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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársasá g
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat új 11 . §-al egészül ki, ezzel egyidejűleg a törvényjavaslat jelenlegi
számozása értelemszer űen változik :

„Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény a következő 33/A. §-al egészül ki :

33/A. § (1) A Magyar Köztársaság védelmi képességeinek fenntartása és fejlesztése, valamin t
a nemzetközi szervezetekben vállalt katonai kötelezettségek teljesítése érdekében a
honvédelemért felelős miniszter értékhatártól függetlenül, a működéséhez már nem
szükséges, vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon értékesítésére és az abbó l
származó bevételek 80%-ának fejlesztési célú felhasználására – az értékesítés végrehajtásár a
vonatkozó 34-35 . §-ban foglalt eljárási szabályok figyelembevételével – önállóan jogosult .

(2) Ingatlan (1) bekezdés szerinti értékesítésére a honvédelemért felel ős miniszter
harmadik személynek megbízást nem adhat .

(3) Az (1) bekezdés szerinti értékesítésből származó bevételt kizárólag csak a
honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szer v
vagyonkezelésében lévő állami vagyon, illetve a katonai képességek fejlesztésére lehe t
fordítani . ”
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INDOKOLÁS

A napjainkig lefolytatott haderő átalakítás keretében nagy számban szűntek meg
katonai alakulatok, mely feladatait koncentráltabb területi elhelyezkedéssel más hely őrségek
és szervezetek vették át . Az alakulatok felszámolásának és megmaradt szervezeti elemeinek
más helyőrségbe történő áthelyezésének, valamint a kiürített és feleslegessé vált objektumo k
őrzés-védelmének költségei a honvédelmi tárcát terhelik.

2007. januárjától megszűnt az ingatlan értékesítésb ő l származó bevételek tárca által i
fejlesztési, fenntartási célú közvetlen felhasználásának lehet ősége. A korlátozott pénzügyi
lehetőségek mellett és bonyolult eljárási rendet tartalmazó jogi keretek ellenére azonban a
mindenkori kormányzatnak biztosítania kell a professzionális, sokoldalúan, rugalmasan é s
hatékonyan alkalmazható nemzetközi együttm űködésre képes kiképzett, feltöltött é s
érdemben bevethető katonai egységekkel rendelkez ő és finanszírozható hader ő kialakítását és
működtetését . E célok végrehajtása érdekében minden lehető eszközzel biztosítani kell az
ország védelmi képességeinek feltételeit, ennek keretében első sorban biztosítani kell a
fejlesztéshez szükséges anyagi erőforrásokat . Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársasá g
éves költségvetése önmagában nem teszi lehetővé a kedvezőbb költségvetési helyzetben lévő
NATO tagállamokéhoz hasonló mértékű GDP arányos honvédelmi költségek biztosítását a
fejlesztések pénzügyi biztosítását más források és lehetőségek igénybevételével kell
kiegészíteni .

A HM vagyonkezelésében lévő felesleges ingó és ingatlan vagyon értékesítéséb ő l
származó bevételek kifejezetten fejlesztési felhasználásának teljes kör ű biztosítása ezen a
helyzeten oly módon javít, hogy ennek során konkrét költségvetési eszközök igénybevételér e
nem kerül sor.

A törvényjavaslat alapvetően kiemelt indokként kezelve az ország védelmi érdekeit ,
lehetővé tenné, hogy a honvédelemért felel ős miniszter önállóan, de a meglév ő eljárási
szabályok betartásával értékesíthesse a működéshez már nem szükséges ingó és ingatlan
vagyoni elemeket . Az ebből származó bevételek jelent ős részét pedig meghatározott,
kifejezetten körülírt feladatok végrehajtására lehet fordítani.

Budapest, 2008 . szeptember 23 .
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