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Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Érkezett 2004 DEC 0 8,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/II700. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a

(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 8. §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban : KVI) és a központi költségvetési szervek
vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó 33 200,0 millió forint
bevételnek az értékesítés költségeivel csökkentett része a központi költségvetés központosított
bevételét képezi. Az értékesítési költségek elszámolását a pénzügyminiszter engedélyezi ."

2. A törvényjavaslat 9 . §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(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 fennmaradó 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[.] , továbbá a HungaroControl Magvar Légiforgalmi Szolgálatot,
amely 800 millió forint befizetést teljesít a (4) bekezdés szerinti ütemezésben, a fennmaradó
összeget beruházásra és felújításra köteles fordítani . "

3. A törvényjavaslat 9. §-a (2) bekezdése c) pontja ca) alpontjának az alábbi módosítását javaslom :

/Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők/

/c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül/

„ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő
állami képviseletek bérleti-díj bevételeit, valamint a KVI-nek a kincstári vagyonkezeléssel és
hasznosítással összefüggésben keletkezett bevételeit,"
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4. A törvényjavaslat 9. §-a (3) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(3) A központi költségvetési szervek [(ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához
tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is)]- a felsőoktatási intézmények, a
költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézmények, a külföldön működő állami képviseletek,
valamint a KVI kivételével- 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 ."

5. A törvényjavaslat 84. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki :

„(26) Az Áht. 109/C . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A KVI feladata a kincstári vagyonnal történő gazdálkodás tulajdonosiellenőrzése . Az
ellenőrzött szervezet vagy személy a tulajdonosi ellenőrzést tűrni, és annak lefolytatásában - a
külön jogszabályban meghatározott módon-együttműködni köteles .""

6. A törvényjavaslat 84. §-a a következő (29) bekezdéssel egészül ki :

„(29) Az Áht. 109/G. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)Ingatlanra vonatkozóan a vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzés is szükséges . A 109/F . § (1) bekezdésénekhatálya alá tartozó szervek
bejegyzett kezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásibejegyzés módosítása nélkül bejegyzett
vagyonkezelői jognak kell tekinteni . A vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével köteles gondoskodni a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok tekintetében a
Magyar Államot és a vagyonkezelőt megillető jogok ingatlan-nyilvántartásbatörténő
bejegyeztetéséről . A vagyonkezelő a jogerős földhivatali bejegyző határozat másolatát köteles
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a KVI számára megküldeni .""

7. A törvényjavaslat 84. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki :

„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)A KVI vezérigazgatója a kincstári vagyon értékesítéséről -a 109/I. § (1) bekezdésében
meghatározott vagyontárgyak elidegenítése és a (4) bekezdésben említett társasági tulajdonba
adás kivételével - 250 millió forint egyedi bruttó forgalmiérték-határig a kincstári vagyonért
felelős miniszter (1) bekezdés szerinti jóváhagyása nélkül dönthet. Az ily módon történt
értékesítésekről-az ügyek tételes bemutatásával-a KVI vezérigazgatója félévenként
tájékoztatja a kincstári vagyonért felelős minisztert .""

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon
értékesítéséből származó bevétel 80 %-a is a központi költségvetést illeti, indokolt hogy ezen
összegek beszámítsanak a 8 . § (1) bekezdésében meghatározott 33 .200 millió Ft-ba .
Indokolt a felsőoktatási intézmények és a költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézmények
teljes körű mentesítése a befizetési kötelezettség alól . Ugyanakkor a HungaroControl részleges
mentesítése javasolható, így a befizetési kötelezettség 5%-nak megfelelő lesz .
A KVI-nak - a többi költségvetési intézménytől eltérően - alapfeladata a vagyongazdálkodás,
vagyonhasznosítás . Mindemellett a törvény értelmében a KVI a vagyonkezelésből, bérbe- és
használatba adásból származó bevételeit kizárólag törvényben meghatározott állami feladatai
ellátására fordíthatja . Ezen összeg elmaradása viszont a jövőben központi költségvetési forrást
igényel, ezért indokolt a 9 . § (1) és (3) bekezdésének módosítása .



Az Áht. szerint a kincstári vagyonért felelős miniszter a Magyar Állam nevében őt megillető
tulajdonosi jogok gyakorlását a KVI útján látja el . A KVI-nak mint tulajdonosi joggyakorlónak
feladata a vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése, amely feladatot, illetve a
vagyonkezelő együttműködési kötelezettségét törvényi szinten szükséges deklarálni .
A javaslat a vagyonkezelő kötelezettségévé teszi ingatlanok tekintetében a Magyar Államot illetve a
vagyonkezelőt megillető jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetését .
A kincstári vagyonkörből történő kikerülés miniszteri engedélyhez kötésének értékhatára 100 millió
Ft-ról 250 millió Ft-ra emelkedik. A 100 millió Ft-os érték meghatározására hat évvel ezelőtt került
sor, ezért figyelembe kell venni az azóta bekövetkezett áremelkedéseket és áfa-szabály változásokat .

Budapest, 2004. december r

arga Mihály
a izottság elnöke,
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