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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló, T/1145. számú törvényjavaslathoz a Házszabály
121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1145/127. és 350. számín módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 10 . § (3) bekezdésének következő módosításátjavasolom:

"10. § (3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [816,2] 1665,3 millió forintot, a [Magyar

Bányászati Hivatal] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 264,1 millió forintot, a Magyar Szabadalmi

Hivatal 502,9 millió forintot, [az Országos Mérésügyi Hivatal 849,1 millió forintot,] a [Közlekedési

Felügyeletek] Nemzeti Közlekedési Hatóság 7364,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság 135,5 millió forintot, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 490,0 millió forintot köteles
2007 . évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a
központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a
negyedévet követő hó 20 . napja, a negyedik negyedévben december 10-e ."

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

[16] [Közlekedési Felügyeletek

[1] [Működési Költségvetés] [24 873,11 -24873,1 0

[1] [Személyi juttatások] [7 635,51 -7635,5 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] 12 354,7[ -2354,7 0

[3] [Dologi kiadások] 112 591,91 -12 591,9 0

[5] [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [1 598,91 -1 598,9 0

[2] [Felhalmozási költségvetés] [16,21 -16,2 0

[1] [Intézményi beruházási kiadások] [646,61 -646,6 0

[2] [Felújítás] 145,91 -45,9 0

[31 [Kölcsöniek] 134,31 118,51 -34,3 -18,5 0 0

[1] , [Polgári Légiközlekedési Hatóság]

[1] [Működési Költségvetés] 1612,01 -612,0 o
[I] [Személyi juttatások] [325,81 -325,8 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] 199,91 -99,9 0

[3] [Dologi kiadások] 1184,51 -184,5 0

[5] [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 11,81 -1,8 0

16 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Működési Költségvetés +25485,1 25 485 I

1_ Személvi futtatások +7961,3 7961,3

Munkaadókat terhelő járulékok +2454,6 2 454 6

3 Dologi kiadások +12 776,4 12 776 4

5 Egyéb müktldési célú támogatások, kiadások +l 600,7 1 6007

2 Felhalmozási költségvetés +16,2 16,2

1 Intézményi beruházási kiadások +646,6 646,6

2 Felú ítás +45,9 45,99



3 Kölcsönök. +34,3 +18,5 34,33 Iti 55

Xv . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

[11 ] [Magyar Bányászati Hivatal]

[11 [Működési költségvetés] [1328,3[ -1328,3 0

[1] [Személyi juttatások] [626,81 -626,8 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] 1185,51 -185,5 0

[3] [Dologi kiadások] 1407,81 -407,8 0

[5] [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 1103,51 -103,5 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[1] [Intézményi beruházási kiadások] 14,21 -4,2 0

[3] [Kölcsönök] 12,01 [1,51 -2,0 -1,5 0 0_

[1] [Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ] 136,91 -36,9

[1] [Működési költségvetés] [20,11 -20,1 0

[1] [Személyi juttatások] 130,01 -30,0 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] 18,61 -8,6 0

[3] [Dologi kiadások] 114,51 -14,5 0

[5] [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3,91 -3,9 0

[21 [Magyar Geológiai Szolgálat] 1863,51 -863,5 0

(1] [Működési költségvetés] [902,41 -902,4 0

[1] [Személyi juttatások] [898,81 -898,8 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] 1289,41 -289,4 0

[3] [Dologi kiadások] 1577,71 -577,7 0

[3] [Kölcsönök] 12,61 [2,61 -2,6 -2,6 0 0

11 Magvar Bányászati és Földtani Hivatal +900,4 900,4

1 Működési költségvetés +2250,8 2250,8

1 Személyi futtatások {-1555,6 15556

2 Munkaadókat terhelő járulékok +483,5 483,5

3_ Dologi kiadások -11000,0 1000,0

5_ GgVéb míködési célú támogatások, kiadások, +107,4 107,4

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások +4,2 24,2

3 Kölcsönök +4,6 +4,1 4,6 4,1

Xv GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1778,61 778 6

1 Működési költségvetés 12599,01 +2749,5 5348 5



1 Személyi juttatások 11153,61 +933,2 2086,8

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1361,21 +285,7 646 9

3 Dologi kiadások 11860,91 +1226,3 3087,2

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,9) +244,2 24G11

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások +47,1 471

2 Felúütás +13,0 013,0

[1] [Országos Mérésügyi Hivatal]

[1] [Működési költségvetés) [2749,51 -2749,5 0

[1] [Személyi juttatások 1 [933,21 -933,2 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] [285,71 -285,7 0

[3] [Dologi kiadások) [1226,31 -1226,3 0

[51 [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] 1244,21 -244,2 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[1] [Intézményi beruházási kiadások) 147,11 -47,1 0

[21 [Felújítás) [13,01 -13,0 0

XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 16305,4) -151,4 61540

1 Működési költségvetés 11172,0) -3,4 1168,6

1 Személyi juttatások 14064,11 -39,7 40244

2 Munkaadókat terhelő járulékok 11262,01 -11,9 1250 1

3 Dologi kiadások 12104,21 -103,2 2001,0

2 GKM Gazdasági Igazgatóság 11526,91 +98,6 16255

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 11256,31 +98,6 1354,9

19 MÁV KözeEészséeüevi Intézet +52,8 528

1 Működési költségvetés +3,4 3,4

1 Személyi juttatások +39,7 39,7

2 Munkaadókat terhelő járulékok +11,9 11,9

3 Dologi kiadások +4,6 4,66
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kapcsolódó bevétel vagy a Irimagntcis összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és trimagrrtásokat részletező melléklet módositríscírrr irrínyalójavaslat összefüggésben rílllrat a törv 'enVlavttslat más mell 'ekleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben úliliatnak a kiadásokat, bevételeket (ttímogatásokal) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat
megalapozó intézkedésekről szóló 211812006.(VI . 30.) Korm . határozat 1 . sz. melléklete
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2. Összevonás) a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium számára (2007 . január 1-i határidővel) feladatként írja elő az Egységes
Közlekedési Hatóság létrehozását (új neve: Nemzeti közlekedési Hatóság), valamint a Polgári
Légiközlekedési Hatóság integrálását az új szervezetbe .
A Korm. határozat feladatként határozza meg továbbá a Szénbányászati Szerkezetátalakítási
Központ és a Magyar Geológiai Szolgálat integrálását a Magyar Bányászati Hivatalba (új neve :
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal), valamint az Országos Mérésügyi Hivatal integrálását a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba .

A Kor-n. határozat 1 . sz. melléklete (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 . Megszűntetés)
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára feladatként írja elő a MÁV Közegészségügyi
Intézet megszűntetését 2007 . január 1-jei dátummal . A munkajogi folyamatok, a felmentések,
végkielégítések törvényben rögzített menetrendjéből adódóan az Intézet leghamarabb 2007 .
február 28-ával szűntethető meg, ezért szükséges a cím szerepeltetése a 2007 . évi
költségvetésben .

A Korm . határozat 1 . sz. melléklete (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 3 . Szakmai,
gazdasági, ellátó funkciók vagy egyes részei átcsoportosítása) a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium részéről egyes informatikai feladatok átcsoportosítását írja elő az Elektronikus
Közszolgáltatások Központjába, illetve a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságba . Az
átcsoportosítás végrehajtásával az átadásra kerülő informatikai feladatok forrása a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatóságának költségvetésében kerül
megtervezésre .

A Korm . határozatban előírt, fentiekben hivatkozott feladatok végrehajtása érdekében
szükséges a költségvetési törvény normaszövegének (10 . § (3)) és 1 . számú mellékletének
módosítása .

Budapest, 2006 . december 11 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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