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Bizottsági módosító javaslat!
Gazdasági Bizottság

i

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú törvényjavaslathoz -
a Házszabály 94 . §-áriak és 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1 . A törvényjavaslat 9. §-áriak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A [Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 672,6 millió forintot, a Nemesfémvizs-
gáló és Hitelesítő Intézet 137,2 millió forintot,] Magyar Kereskedelmi és Engedélye-
zési Hivatal 809,8 millió forintot, a Magyar Bányászati Hivatal 155,0 millió forintot, a
Magyar Energia Hivatal 580,3 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 576,6 mil-
lió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 630,2 millió forintot, a Közlekedési Fel-
ügyeletek 4425,5 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 181,4
millió forintot, a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 2148,0 millió forintot,
a Magyar Vasúti Hivatal 82,5 millió forintot köteles 2006 . évben befizetni a bevételei-
ből a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedévben a
negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e ."

2) A törvényjavaslat a következő 104. §-sal egészül ki (az ezt követő §-ok számozása értelem-
szerűen változik):

„ 104. & E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a)a közraktározásról szóló 1996 . évi XLVIII. törvény 5 . §-áriak (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :



„(1) A közraktár a közraktári tevékenységet akkor kezdheti, illetőleg szüntetheti meg,
ha azt a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt álló Magvar Kereskedelmi
és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban : felügyelet) a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete egyetértésével előzetesen engedélyezte . A közraktár vámszabad területen
való működéséhez erre vonatkozó külön engedély is szükséges ."

b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999 . évi LXXIV . törvény 30 . §-
ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Veszélyes létesítményre építési engedély, használatba vételi engedély, továbbá ve-
szélyes tevékenység megkezdéséndk engedélyezése csak a BMOrszágos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságnak (a továbbiakban : hatóság), a Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal szakhatósági hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható .
Az engedélyhez az üzemeltetőnek a hatósághoz kérelmet kell benyújtani . A kérelemhez
csatolni kell a biztonsági jelentés vagy elemzés egy-egy példányát .

c) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések meg-
állapításáról szóló 2004 . évi XXIX . törvény 140. ~-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép :

„(2)Az (1) bekezdés alapján elrendelt korlátozásokkal kapcsolatos engedélyezési és
más hatósági feladatokat országos' hatáskörrel a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el ."

d) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályo-
zó törvények módosításáról szóló 2005 . évi XCV . törvény 4. ~-ának (1) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)A Magyar Köztársaság területén gyógyszert gyártani - a magisztrális gyógyszerek
gyógyszertári előállítását kivéve - az OGYI által -a Magyar Kereskedelmi és Engedé-
lyezési Hivatal szakhatósági hozzájárulásával - kiadott, e tevékenység végzésére jogosí-
tó engedélye birtokában lehet . A gyógyszer gyártója az a gazdálkodó szervezet, amely
rendelkezik a gyógyszer gyártására jogosító hatósági engedéllyel ."

e) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005 . évi CIX. törvény 2 . ~-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép :

„(4) Az engedély kiadására -a Haditechnikai Ipari Bizottság (a továbbiakban : Bizott-
ság) javaslata alapján- a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiak-
ban: Hivatal) jogosult ."

fa) a távhőszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII . törvény (a továbbiakban : Tvh.) 22 . $-
ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6)Az előmunkálati jogot a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továb-
biakban: MKEH) műszaki biztonsági felügyelősége (a továbbiakban : felügyelőség)en-



gedélyezi, amelynek elsőfokú közijzazgatási határozata ellen az MKEH főigazgatójánál
lehet jogorvoslattal élni .

íb)a Tvh. 23. $-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

-(2) A vezetékiogot a felügyelőség engedélyezi, amelynek elsőfokú közigazgatási hatá-
rozata ellen az MKEH főigazgatójánál lehet ingorvoslattal élni . A vezetéking iránti ké-
relemhez csatolandó műszaki leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormány az e
törvény végrehaitására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal, méretben és
példányszámban az engedélyesnek kell elkészítenie ."

3. A törvényjavaslat 1 . számú melléklete CV. Fejezetének (Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium) 3. címszáma a következők szerint módosul, egyidejűleg a 4 . és 8. címszám hatá-
lyát veszti(az ezt követő címszámok számozása értelemszerűen változik) .



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millióforintban, egytizedessel)
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XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

[ 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 990,2

1 Működési Költségvetés 44,2

1 Személyi juttatások 505,3_
2 Munkaadókat terhelő járulékok 155,6

3 Dologi kiadások 228,2_
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 145,0

Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal4
1 Működési költségvetés 2094,2

1 Személyi juttatások 686,6

2 Munkaadókat terhelő járulékok 215,1

3 Dologi kiadások 1186,8

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7

8 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

1 Működési költségvetés 701,9

1 Személyi juttatások 71,6

2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,6

3 Dologi kiadások 596,5

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézmén i beruházási kiadások 8,3

2 Felújítás 1,5

Megl'egyzés:
kaPcsol6dó
részelőirányzatokat,

bevétel vagy
a .ÍormonYomtatvánYon

a támogatás
normatívákat tartalmazó

összegét is
tartalmilag-logikailag

mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-m6dosltás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
összejüpQésben állhatnak a kiállásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet

szám

Cím
szám

Alcím
szám cJog

ím-
csop .
szám

Jog

szám

Elóir
csop
szám

Ki
emelt

ei .
szám

Felezet
neve

Cím név

Alci
Jogcím-

~éP'
Jogcím
név

Előír.
csop .
név

Kiemelt
elóirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

3 Magvar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal 9902_
1 Működési Költségvetés 28403_

1 Személvi juttatások 1263 5

Munkaadókat terhelő járulékok 394,3

3 Dologi kiadások 2011 .5_
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4

2 Felhalmozási költségvetés_
1 Intézményi beruházási kiadások 153,3
2 Felú'ítás 1,5

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 össuffi gélben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

2006 . január 1-ei hatállyal sor kerül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal át-
alakítására és átnevezésére oly módon, hogy megszűnik a Magyar Műszaki Biztonsági
Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet és feladataikat a jogutód
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal látja majd el .

Költségvetési oldalról ez azt jelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hi-
vatal fogja a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hi-
telesítő Intézet 2006 . évi költségvetési befizetéseit teljesíteni .

A módosító javaslat a fenti névváltozásnak a hatályos törvényékben való átvezetésére,
valamint az érintett szervek befizetési kötelezettségének a Magyar Kereskedelmi és En-
gedélyezési Hivatal befizetési kötelezettségeként való megjelölésére irányul .

Budapest, 2005 . november 23,
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