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Kapcsolódó módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T111700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
a T/11700/937 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő .

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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xxlll NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -131,8 5497,0

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások 5628,8 -131,8 5497,0

XX . OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Kutatás-fejlesztés támogatása

2 Felsőoktatási kutatási program 306,1 +131,8 437 9

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 90.0 +8,9 998,9

2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,8 +2,9 731,7

3 Dologi kiadások 147,3 +60,0 207 3

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 +30,0 070,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével 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 rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . november 12 .
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Indokolás

A 2005-ös költségvetési javaslattal új szakaszába lép az a megszorító, elvonó költségvetési politika,
amely a 2003-as és 2004-es év a felsőoktatást sújtotta. Támogatási forrásai egy részét már a költségvetés
törvényerőre emelkedésével zárolja, lehetőséget ad a kormánynak források más célra történő
átcsoportosítására : A felsőoktatás könnyen elvesztheti a lehetőséget, hogy ingatlanaival hosszú távon és
jól gazdálkodjék, ebből származó bevételei 50%-át az államkasszába kell befizetnie . A kormány
jelentősen túltervezi a saját bevétel arányát a felsőoktatási költségvetésben, továbbra is fenntartja a
lehetőséget a felsőoktatási intézmények akár 20 éves távra szóló eladósodására . Mindezen túl, ahogy az
ÁSZ is megállapítja, a felsőoktatási inflációkövető béremelésének fedezetét oktatók elbocsátására építi a
törvényjavaslat .

A forráskivonással, a gazdálkodási bizonytalansággal, az eladósodással szemben áll, hogy a felsőoktatás
szervezeti, szakmai integrációja nem zárult le, intézményhálózatában átalakulás zajlik, jelentős
beruházásokat kell megvalósítani (új egyetemi épületek, kollégiumok) . A bolognai folyamat kívánta
képzési reform szintén jelentős anyagi befektetést igényel, és a kormány még ezen is túlmenő reformokat
akar keresztülvinni .

A szocialisták meghirdetett szándékaival egybecsengő folyamat a felsőoktatási intézmények kutatási
centrumként történő megerősítése . Ezt kívánják az oktatás érdekeit is . Ehhez azonban a kormány mind
alacsonyabb forrást biztosít, és a felsőoktatást sújtó általános megszorítások a felsőoktatási kutatást is
visszavetik.

A kormány mindinkább kivonul a határon túli felsőoktatás támogatásából, a költségvetés tervezése és a
megszorítások során rendre ez a terület volt az egyik nagy vesztes . A támogatás mértéke nemhogy a
szükséges forrásbővülést nem biztosítja, már a működőképesség fenntartását fenyegeti .
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