXX. törvény 78 . §-a szerinti és az azt megelőző költségvetés i
törvények alapján a műsorterjesztési költségeikre és a közszolgálati feladatok ellátását szolgál ó
ingatlanok bérleti díjára folyósított összegb ő l az arányosítás alapján levont általános forgalmi adónak
megfelelő összegű, az állammal szemben fennálló támogatás-visszatérítési kötelezettségükből adódó
valamennyi tartozását .

(2) Az Országgyűlés 2012. január 1-iei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-neka
társadalombiztosítás ala.'aival szemben 2011 . 'anuár 1 . n. áf me'eiőzően létre'ött és
fennálló valamennyi adó-, illeték- és íáruléktartozását .

(3) Az Országgyűlés 2012. január 1-ici hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt .-neka
2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásáról szóló
1069/2010.	 (III .	 18.) Korm. határozat alapján fennálló visszatérítési kötelezettségéb ől adódó
tartozását.”

(4) Az Országgyű lés a közszolgálati médiaszolgáltatás egységes gyártóbázisául szolgáló, Budapes t
III . kerület, 18848/14 hisz. alatt felvett, természetben a 1037 Budapest, Kunigunda útján található
létesítmén tula'don`oának naeszerzése tárgy ában me. alósuló 'o " lettel összefii~ _ésben a 2012 .
költségvetési évben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap általános forgalmi adóró l
szóló 2007 . évi CXXVII. törvény 142. §-a ala $ján felmerül ő általános forgalmi adó fizetés i
kötelezettségét el őzetesen elengedi . "
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Indokolá s

(1)-(3) bekezdéshez : A javaslat a közmédia-rendszer m űködőképességének fenntartása érdekében
indokolt .

(4) bekezdéshez : A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) és a
Kunigunda útján található közmédia gyártóbázis tulajdonosa között 2011 . július 26. napján létrejött
jogügylet alapján az Alap vételi jogot szerzett az érintett ingatlanok tekintetében .

Az Alap a jogügylet teljesülése esetén jelentkező jelentős mértékű általános forgalmi adó fizetés i
kötelezettségének teljesítésére nem képes tekintettel arra, hogy az Alap esetében érvényesül ő
arányosítási szabályok szerint az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének kizárólag margináli s
hányada igényelhető vissza .

Budapest, 2011 . december 8 .
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