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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában és 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 9 . §-a a következők szerint módosul :

„(1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,
költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a
tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 2005 . február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-
át használhatják fel. A fenmnaradó 5%, illetőleg 15% - kincstári vagyon utáni részesedés
címén - a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási
Minisztérium és a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen összeget
felújításra kötelesek fordítani .

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők :

a) a z á Mami f eladatok e llátása s orán 1 étrehozott á ru é s k észtet é rtékesítésének b evétele,
kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati
készletek, eszközök, a vér és vérkészítmények, a mezőgazdasági termékek értékesítési
bevételeit ;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési
szervek által nyereség nélkül továbbszámlázottat ;

c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül :
ca) az [helyiségek,) eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön

működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit,
cb a lízingdíjbevétel,
ce) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel,
cd) áruértékesítésből és szolgáltatásból származó vállalkozási bevételek,
ce) az egyéb bevételek .
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(3) Az (1) bekezdésben fojzlaltaktól eltérően a [A] központi költségvetési szervek (ideértve a
Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket
is) a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik - kivéve a külföldön
működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit - bérbeadással összefüggő költségekkel
csökkentett összegének 50%-át használhatják fel . A fennmaradó 50% - kincstári vagyon utáni
részesedés címén - a központi költségvetés bevételét képezi . [Ez a rendelkezés nem érinti
az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget .]

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2 millió
forintot, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar Energia
Hivatal 200,0 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 400,0 millió forintot, az Országos
Mérésügyi Hivatal 408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 1900,0 millió forintot, az
Útgazdálkodási é s K oordinációs Igazgatóság 9 5,6 m illió f orintot, a z 0 ktatási M inisztérium
Továbbképző intézetek 116,6 millió forintot, a Szerencsejáték Felügyelet 2240,0 millió
forintot, a Nemzeti Hírközlési Hatóság 4115,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből,
illetve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeiből a központi költségvetés részére
havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20 . napjáig, illetve további 1/12-ed
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra ."

Indokolás

A javaslat a normaszöveg jelenlegi megszövegezése miatt a helyiségek bérbeadása
tekintetében keletkező kettős fizetési kötelezettség megszüntetését célozza, lehetővé téve,
hogy minden egyes bevételhez egyértelműen megfeleltethető egyszeres befizetési
kötelezettséget írjon elő a jogalkotó .

Budapest 2004 . november 3.
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