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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/17100. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . Oktatási Minisztérium

11 Fejlesztési kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

11 A Berzsenyi Dániel Főiskola A/A minősítésű fejlesztési 0,0 +800,0 800 0
tevének megfelelően főiskolai könyvtár építése

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +800,0 800 0

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1500,0 -800,0 700 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1448,0 -800,0 648 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy esökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezés~
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Indokolás

A vasi megyeszékhely az ezredforduló időszakában újabb szerkezetváltáson esik át . A XXI. század
igényeinek megfelelésére számos alternatíva kínálkozik, amelyek közül az önálló (vagy önálló
tagintézményként működő) Szombathelyi Egyetem jelentené az egyik megoldást. A leendő műszaki
képzés, amely átvenné a mind jobban háttérbe húzódó tanárképzés szerepét, alapját képezhetné az itt
meghonosodó tudásiparnak. A főiskola vezetése már évekkel ezelőtt megfogalmazta rövid, közép és
hosszú távú stratégiai tervét az átállásra, amelyben az egyik fő feladat az intézményben tanuló hallgatók-
oktatók tanulási és munkakörülményeinek javítása lesz . Mivel ennek a fejlesztési tervnek a (egyébként
A/A-s, tehát kiváló) minősítése már az előző parlamenti ciklusban megtörtént, a korábbi elképzelések
szerint a legfontosabb elemek megvalósításával 2005-re már az első lépéseket meg is tehette volna a
főiskola. Azonban a 2003-2004. évi kormányzati megszorító intézkedések miatt egyik tervezett beruházás
sem kapott minisztériumi támogatást, így az építkezések el sem kezdődhettek .

A főiskolai könyvtár jelenleg a főépületben, szűkös helyen, olykor balkáni körülmények között
működik. Egy leendő új épületszárny, ahol helyet kapna az új könyvtár, minden feltételt biztosítana a
legmagasabb színvonalú képzések tudományos hátterének kialakításához . Mivel a könyvtár jelenti a
felsőoktatási kutatóhelyek legfőbb bázisát, ezért különösen méltányolandó lenne a Parlament részéről,
hogy a minisztérium keretén belül önálló sorként nevezze meg ezt a beruházást .

Budapest, 2004 . november 3 .
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Hende Csaba
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