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Igen Tisztelt Elnök Asszony!

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III .
törvény 4 . §-ának (3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Elnök
Asszonyt .

A Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány országos népi
kezdeményezést nyújtott be a következő kérdésben : „Egyetértünk azzal, hogy az
Országgyűlés módosítsa a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV .
törvényt annak érdekében, hogy az állatkínzás bűncselekménynek minősüljön ."

Az országos népi kezdeményezés támogatására benyújtott aláírások
ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság 120/2003 . (X .
27.) OVB határozatával megállapította, hogy az érvényes aláírások száma
meghaladja az Alkotmány 28/D . §-ában az országos népi kezdeményezés
érvényességéhez meghatározott számot . Ezért a népi kezdeményezés érvényes .

A határozat egy példányát jelen levelemhez mellékelem .

Budapest, 2003 . október 27 .

Megkülönböztetett tisztelettel :

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság

elnöke



Az Országos Választási Bizottság
120/2003. (X. 27.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
népi kezdeményezése tárgyában meghozta a következő

határozatot :

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Tolna Megyei Állat- és
Természetvédő Alapítvány 111/2003 . (VI. 30.) OVB határozattal hitelesített népi
kezdeményezésre irányuló kérdése - amely szerint „Egyetértünk azzal, hogy az
Országgyűlés módosítsa a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvényt
annak érdekében, hogy az állatkínzás bűncselekménynek minősüljön ." - támogatására
összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/D . §-ában az
országos népi kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot . Ezért a népi
kezdeményezés érvényes .

A határozat jogerőre emelkedését követően az Országos Választási Bizottság elnöke a
sikeres kezdeményezésről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét .

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a
benyújtott aláírásgyűjtő íveket - a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap
elteltével - semmisítse meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál . A kifogást úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003 . október 30-án 16 .00 óráig megérkezzen . A
bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező .

Indokolás

I .

Az Országos Választási Bizottság 118/2003 . (IX. 23.) OVB határozatával elrendelte a
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány által kezdeményezett országos népi
kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek ellenőrzését .

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság
megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 7404 aláírást tartalmazó minta
feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 268 .627 és legfeljebb 277.610 a minden
szempontból megfelelő aláírások száma .

Az Alkotmány 28/D. §-a értelmében országos népi kezdeményezést legalább 50 000
választópolgár nyújthat be. Tekintettel arra, hogy az országos népi kezdeményezés
támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány
hivatkozott rendelkezésében meghatározott számot, az Országos Választási Bizottság a
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott .
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II .

A határozat az Alkotmány 28/D . §-án, a választási eljárásról szóló 1997 . évi C .
törvény (a továbbiakban : Ve.) 2. § d) pontján, 119. §-án és 121 . §-án, az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény 4 . § (1)
bekezdésén és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve . 77. §-ának (2)
és (3) bekezdésein, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésein, valamint 80 . §-ának (4)
bekezdésén alapul .

Budapest, 2003 . október 27 .
/l k~4

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság,

elnöke
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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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H/6285 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . §. (2) bekezdése alapján a Kulturális és sajtó bizottság az alábbi
országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-tő12002 . december 31-
ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról

Budapest, 2003 . november 04 .

Dr. Pető Iván
elnök

Bizottsági önálló indítvány



Az Országgyűlés
	 /2003.

( . . .) OGY. határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-től
2002. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2002 .
január 1-tő12002. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolót .

Indokolás

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 .
évi I. törvény előírásainak megfelelően, az ellenőrző testület véleményével együtt benyújtotta
az Országgyűlésnek a jelzett időszakról szóló beszámolóját .

A bizottság a beszámoló tudomásul vételét javasolja az Országgyűlésnek .





Az Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

H/6284 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Kulturális és sajtó bizottság a 2003 . október 27 .-i ülésén tárgyalta a Magyar Távirati Iroda
Rt. 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolót .

A Kulturális és sajtó bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja és a
Házszabály 87. §. (2) bekezdése alapján az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti
elő :

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002 . évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról

Budapest, 2003 . november 04 .

Dr. Pető Iván
elnök

Bizottsági önálló indítvány



Az Országgyűlés
	 /2003.

(.. .) OGY. határozata
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002 . évi tevékenységéről szóló

beszámolójáról

1 . Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII . törvény 9. §-a
alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002 . évi tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-kimutatást
jóváhagyja .

2. Az Országgyűlés hozzájárul a 2002 . évi mérleg szerinti eredménynek - -142 .383 eFt
veszteség - a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához .

Indokolás

A nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII. törvény 9. §-ának előírása szerint a
Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság benyújtotta az Országgyűlésnek a 2002 . évi
tevékenységéről készített beszámolót, amely tartalmazza az elnöki jelentést, az üzleti
jelentést, a kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelő Bizottság jelentését
saját tevékenységéről és a Társaság 2002 . évi gazdálkodásáról, valamint a Magyar Távirati
Iroda Részvénytársaság 2002 . évi üzleti tervét. A törvényi előírásnak megfelelően az Állami
Számvevőszék is benyújtotta jelentését .

A Magyar Távirati Iroda Rt. eleget tett a hírügynökségi törvényben megfogalmazott
feladatainak, hitelesen tájékoztatta a hazai és nemzetközi közvéleményt .

A Beszámoló 3 .709.419 eFt mérleg főösszeggel, 3 .252.510 eFt saját tőkével és -142.383 eFt
mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) mutatta be az MTI Rt. vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetét .

Az Állami Számvevőszék ismét megállapított hiányosságokat a külső és belső
szabályozásban, illetve a szabályok végrehajtásában . Legfontosabb következtetésük az volt,
hogy a részvénytársaság hatékonyabb tulajdonosi irányítása érdekében az Országgyűlés
vizsgálja felül, és amennyiben szükséges módosítsa a Nemzeti hírügynökségi törvényt és a
Részvénytársaság alapító okiratát, a közszolgálati feladatok pontos meghatározása és az azok
ellátásához szükséges állami támogatás egyértelmű és pontosabb meghatározása érdekében,
valamint gondoskodjon az Nht. 2. § . (1) bekezdés h) pontjában megjelölt külön törvény
megalkotásáról és biztosítsa a Tulajdonosi tanácsadó testület költségeinek a finanszírozását az
éves költségvetési törvényben .

Mindezeket figyelembe véve a bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja, és
javasolja az Országgyűlésnek a Magyar Távirati Iroda Rt . 2002 . évi beszámolójának
tudomásul vételét, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyását, és kezdeményezi a jogi
szabályozás áttekintését, valamint az éves költségvetési törvényben a TTT költségeinek a
biztosítását .





Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában,
102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot
(T/5601/267. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 105 . §-ának egy új 10 . bekezdéssel történő kiegészítését javaslom .

(10) Minden költségvetésből származó üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmánvi kirándulási,
célú támogatás csak a Marvar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekkel
valósítható meg .

Indokolás

A költségvetési törvény alkotásakor a kormány határozott szándéka, hogy a támogatások
igénybe vétele megfeleljen a már korábban meghatározott elveknek, mely szerint a
költségvetési támogatás konkrét, átlátható, ellenőrizhető és célhoz kötött . Ennek eszközeként, a
költségvetésből származó üdülési, rekreációs, oktatási és egyéb üdüléshez, pihenéshez, is
kapcsolódó támogatásokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló, a
minimálbér összegéig adómentesen adható üdülési csekkel kerüljön megvalósításra, ezáltal
biztosítva, hogy a magánszemély a támogatási formák közül a lehető legnagyobb kedvezményt
biztosító, az ország több ezer pontján igénybe vehető szolgáltatáshoz juthasson, miközben a
költségvetés által meghatározott támogatási irányelvek is megvalósulásra kerülnek .

Budapest, 2003 . november 10 .
Tompa Sándor

MSZP

Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1794 .

Kapcsolódó módosító iavaslat!
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