
Az Országgyűlés

Gazdasági bizottsága

Iromány száma: T/6322/833.

Benyújtás dátuma: 2019-06-27 12:59

Parlex azonosító: 8O8OE7030001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bánki Erik, Elnök 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Magyarország  2020.  évi  központi
költségvetéséről szóló  T/6322.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi,  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1)  A XXI.  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  fejezet,  20.  cím,  1.  alcím,  11.  Turisztikai  fejlesztési
célelőirányzata  tartalmazza  a  turizmusfejlesztési  hozzájárulásból  származó  bevétel  mértékének
megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2020. évben várható pénzforgalmilag teljesülő
bevétele [– az 1-8. havi teljesítési adatok alapján – ]meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési
bevételi előirányzatát, akkor a 2020. évben várhatóan pénzforgalmilag teljesülő bevétel és az eredeti
bevételi  előirányzat  különbségének  megfelelő  összeggel  [a  Kormány  határozatával
engedélyezheti  ]az  államháztartásért  felelős  miniszter  automatikusan  megnöveli  a  XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,  20.  cím, 1.  alcím,  11.  Turisztikai fejlesztési  célelőirányzat
kiadási  [előirányzatának  növelését]előirányzatát  a  fejezetet  irányító  miniszterrel  kötött
megállapodásban foglaltak szerint.

[(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás 2020. december 21-ig pénzforgalmilag
teljesült bevétel mértéke meghaladja a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1.
alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatán az (1) bekezdés szerinti
jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget,  az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb
2020. december 23-ig megnövelheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1.
alcím,  11.  Turisztikai  fejlesztési  célelőirányzat  kiadási  előirányzatát  a  pénzforgalmilag
teljesült  bevétel  és  az  (1)  bekezdés  szerinti  jogcímen  rendelkezésre  bocsátott  összeg



különbségének megfelelő összeggel.]

Indokolás

1. A turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevételt turisztikai fejlesztésekre kell fordítani a
Turisztikai  fejlesztési  célelőirányzaton.  Ez  akkor  valósul  meg  ténylegesen,  ha  az  előirányzatot
meghaladó bevétel esetén automatikusan megemelésre kerül a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
összege. 
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