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Gazdasági és informatikai bizottsága

Zárószavazás el ő tti módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 107 . (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló T/1665. számú törvényjavaslathoz a következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . Az egységes javaslat kiegészül az alábbi 3 . §-sal és az azt megelőző címmel :

„Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI . törvény módosítása

3 . &(1) Az országgy űlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990 . évi LVI. törvény (a
továbbiakban : Okjtv .) 5 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § (1) A pártok képviselőcsoportjai a működésükkel járó kiadásokra havonta
képviselőcsoportonként huszonöt képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként -
kormánypárt esetében az alapdíj 55 %-ának megfelel ő , ellenzéki párt esetében az alapdíj 8 5
%-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete
költségvetéséből .

(2) A független képvisel ő munkájának segítéséhez az alapdíja 100%-ának igénybevételére
jogosult .”
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(2) Az Okjtv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következ ő lép:

„(2) A képviselőcsoportok munkáját segít ő köztisztviselők alkalmazásának pénzügyi
feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyű lés hivatali szervezete költségvetéséből
kell biztosítani. Minden képvisel őcsoport tizenhárom köztisztviselőre tarthat igényt, valamint
minden ötödik tagja után további két - töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy - fels ő -
vagy középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő , illetve köztisztviselőnek nem minősülő
munkavállaló alkalmazására jogosult, azonban a köztisztviselők létszáma a képviselőcsoport
tagjainak számát nem haladhatja meg . A képvisel őcsoportok a megállapított köztisztvisel ő i
létszám

a) 20%-a után főtanácsadói,

b) 20%-a után tanácsadói,

c) 30%-a után az I . besorolási osztály 9 . fokozata ,

d) 30%-a után a II . besorolási osztály 10. fizetési fokozata

szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevő
illetménykeretre jogosultak. Az illetménykeret terhére megbízási jogviszony is létesíthető .

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvényben meghatározott cafetéria-
juttatások fedezetére bruttó kettőszázezer forintot az Országgyűlés hivatali szervezetének
költségvetéséből kell biztosítani . Ezen túlmenően a hivatali szerv döntési jogkörébe tartoz ó
egyéb juttatásokra, valamint jutalmazásra a képvisel őcsoportok a megállapított éves
bérkeretük	 10%-ának megfelelő 	 fedezetre	 jogosultak,	 amelynek	 terhére	 azonban
köztisztviselő nem alkalmazható .”

(3) Az Okjtv. kiegészül a következő 6/B. §-sal :

„6B. § (1) A pártok képviselőcsoportjai az 5 . § (1) bekezdésében meghatározott keret ,
valamint a 6. 1 bekezdésében me_ atározott keret között év közben átcsoportosítást
hajthatnak végre.

(2) A pártok képviselőcsoportjai a 6. U2)-(4) bekezdésében meghatározott keretb ő l az 5 .
§ (1) bekezdésében, illetve a 6 . § (1) bekezdésében meghatározott keretre – a 6. § (4)
bekezdésében meghatározott keret tekintetében a képvisel ő egyetértésével – év közben
átcsoportosítást hajthatnak végre .

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosítások során a munkáltatót terhel ő
járulékok összegét is figyelembe kell venni .

(4) A pártok képvisel őcsoportjai havonta, tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig
tájékoztatják az Országgy űlés Hivatalát a tárgyhónapra vonatkozó, az (1)-(2) bekezdésbe n
felsorolt átcsoportosításokról .
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(5) A független képviselő esetében az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályoka t
megfelelően alkalmaznikell.'

Indokolá s

Az Országgyűlés megnövekedett törvényalkotói munkája indokolttá teszi a párto k
képviselőcsoportjait a működésükkel járó kiadásokra megillető összeg emelését, valamint a
rendelkezésükre álló költségvetési források felhasználhatóságának módosítását annak
érdekében, hogy a törvényalkotás során a stabil működési feltételek megteremtésével a z
Országgyűlés az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban a továbbiakban is biztosítani tudj a
a népszuverenitásból eredő jogok gyakorlásával a társadalom alkotmányos rendjét, a
kormányzás Alkotmánynak megfelel ő szervezetét, irányát és feltételeit .

2. Az egységes javaslat 4 . §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel :

„(2) Az Itv.mellékleteVI. fejezet 5 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 . Illetékmentes

a) a 91-92. §-ban említett irat hitelesítése,

b) a 4. pontban szereplő hitelesítés, ha az olyan okiratra vonatkozik, amelyet a magyar
állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény 4. § (3) bekezdésében vagy 5 . §-ában
meghatározott kérelemhez kell csatolni .'

Indokolá s

Az illetékmentes hitelesítés eseteinek bővítése, összhangban a magyar állampolgárságról
szóló 1993 . évi LV. törvénnyel .

3 . Az egységes javaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(1) A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.) 1 . § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető helyi adót a kerületi
önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha
ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képvisel ő testülete előzetes
beleegyezését adja . ”

1(1)1(2)A [helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.)]Hty. 7. §[ -
ának] d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az hogy :/

„d) ha a helyi adót az 1 . § (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat vezeti be, akko r
az a kerületi önkormányzat, amely az adó fővárosi önkormányzat általi bevezetésébe
beleegyezett, az adót az adóévben nem m űködtetheti,”
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[(2)nA Htv. 40 . §[-ának] (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar űzési tevékenység esetén az adó mértéke naptár i
naponként legfeljebb 5000 forint .”

(4) A Htv. kiegészül a következ ő 48. §-sal :

„48. § (1) Az 52. & 31 pontb)alpontba)alpontja szerinti vezeték nélküli távközlési
tevékenységet	 végző 	 vállalkozó	 a	 2011-ben	 kezdődő 	 adóéve	 adókötelezettség e
megállapításánál a 2010. december 31-én hatályos 52. § 31 . pontját és3.számú mellékletét
köteles alkalmazni .

(2) A 2011-ben kezdődő adóévben nem állapítható meg mulasztási bírság annaka
vezetékes távközlési tevékenységet végz ő vállalkozónak, amelyik a helyi iparűzési adó
bejelentkezési kötelezettségét a bejelentkezésre nyitva álló határid ő utolsó napját követő 45 .
napig teljesíti.”

Indokolá s

Lásd az új 72 . és 76 .§ -hoz készített indokolást .

4. Az egységes javaslat 6 . (19) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(19) Az Flt . 39. § (6) bekezdés b) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a
„[foglalkoztatási rehabilitációért]társadalmi	 esélyegyenlőség	 előmozdításáért felelős
miniszter” szöveg, 54. (2) bekezdésében a „43 . § (2) bekezdésének a) pontja” szövegrés z
helyébe a „40 . § (2) bekezdésének a) pontja” szöveg lép . ”

Indokolá s

A javaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII .
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/1427 . számú törvényjavaslattal összefüggésben szükségess é
váló módosítást vezet át a törvényjavaslaton .

5. Az egységes javaslat 8 . § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) A Ktv. 49/F. (1) bekezdésében a „70 . (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e)
pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71 . § (1) bekezdés a)-[g]i)
pontj[ai]éban, továbbá (3) bekezdésében”	 szöveg, a Ktv. 80. § (6) bekezdésébena
„központot” szövegrész helyébe a „központot, valamint a központi közszolgálati hatóságot ”
szöveg lép .”

Indokolá s

A hivatkozás és a szöveg pontosítása, ezen felül a Ktv. egyéb rendelkezésének
módosítása a megszavazott módosító javaslatokkal összefüggésben .
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6 . Az egységes javaslat 9 . § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(11 ) Az Áht . 18/B . § (1) bekezdése kiegészül a következő y)[—z] és w) pontokkal :

I(1) A kincstár feladatai különösen:/

„y) a kincstári körbe tartozók esetén díjazás ellenében ellátja a kárpótlási jegyek őrzésével
és kezelésével kapcsolatos feladatokat ;”

,.,.[z]w) ellátja a [külön ]jogszabály[ok]ban meghatározott, európai uniós forrásból
származó, és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan a támogatások fogadásáér t
felelős kifizető hatósági és igazoló hatósági feladatokat, valamint a Nemzeti Alap számár a
elő írt feladatokat.'

Indokolá s

Az Áht. érintett része már tartalmaz z) pontot, ezért helyette w) pontról szüksége s
rendelkezni . Mivel így nem összetartozó pontokról van szó, indokolt a rendelkezés
kettébontása .

7 . Az egységes javaslat 9 . § (30) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(30) Az Áht . 48. §-a kiegészül a következ ő v)-x) pontokkal :

/Az államháztartásért felelős miniszter/

„v) engedélyezi a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységére vonatkoz ó
jogosultságot és nyilvántartást vezet az e tevékenység végzésére jogosult személyekr ől ;

w) elkészíti és kezeli a támogatási előirányzatokból kizárt személyek adatbázisát ;

x) szervezi a[z államháztartási ]belső kontrollrendszerr[ekk]el kapcsolatos e törvényben,
illetve annak végrehajtási rendeleteiben szabályozott kötelez ő képzéseket .'

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát .

8. Az egységes javaslat 9 . § (32) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(32) Az Áht . 49. § (5) bekezdés t) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(S) A fejezetet irányító szerv — ha törvény eltér ően nem rendelkezik /

„t) beszámoltatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezető it a[z
államháztartási ]belső kontrollrendszer[ek] működtetésérő l;'
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Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát.

9. Az egységes javaslat 9 . (33) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(33) Az Áht . 49. § (5) bekezdése kiegészül a következ ő u) ponttal :

/(5) A fejezetet irányító szerv — ha törvény eltér ően nem rendelkezik /

„u) jogszabályban meghatározott módon beszámol az államháztartásért felel ős
miniszternek az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bels ő kontrollrendszerének és az
jfüggetlenített belső ] annak részét képező ellenőrzés[ének] működéséről .'

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát .

10. Az egységes javaslat 9 . §-a kiegészül az alábbi (41) bekezdéssel :

„(41) Az Áht . 69. § (1) bekezdésa)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell :/

„a)a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök — finanszírozási cél ú
műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli — tárgyévi
költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként
a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhel ő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátotta k
pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül
a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt el őirányzatait,

továbbá'

Indokolá s

Az Áht. 24. §-ának elfogadott módosítása kis mértékben megváltoztatja a központ i
költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a kiemelt el ő irányzatok
megnevezését . Annak érdekében, hogy az államháztartás központi és helyi szintjér ő l érkező
adatok összehasonlíthatóak, feldolgozhatóak, egységesen kezelhetőek legyenek, szükséges a
megváltozott elnevezéseket a helyi önkormányzati szervek kiemelt elő irányzatainak
elnevezésén is átvezetni .
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11. Az egységes javaslat 9. § (45) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(45) Az Áht . 94. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) A költségvetési szerv vezetője felelős/

„e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képez ő
[függetlenített ]belső ellenőrzés[ének] megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és”

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó elő írások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát.

12. Az egységes javaslat 9. § (60) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(60) Az Áht. 109 . § (8)—(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(8) A Magyar Állam nevében az MNV Zrt . hitelt és kölcsönt csak az állami vagyonró l
szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részér e
nyújthat . E hitelek, kölcsönök nyújtásához és átütemezéséhez az állami vagyon felügyeletéér t
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges .

(9) A Magyar Állam nevében az MNV Zrt . az állami tulajdonú gazdasági társaságokna k
tőkeemelést és támogatást csak az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter
jóváhagyásával nyújthat. Az állami vagyon[ért]	 felügyeletéért felelős miniszter a tőkeemelés
és a támogatás jóváhagyásáról az állami támogatások versenyszempontú ellen őrzéséért felel ős
szervezet és az államháztartásért felel ős miniszter írásos véleményének ismeretében dönt .”

Indokolá s

A javaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefiüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgy ú
törvények módosításáról szóló T/l427 . számú törvényjavaslattal összefüggésben szükségessé
váló módosítást vezet át a törvényjavaslaton .

13. Az egységes javaslat 9 . § (64) bekezdésében az Áht . 120. § (2) bekezdését
megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az államháztartás kontrollja — mely kiterjed az államháztartás valamenny i
alrendszerére — küls ő ellenőrzés, kormányzati ellenőrzés és a [költségvetési szervek szintjé n
megvalósuló ]belső kontrollrendszer[ek] keretében történik . ”

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó el ő írások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát .
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14. Az egységes javaslat 9 . § (64) bekezdésében az Áht . 120/A. § (3) bekezdését
megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az [államháztartási]	államháztartásért	 felelős miniszter által központilag
harmonizált államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés a belső kontrollrendszer egyes elemein
keresztül kerül végrehajtásra .”

Indokolá s

A javaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010 . évi XLII .
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/1427 . számú törvényjavaslattal összefüggésben szükségess é
váló módosítást vezet át a törvényjavaslaton .

15 . Az egységes javaslat 9 . (64) bekezdésében az Áht. 121/A. (4) bekezdését
megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„(4) A költségvetési szerv bels ő kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenysé g
részeként biztosítani kell a folyamatba épített, el őzetes, utólagos és vezető i ellenőrzést ([a
továbbiakban : ]FEUVE) az alábbiak vonatkozásában :

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a
szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) ,

b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és
eredményességi szempontú megalapozottsága ,

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellen őrzés, a
pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása,
illetve ellenjegyzése,

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelel ő
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja .”

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát .

16. Az egységes javaslat 9 . § (64) bekezdésében az Áht . 121/C . §-t és az azt megelőző
címet megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„A[z államháztartási] belső kontrollrendszerek] központi harmonizációja é s
koordinációja

121/C. § (1) A[z államháztartási] belső kontrollrendszerek] fejlesztése ,
szabályozásának előkészítése, koordinációja és harmonizációja az államháztartás alrendszere i
tekintetében az államháztartásért felel ős miniszter feladata .
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat keretében az államháztartásért felel ős
miniszter

a) koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve nemzetközi források
kontrollrendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó jogszabályok
kialakítására ;

b) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja a bels ő kontrollrendszerrel
kapcsolatos jogszabályokat, irányelveket, módszertani útmutatókat ;

c) figyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabályok, irányelvek, módszertani útmutatók, a
nemzetközi, valamint az államháztartásért felel ős miniszter által közzétett belső ellenőrzésre,
valamint belső kontrollokra vonatkozó standardok alkalmazását és végrehajtását ;

d) ellátja az Államháztartási Belső Kontroll Tárcaközi Bizottság felállításával ,
működtetésével és ügyrendjének megalkotásával kapcsolatos feladatokat ;

e) szervezi a 121/D . §-ban és a [külön ]jogszabályban meghatározott, a[z
államháztartási] belső kontroll[ ]rendszerv[ekk]el kapcsolatos képzéseket . "

Indokolá s

A javaslat a bels ő kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát.

17.Az egységes javaslat 9. § (64) bekezdésében az Áht. 121/E. § (1) bekezdését
megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„(1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezet ő állású személy –
aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezet ője vagy belső ellenőrzési vezetője –
kétévente köteles a belső kontrollrendszer[ek] témakörében az államháztartásért felel ős
miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni . A költségvetési szerv vezetője
köteles a részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni .”

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó elő írások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát.

18.Az egységes javaslat 9. § (64) bekezdésében az Áht. 121/E . § (3) bekezdését
megállapító rendelkezés az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak nem vonatkoznak az adott évben azo n
személyekre, akiket július 1 . után bíznak meg vezető i feladattal . A tárgyév július 1 . után
megbízott, az (1)-([3]2) bekezdések alapján képzésre kötelezett személyek a kinevezésüket
követő évben kötelesek első alkalommal az (1)-([3]2) bekezdések szerinti képzés i
kötelezettségüket teljesíteni .”
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Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó elő írások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát .

19. Az egységes javaslat 9 . § (68) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(68) Az Áht. 124. (2) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg/

„u) a kormányzati ellenőrzés, a belső kontroll[ok]rendszer, [a FEUVE, ]valamint a belső
ellenőrzés részletes szabályait;'

Indokolá s

A javaslat a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások pontosításával egységesíti a
törvény fogalomhasználatát.

20. Az egységes javaslat 9 . § (75) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(75) Az Áht. 2/A. § (1) bekezdés i) pontjában a „névértéken számítva.” szövegrész
helyébe a „névértéken számítva,” szöveg, 6 . §-ában az „államháztartás társadalombiztosítás i
alrendszerét” szövegrész helyébe az „államháztartás társadalombiztosítási rendszerét” szöveg ,
12/A.§ (1) bekezdésében a „12 . § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „12. § (7)
bekezdésében” szöveg, 12/B . § (1) bekezdés a) pontjában a „Európai Unió költségvetéséből ,
illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetéséből”
szövegrész helyébe a „európai uniós forrásból” szöveg, 13/A . § (1) bekezdésében az „Európa i
Unióból származó források (a továbbiakban: EU források)” szövegrész helyébe az „európa i
uniós források” szöveg, 13/A . § (8) bekezdésében az „európai uniós támogatásból ”
szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból származó támogatásból” szöveg, 13/A . § (8)
bekezdésében az „európai uniós támogatást” szövegrész helyébe az „európai uniós forrásbó l
származó támogatást” szöveg, 13/C. § (1) bekezdésében az „Európai uniós támogatás ”
szövegrész helyébe az „Európai uniós forrásból származó támogatás” szöveg, 13/C . § (2)
bekezdésében az „európai uniós támogatás” szövegrész helyébe az „európai uniós forrásbó l
származó támogatás” szöveg, 15 . § (6) bekezdés a) pontjában a „Munkaerőpiaci Alapba”
szövegrész helyébe a „központi költségvetésbe” szöveg, 18/B . (1) bekezdés i) pontjában az
„Országos Támogatási és Monitoring rendszert” szövegrész helyébe a „kincstári monitorin g
rendszert” szöveg, 18/B . § (1) bekezdés x) pontjában a „mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szervnek .” szövegrész helyébe a „mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervnek;” szöveg, 18/K. (1) bekezdés f pontjában az „adóigazgatási azonosító számát”
szövegrész helyébe az „adóazonosító számát” szöveg, 33/D. (1) bekezdés k) pontjában az
„Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) .” szövegrész helyébe az „Európa Tanács Fejlesztés i
Bankja (CEB);” szöveg, 33/D. (2) bekezdésében „az Európai Közösséget létrehoz ó
Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás” szövegrész helyébe „az Európai Uni ó
működésérő l szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás” szöveg, 38 . § (1 )
bekezdésében „az általános tartalékkal” szövegrész helyébe „a rendkívüli kormányzat i
intézkedésekre szolgáló tartalékkal” szöveg, 48 . § d) pontjában „az általános tartalék ”
szövegrész helyébe a „rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék” szöveg, 48 . §
s) pontjában a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg, 48 . § u)
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pontjában a „hivatalos honlapján.” szövegrész helyébe a „hivatalos honlapján ;” szöveg, 49 . §
(5) bekezdés p) pontjában a „24 . (9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „100/J . (1)
bekezdésében” szöveg, 49 . (5) bekezdés q) pontjában az „európai uniós támogatásból ”
szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból származó támogatásból” szöveg, 61 . §-ában a
„18/B. § (1) bekezdésének d) pontja” szövegrész helyébe a „61/A . §” szöveg, 64/D . § (2)
bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész helyébe a „tizenöt napos” szöveg, [69. § (1)
bekezdés a) pontjában az „előző évek pénzmaradványa nélküli” szövegrész helyébe az
„előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli” szöveg, 169. § (1 )
bekezdés c) pontjában a „pénzmaradványának igénybevételét” szövegrész helyébe a
„pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét” szöveg, 82 . §-ában az
„eredménykimutatóst” szövegrész helyébe a „vállalkozási maradvány-kimutatást” szöveg ,
86/C. §-ában a „18/B . (1) bekezdésének d) pontja” szövegrész helyébe a „86/D . §” szöveg,
124. § (2) bekezdés e) pontjában a „viszontgarancia el őkészítésének” szövegrész helyébe a
„viszontgarancia vállalás feltételeinek, előkészítésének” szöveg, 124. (2) bekezdés s)
pontjában az „európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások” szövegrész helyébe a z
„európai uniós forrásból származó és egyéb nemzetközi támogatások” szöveg, valamin t
124. § (2) bekezdés v) pontjában az „Európai Közösségek” szövegrész helyébe az „Európa i
Unió” szöveg lép ."

Indokolá s

Az Áht . 69. § (1) bekezdés a) pontjának módosításával összhangban elhagyásra kerül a
bekezdésből az annak módosításáról szóló rész, mivel az abban foglalt változást a javasolt ú j
(41) bekezdés is tartalmazza.

21 . Az egységes javaslat 14 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„14. § (1) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII . törvény (a
továbbiakban : Nek. tv.) 37. (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép[ ,
ezzel egyidejűleg a jelenlegi u) pont megjelölése v) pontra változik] :ű

/(1) Azországos önkormányzat – jogszabályi keretek között – határozatban önállóan
dönt: /

„u) kisebbségi médiumoknak az e törvény 63 . § (3) bekezdése szerinti országos kisebb-
ségi önkormányzati állami támogatásból történ ő támogatásáról, ”

(2) A Nek. tv . 37 .	 (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki :

/(1) Azországos önkormányzat – jogszabályi keretek között – határozatban önállóa n
dönt: /

„v) egyéb, törvény által meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekr ő l .”

([2]3) A Nek. tv. 55. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) Az állam a kisebbségi közügyek ellátásához a költségvetési törvényben/

„d) támogatást nyújt a hazai kisebbségek önazonosságának megőrzéséhez, hagyományai
gondozásához, átörökítéséhez, az anyanyelv ápolásához, fejlesztéséhez, szellemi és tárgyi
emlékeik fennmaradásához .”
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([3]4) A Nek. tv. a következő 60/P . §-sal egészül ki :

„60/P. § A [nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladato k
ellátásért]kisebbségpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel é s
módon a kisebbségi közoktatásban részt vev ő tanulók számára ösztöndíjat alapíthat .”

A változat

(4) A Nek. tv. 63. § (2)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(2) A költségvetési törvényben az országos kisebbségi önkormányzato k
támogatására megállapított előirányzatok évközi módosítása — az államháztartásró l
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában — az Országgy űlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik .

(3) A költségvetési törvény a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv vezetője által
irányított fejezetben állapítja meg az országos önkormányzat és az országos kisebbségi
önkormányzat fenntartásában lévő egyes intézmények központi költségvetés i
támogatását .”

B változat

([4]5) A Nek . tv. 63. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A költségvetési törvény a kisebbségpolitikáért felel ős [állami szerv
vezető je]miniszter által [irányított]vezetett minisztérium költségvetési fejezetében állapítj a
meg az országos önkormányzat és az országos kisebbségi önkormányzat fenntartásában lév ő
intézmények központi költségvetési támogatását . ”

(6) A Nek. tv. 64. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel :

„(6) Felhatalmazást kap a kisebbségpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben
szabályozza a kisebbségi közoktatásban részt vevő tanulók számára nyújtható ösztöndí j
mértékét, az ösztöndíjban részesíthető személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját é s
feltételeit, továbbá a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének szabályait .”

([5]7) Hatályát veszti a Nek. tv. 55 . § (6)—(7) bekezdése, valamint 55/A. §-a . "

Indokolá s

Az Országgyűlés által a T/1665/84. és a T/1665/94 . számon (a T/1665/100 . számú
kiegészítő ajánlás 6. és 7 . pontja) megszavazott két módosító indítvány egymással
ellentmondásosan javasolta módosítani, illetve elhagyni a Nektv. 63 . §-ának módosítására
vonatkozó rendelkezéseket . Ennek megfelelően az egységes javaslat A és B változatként
tartalmazza az érintett jogszabályhely módosítására vonatkozó szöveget . A koherenciás
javaslat a módosító indítványok el őterjesztőinek eredeti szándékával megegyezően javítja a
szöveget, ezen felül a miniszterek megnevezését pontosítja .
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22. Az egységes javaslat 18 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr ő l szóló 1994. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban : Üsztv.) 50/A. (1) bekezdésében a „70. § (2) bekezdés a)
és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71 . § (1 )
bekezdés a)-[g],0 pontjaiban, továbbá (3) bekezdésében” szöveg lép .”

Indokolá s

Hivatkozás pontosítása .

23. Az egységes javaslat 23 . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó
1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Hszt .) 116/A. (1) bekezdésében a „70. § (2)
bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71 . §
(1) bekezdés a)-[ffi pontjaiban, továbbá (3) bekezdésében” szöveg lép . ”

Indokolá s

Hivatkozás pontosítása .

24. Az egységes javaslat 26 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az Szftv. 6. § (3)--(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(3) A 4 . § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapjá n
átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket
összegszerűen is tartalmazó) adatait — meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásána k
tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is — az átutalást követő naptári év
október 31 . napjáig az állami adóhatóság részére elektronikus úton kell megküldenie .
Amennyiben az államiadóhatóság a fenti határidő lejártát követően megállapítja, hogy a 4 .
(1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett e kötelezettségének nem tett eleget, illetv e
a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összege t
szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta ,
határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező
évben a felajánlásokból történő részesedésből . Amennyiben az	 állami adóhatóság a 7. § (7)
bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 4 . § (1) bekezdésében meghatározott
kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl, határozattal kizárja a
kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a
felajánlásokból történő részesedésbő l . A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése
esetén soron kívüli, a jogutódlással történ ő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre
vonatkozó tartalmú és határidej ű beszámolási kötelezettség terheli . A közleményekre az
állami adóhatóságnak az 5 . § (7) bekezdése szerinti őrzési szabályokat kell alkalmaznia . Az
állami adóhatóság a közleményeket és a kizáró határozatokat tartalmazó adatbázis t
elektronikus adathordozón a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
rendelkezésére bocsátja. A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel ősminiszter a
közleményeket az átutalást követő naptári év november 30. napjáig a civil szervezetekke l
foglalkozó internetes honlapján ingyenesen közzéteszi . A közlemények a honlapról egy évig —
a következő évi közlemények nyilvánosságra hozataláig — nem távolíthatók el . Azon
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szervezetnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján m űködtetett
olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (a továbbiakban: saját honlap), a
közleményét e felületen is el kell helyeznie az átutalást követ ő év december 15 . napjáig, és azt
legalább egy évig nem távolíthatja el .

(4) Az állami adóhatóság a rendelkez ő nyilatkozat évének augusztus 31 . napjáig
tájékoztatja az adópolitikáért felel ős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartá s
koordinációjáért felelős minisztert és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős
minisztert az 1 . § (5) bekezdésének előírásai szerint tett érvényes rendelkező nyilatkozatok

alapján

a) a 4. § (1) bekezdésében nevesített (kategóriánként összesített) kedvezményezettekrő l,
az őket megillető kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkez ők
számáról, továbbá

b) a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekr ől, az őket megillető
összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek javára érvényesen rendelkezők számáról .

Az állami adóhatóság a tájékoztatást szeptember 15 . napjáig internetes honlapján

közzéteszi.'

Indokolá s

A javaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010 . évi XLII .
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/l427 . számú törvényjavaslattal összefüggésben szükségess é
váló módosítást vezet át a törvényjavaslaton .

25. Az egységes javaslat 26 . § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) Az Szftv. kiegészül a következő 9. §-sal :

„9. § [(1) E törvény 2011 . január 1 .-jétő l hatályos 4/A. § (1) bekezdés b) pontjába n
szereplő elő írást első alkalommal a 2012 . évi költségvetési törvény tervezése során kel l
alkalmazni. ]

([2]1) 2011 . december 31-én a 7. § (8) bekezdés b) pontjában a „b)–h)” szövegrész
helyébe a „b)–g)"szövegrész lép .

([3]2) 2011 . december 31-én hatályát veszti a 4 . § (1) bekezdés h) pontja .

([4]3) E § 2012. január 1-jén hatályát veszti .”

Indokolá s

A benyújtott törvény indoklása is hivatkozott arra, hogy az Szftv . jelenlegi szabálya
ellentétes a szentszéki megállapodással . Javasolt ezért az átmeneti szabály elhagyása is .
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26 . Az egységes javaslat 30 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997 . évi LXVII. törvény (a
továbbiakban: Bjt .) 117. (1) bekezdésében a „70 . (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e)
pontjaiban továbbá (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71 . § (1) bekezdés a)-[gW
pontjaiban, továbbá (3) bekezdésében” szöveg lép . ”

Indokolá s

Hivatkozás pontosítása .

27. Az egységes javaslat 31 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997 . évi LXVIII .
törvény (a továbbiakban: lasztv .) 119. (1) bekezdésében a „70 . § (2) bekezdés a) és b) ,
valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71 . § (1 )
bekezdés a)-[g]fl pontjaiban, továbbá (3) bekezdésében” szöveg lép .”

Indokolá s

Hivatkozás pontosítása .

28. Az egységes javaslat 32 . §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel :

„(4) A Tbj . kiegészül a következ ő 63. §-sal :

„63 . § A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi. . . . törvény 32. §-ával megállapított 19. § (2) bekezdésb2
pontját a 2011 . február 1-jén, és az azt követ ően megszerzettjövedelmekre kell alkalmazni .”

Indokolá s

A kodifikációs gyakorlat alapján az átmeneti rendelkezéseket az „alap” és nem a
módosító jogszabályban célszerű elhelyezni, ezért az egységes javaslat 78 . §-ának megfelelő
tartalommal egészül ki a Tbj .

29. Az egységes javaslat 35 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az Inytv . 91 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetv e
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 82 . § (1) bekezdésével megállapított 16/A. §-t
csak a hatálybalépését követően megkötött jelzálogjog alapítására irányuló szerződésekre kell
alkalmazni azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egye s
törvények módosításáról szóló 2010 . évi . . . . törvény [24]35 . §-ával megállapított 16/A. (2)-
(5) bekezdésében [foglalt ]meghatározottrendelkezések csak az egyes gazdasági és pénzügy i
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC. törvény 82 . (1)
bekezdésének hatálybalépésekor már fennálló jelzálogjoggal biztosított kölcsönjogviszonyok
esetében irányadók.”
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Indokolá s

Hivatkozás pontosítása .

30. Az egységes javaslat 37 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Nem lép hatályba	 a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyű lés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a Legfels őbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szól ó

2000. évi XXXIX. törvénynek a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés
elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfels őbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és
juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2010 . évi LXXX. törvény
5. §-a	 által megállapított 27 . § (3) bekezdése.”

Indokolá s

Jogtechnikai pontosítás, nem a módosító törvény 5 . §-a, hanem a módosított törvény 27 . §
(3) bekezdése nem lép hatályba.

31 . Az egységes javaslat 39 . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény (továbbiakban :
Kötv.) 62. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : ”

464. § A hatóság a kulturális örökségvédelem körébenJ62 .	 ¢ A hatóság feladataa
kulturális	 örökség elemei megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és
támogatása. Ennek érdekében ellátja:/

„a) a[z e törvényben, valamint a külön ]jogszabály[ok]ban meghatározott hatósági
feladatokat;'

Indokolá s

Szövegkorrekció .

32. Az egységes javaslat 50 . (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1 ) A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban : Ftv.) 23 . § (3)-
[(5)](6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A gazdasági tanácsnak kilenc tagja van. A gazdasági tanács tagja az lehet, aki
felsőfokú végzettséggel rendelkezik . A gazdasági tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól ,
amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható .

(4) A gazdasági tanácsba három főt delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói
önkormányzat javaslata alapján . A gazdasági tanácsnak — a delegált tagokon felül — hivatalból
tagja a rektor és a gazdasági fő igazgató, ennek hiányában a gazdasági igazgató. A szenátus
által delegált tagok egyike

a) jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy



- 17 -

azzal egyenértékű szakképzettséggel kell hogy rendelkezzen,

b) nem állhat a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban .

(5) A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegál

a) a miniszter,

b) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,

c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

d) az államháztartásért felelős miniszter .

(6) A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasítást nem adhatnak . A gazdasági
tanács 23 . & (5) bekezdése szerint delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak .
2010. január 1-jét ől kezdődően a (4)-(5) bekezdés alapján történő delegálás, megismételt
delegálás esetén a gazdasági tanács tagjával a fels őoktatási intézmény létesít megbízási
jogviszonyt . "

(2) Az Ftv. 23. § (7) bekezdés b)-[c)]g) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(7) Nem lehet tagja a gazdasági tanácsnak az, aki/

„b) polgármesteri tisztséget tölt be ,

c) a központi államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány tagja és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerint politikai vezetőnek minősülő állami vezetői tisztséget tölt
be,

d) politikai pártban tisztséget tölt,	 illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként
foglalkoztatták vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megsz űnése óta még nem telt
el legalább öt év,

e)önkormányzati, ország • yűlési vagy európai parlamenti képviselő,

f)tagja a szenátusnak ,

g) tagja – a 23. § (5) bekezdés szerint delegált tagok kivételével – más fels őoktatási
intézmény gazdasági tanácsának,'

Indokolá s

A javaslat a törvényjavaslattal azonos szellemben növeli a felsőoktatási intézmények
gazdálkodásának, különösen az állami vagyonnal történ ő gazdálkodásának erőteljesebb és
költségtakarékosabb kormányzati felügyeletét, továbbá ennek megfelel ően a jogszabályi
koherencia érdekében technikai jellegű és nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz .
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33. Az egységes javaslat 50 . (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) Az Ftv . 122 . (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévő állami vagyon
tulajdonjogát saját hatáskörben, a Magyar Állam nevében eljárva átruházhatja, am i

a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések betartásával ,

b) a vagyon valós piaci értékének megfelel ő ellenértéke fejében,

c) az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter előzetes hozzájárulásával,

d) [ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési – fővárosban az ingatla n
fekvése

szerinti kerületi – önkormányzat elővásárlási jogának biztosításával]a	 miniszter
előzetes értesítése mellett,

e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési – fővárosban az ingatlan fekvése
szerinti kerületi – önkormányzat el ővásárlási jogának biztosításával

történhet .

(3) Az átruházásról szóló kérelmet a felsőoktatási intézmény részletesen indokolja . Az
állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter [– a miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter előzetes egyetértésével – a] hozzájárulásáról az átruházási szándék írásbel i
bejelentésétől számított hatvan napon belül dönt . A hozzájárulás száznyolcvan napi g
érvényes. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter döntéséhez – amennyiben az
értékesíteni kívánt vagyon ingatlan – kikéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt .
tájékoztatását abban a tekintetben, hogy az ingatlan szükséges-e valamely állami szerv ,
költségvetési szerv elhelyezésére vonatkozó, az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter
hozzájárulása iránti kérelem beérkezésekor a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.-hez már
bejelentett igényének kielégítéséhez.'

Indokolá s

Lásd az 50 . § (1)-(2) bekezdéséhez készített indokolást .

34. Az egységes javaslat 44 . §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel :

„f4) Az Art.3.számú mellékletee törvénymellékletébenfoglaltak szerint módosul . ”

Indokolá s

A módosító javaslatokkal megszavazott mellékletet szükséges a törvény szövegében i s
megjeleníteni .
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35. Az egységes javaslat kiegészül az alábbi 52 . §-sal és az azt megelőző címmel :

„Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX .
törvény módosítása

52. §. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi
LIX. törvény 7. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

„8 . pénzig yi vállalkozás : a Hpt. szerinti pénzügyi vállalkozás, ide nem értve a Tanác s
1083/2006/EK rendeletének 44 . cikkb)pont(ii)alpontja alapján felmerülő feladatok
ellátására létrejött pénzügyi vállalkozást ;”"

Indokolá s

A módosító javaslat a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 44 . cikke b) pontjának Cl)
alpontja alapján az ott hivatkozott holdingalapra, illetve annak kezelésével összefüggésbe n
felmerülő feladatok ellátására létrejött Európai Uniós támogatási források kihelyezését végz ő
pénzügyi vállalkozást mentesíti a 2011 . évi különadó-kötelezettség alól . A javaslat célja, hog y
az Európai Uniós támogatási források kihelyezésével nem nyereségorientált módon
foglalkozó vállalkozás működését a pénzügyi szervezetek különadója címén fizetett különad ó
ne veszélyeztesse .

36. Az egységes javaslat 54 . (1)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006 . évi LXV. törvény (a továbbiakban Áhtm.) 1 . § (1) t (6) és
(7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) E törvény hatálybalépésével egdejűleg hatályát veszti a Pofári Törvén kön öl
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 74/G. §-a, azzal hogy azok a szervezetek,
amelyek közalapítvány létrehozására e törvény hatálybalépése el őtt a Ptk. 74/G. §-a alapján
jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését követ ően sem alapíthatnak és ahho z
nem csatlakozhatnak . ”

u(6) Az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos hatáskörű
szerv (vezetője) által önállóan, vagy a felsoroltak bármelyikével közösen (a továbbiakban :
állami alapító) alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állami alapító által
államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt az állami alapító kérelmére a
bíróság – nemperes eljárásban – akkor is megszünteti, ha azt az állami alapító arr a
hivatkozással kéri, hogy az alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítása, feladatána k
további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet álta l
hatékonyabban megvalósítható . Ez esetben a megszűnt alapítvány vagyonát [a bíróság]az
állami alapító a megszüntetési kérelemben megjelölt központi költségvetési szerv, illetv e
egyéb közfeladatot ellátó szervezet támogatására [köteles fordítani] fordítja.

(7) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezést a helyi önkormányzat (képvisel ő-testülete)
által államháztartáson kívüli alapítóval közösen létrehozott alapítványokra is alkalmazni kell ,
ha az ilyen alapítványok alapítói az alapítvány megszüntetését – az érintett alapítvány
hozzájárulásával – közösen kérik.”
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(2) Az Áhtm. 2 . (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az állami alapító által alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állam i
alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt az állami alapít ó
kérelmére a bíróság – nemperes eljárásban – akkor is megszünteti, ha az alapítvány
(közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására [többségi
részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván
alapítani]az	 állami alapító többségi részesedésének biztosításával közhasznú szervezetne k
minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani ( a
továbbiakban : nonprofit gazdasági társaság) .

(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetett alapítvány (közalapítvány) vagyona – a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontjában lejárt tartozások kiegyenlítését követ ően
– a kérelemben megjelöltjogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság
vagyonának részévé válik, az alapítvány (közalapítvány) vagyoni jogai és a megszüntetésre
irányuló eljárás kezdő időpontját követően esedékessé váló kötelezettségei pedig a nonprofi t
gazdasági társaságra szállnak át . A nonprofit gazdasági társaság vagyonává váló vol t
alapítványi (közalapítványi) vagyon kizárólag a megsz űnt alapítvány (közalapítvány) célja
szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszűnése esetén is – a tagok (részvényesek)
közötti felosztása nélkül – csak e céloknak megfelel ően használható fel .

(3) A nonprofit gazdasági társaság – a gazdasági társaságokról szóló törvényne k
megfelelő vagyoni hozzájárulással történ ő – megalapításáról az állami alapító gondoskodik . A
megszüntetésre kerülő alapítvány alapítóinak erre vonatkozó megállapodása alapján a
megszüntetendő alapítvány államháztartáson kívüli alapítói a megállapodásban meghatározot t
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a nonprofit gazdasági társaságban[, annak
megalakításakor] taggá (részvényessé) válhatnak . [Az erre vonatkozó]E megállapodás
megkötésére – a felek eltérő [megállapodása]elhatározása hiányában – az alapításról szól ó
döntésnek a megszüntetésre kerülő alapítvány államháztartáson kívüli alapítóival történő
közlésétől számított 60 nap áll rendelkezésre . A megállapodásnak ki kell terjednie a jegyzett
tőke mértékének, a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás arányának, valamintaz
államháztartáson kívüli alapítók részesedési mértékének meghatározására, azzal, hogy a z
államháztartáson kívüli alapítók részesedésének összeszámított mértéke nem lehet több min t
49 százalék . ”

(3) Az Áhtm. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § (1) Az állami alapító kérelmére, a 2 . § szerint megindított megszüntetési eljárást a
kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell lefolytatni .

(2) A bíróság a kérelem beérkezésétő l számított 10 napon belül egy ízben hiánypótlást
rendelhet el, ez esetben a bíróság a hiánypótlás bírósághoz érkezésének napjától számított 1 0
napon belül dönt a kérelemrő l .

(3) [Amennyiben a bíróság az (1)-(2) bekezdés szerinti határid őben nem dönt, a
kérelemben foglaltakat a határidő lejártát követő napon bejegyzettnek, illetve – törlésre
irányuló eljárás esetében – töröltnek kell tekinteni .]Ha	 a bíróság az (1)-(2) bekezdésben
foglalt döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság vezetője a határidő
leteltét követően, legkésőbb a határidőt követő munkanapon intézkedik a megszüntetés i
kérelem elbírálásáról . Ennek során hiánypótlásra történ ő felhívásnak nincs helye. Haa
kérelem elbírálására ez alapján sem került sor, a törlés a határid ő leteltét követő második
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munkanapon a törvény erejénél fogva — a kérelemben szerepl ő adatok szerinti tartalommal—
megtörténik .

(4) A megszüntetési eljárás kezdeményezésével egyidej űleg az állami alapítónak
gondoskodnia kell a nonprofit gazdasági társaság [létesítő okiratának]társasági
szerződésének,	 alapszabályának,	 illetve	 alapító	 okiratának előkészítésérő l és annak
aláírásáról, [és]valamint kezdeményeznie kell a cégbejegyzési eljárást is . Amennyibena
cégbíróság a bejegyzési eljárás alatt a cég cégnevét bejegyzi, erről az állami alapító
haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot .A bíróság a jogelőd alapítványt (közalapítványt) — a
jogutódra történő utalással — törli, és ennek megtörténtével egyidejűleg elektronikus úton
értesíti a cégbíróságot, amely a jogutód céget — amennyiben annak a cégnyilvánosságról,a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben foglalt feltételei fennállnak —az
értesítést követően haladéktalanul bejegyzi a cégjegyzékbe ."

(4) Az Áhtm. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. (1) Az állami alapító által alapított alapítvány (közalapítvány), illetve állami alapító
által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítvány (közalapítvány) kezel ő
szervezetébe tagként az állami alapító részéről jelölt személy megbízatását az állami alapító
indokolás nélkül visszavonhatja, és helyére más személyt jelölhet ki .

(2) A kijelölés visszavonásával érintett helyére tagként jelölt személy bírósági
nyilvántartásba vételéig nem vehet részt az alapítvány (közalapítvány) olyan vagyon i
kötelezettségvállalásra irányuló döntéshozatalában, amely az alapító okiratban vagy annak az
állami alapító által [(2)]a	 (3) bekezdés szerint előterjesztett módosításában meghatározott
mértéket meghaladja.

(3) Az állami alapító az (1) bekezdés szerinti jogát az alapítvány (közalapítvány) alapító
okiratának a társalapítók egyetértése nélküli módosításával is gyakorolhatja .

(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglaltakat az állami alapító részér ő l jelölt személy 2011 .
január 1-jén fennálló megbízatására is alkalmazni kell .”

Indokolá s

A zárószavazás elő tti módosító javaslat a törvényjavaslat koherenciáját biztosítja egyrész t
a Költségvetési bizottság által benyújtott T/1665/99 . számú módosító javaslattal érintett
kérdésekben, továbbá fogalmilag pontosítja és összhangba hozza a gazdasági társaságokró l
szóló 2006. évi IV. törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII .
törvénnyel .

37. Az egységes javaslat 55 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„55. § (1) A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló 2008.
évi LXXV. törvény (a továbbiakban : KF tv.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„7. § (1) A Költségvetési Tanács az Országgyűlés törvényhozási tevékenységét támogat ó
háromtagú testület.
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(2) A Költségvetési Tanács véleményt nyilvánít[ha t

a) ] az

	

Országgyűlésnek

	

[benyújtott]benyújtani	 tervezett

	

költségvetési
törvény[javaslatról] 	 tervezetérő l[ ;

b) az Országgyűlés által elfogadott, a köztársasági elnök aláírására váró
költségvetési törvényrő l] .

(3) [A Költségvetési Tanács véleményében javasolhatja a köztársasági elnöknek a z
állami költségvetésr ől szóló törvény Alkotmány 26. § (2) bekezdése szerinti
visszaküldését az Országgy ű lésnek.]A	 Kormány a költségvetési törvény tervezetét a (2 )
bekezdés szerinti véleménynyilvánítás céljából megküldi a Költségvetési Tanácsnak, amely a
tervezet kézhezvételét követő 10 napon belül a tervezetre vonatkozó véleményét megküldi a
Kormány részére .

(4) A Költségvetési Tanács a (3) bekezdés szerinti véleményében a tervezetr e
észrevételeket tehet, valamint — ha a tervezettel kapcsolatban annak hitelességére vagy
végrehajthatóságára vonatkozóan alapvet ő ellenvetései vannak — a tervezettel való egyet nem
értését jelzi .

(5) A Kormány a költségvetési törvényjavaslatot a Költségvetési Tanács véleményéne k
kézhezvételét vagy — költségvetési tanácsi vélemény hiányában — a (3) bekezdés szerint i
határidő eredménytelen elteltét követ ően nyújthatja be az Országgyűlés elé .

(6) Ha a Költségvetési Tanács a tervezettel kapcsolatban a (3) bekezdés szerint i
határidőig egyet nem értését jelezte, a Kormány a tervezetet ismételten megtárgyalja, é s
ismételt véleményezésre megküldi a Költségvetési Tanácsnak . A Költségvetési Tanács az
ismételten megküldött tervezetre vonatkozó véleményét a tervezet kézhezvételét követő 5
napon belül megküldi a Kormány részére .

(7) A Kormány a költségvetési törvényjavaslatot a (6) bekezdés szerinti eljárás esetén a
Költségvetési Tanács újabb véleményének kézhezvételét vagy — költségvetési tanács i
vélemény hiányában — a (6) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően
nyújthatja be az Országgyűlés elé .

([4]8) A Költségvetési Tanács véleményét — ha a (6) bekezdés szerint ismételt
véleményezésre került sor, az ismételten megküldött tervezetre vonatkozó véleményt — az
Országgyűlés honlapján a költségvetési törvényjavaslat benyújtását követ ően haladéktalanul
közzé kell tenni ."

(2) A KF tv. 9. §-ának helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„9 . (1) A Költségvetési Tanács tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az Allam i
Számvevőszék elnöke, valamint egy, a köztársasági elnök által hat évre kinevezett ,
kiemelkedő tudású közgazdász .

(2) A Költségvetési Tanács köztársasági elnök által kinevezett tagja az el ődje
megbízatásának megsz űnésekor, illetve ha elődje megbízatásának megszűnését követően
nevezték ki, a kinevezésével lép hivatalba .

(3) A Magyar Nemzeti Bank elnökének és az Állami Számvevőszék elnökéneka
Költségvetési Tanács munkájában végzett tevékenysége nem érinti e szervezetek törvényben
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meghatározott feladatait . A Költségvetési Tanács és annak tagjaként eljáró személy által
ké . viselt állás sont me • ozott döntés a Ma ar Nemzeti Bank elnökét és az Állami14
Számvevőszék elnökét elnöki feladatainak ellátása során nem köti . "

(3) A KF tv . 13 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„13 . § (1) A Költségvetési Tanács köztársasági elnök által kinevezett tagjána k
megbízatása megszűnik:

a) a megbízatási idő tartam leteltével ,

b) lemondással ,

c) a köztársasági elnök általi visszahívással ,

d) halálával .

(2) A lemondást írásban kell közölni a köztársasági elnökkel . ”

(4) A KF tv . 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„14. § A Költségvetési Tanács tagjai az e törvényben foglalt feladataik ellátásáér t
illetményre és egyéb juttatásokra nem jogosultak . ”

(5) A KF tv . 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„18.§ (1) A Költségvetési Tanács Titkársága 2010 . december 31-én megszűnik.

(2) A Költségvetési Tanács Titkársága mint munkáltató a közalkalmazottak jogállásáró l
szóló 1992. évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt .) 25. § (1) bekezdés c) pontja szerint ,
jogutód nélkül szűnik meg.

(3) A Költségvetési Tanács Titkárságának jogai és kötelezettségei – a munkáltatókat
megillető , illetve terhelő jogok és kötelezettségek kivételével – az Ország gyűlés Hivatalát
illetik meg és terhelik .”

(6) A KF tv. kiegészül a következő 18/A-18/C . §-sal :

„18/A. § (1) A Költségvetési Tanács Titkárságának megsz űnése kapcsán az Áht .,a
Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992 . évi XXII . törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt . és az
adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.) rendelkezéseit az e § -
ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(2) Az Áht. szerinti megszüntető okiratot a Költségvetési Tanács köztársasági elnök által
jelölt tagja legkésőbb december 29-éig az Országgyű lés Hivatala gazdasági főigazgatójának
egyetértésével adja ki és küldi meg a kincstárnak . Az Áht-ban és végrehajtási rendeletében az
irányító szerv számára a megszüntetéssel kapcsolatban el őírt más kötelezettségeket tartalmazó
rendelkezések nem alkalmazhatók .

(3) Az Áht. 96.	 § (1) bekezdésében a megszüntetésr ől rendelkező jogszabály,
megszüntető okirat közzétételére vonatkozó elő írást, az Mt . 94/A-94/G. §-át és a Kjt . 38/A. §-
át nem kell alkalmazni .
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(4) Az Mt. 94/H. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak (2)-(4)
bekezdésében előírt tájékoztatást a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi. . . törvény hatályba lépését követő három
munkanapon belül kell teljesíteni .

(5) A Kjt . 37/A. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felmentési idejüket tölt ő
közalkalmazottaknak legkés őbb december 31-éig ki kell fizetni illetményüket, egyé b
járandóságaikat, és ki kell adni számukra az egyéb jogszabályokban el ő írt igazolásokat .

f6) Az Art. alapján a munkáltatót terhel ő bevallási, adatszolgáltatási, nyilvántartás-
vezetési és más kötelezettségek teljesítését 2010. december 31-ét követően a kincstár látja el .

18/B.§ (1) A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi. . . törvény hatálybalépését követően meg kell kezdenia
Költségvetési Tanács Titkárságának iratanyagával, az általa kezelt vagyon átadásával -
átvételével kapcsolatos feladatok teljesítését a Költségvetési Tanács Titkársága és az
Országgyűlés Hivatala között.

(2) A Költségvetési Tanács Titkárságának a számviteli törvény szerinti 2010 . évi
beszámolóját – az átvett iratok, bizonylatok alapján – az Országgy űlés Hivatala készíti el .

(3) A Költségvetési Tanács Titkársága a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010 . évi. . . törvény hatálybalépését
követően új kötelezettséget csak a megszűnésével kapcsolatban, az Országgyűlés Hivatala
gazdasági főigazgatójának előzetes jóváhagyásával vállalhat .

18/C. §A Költségvetési Tanács e törvénynek a Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010 . évi. . . törvény hatályba
lépését megelőzően hatályos 9 . § (2) bekezdése alapján az Állami Számvev őszék elnöke ésa
Magyar Nemzeti Bank elnöke által jelölt, az Országgy űlés által megválasztott tagjainak
megbízatása a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló 2010 . évi. . . törvény hatályba lépése napján megsz űnik. Az Állami
Számvevőszék elnöke és a Magyar Nemzeti Bank elnöke által jelölt tagnak a megbízatá s
megszűnését követő három munkanapon belül kell kifizetni a fennmaradó illetményét é s
egyéb járandóságait, továbbá kell kiadni az egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat . "

([5]7) Hatályát veszti a KF tv . 4. § (3) bekezdése, 7 . §-át megelőző alcímben[ címében]
az „és hatásköre” szövegrész, 8 . §-a, 10. § (1) bekezdés d) és e) alpontja, továbbá (2) és (4 )
bekezdése, 11 . §-a, 12 . §-a, 15 . §-a, 16 . §-a, 19 . §-a, a „Felhatalmazások” című, a 20. §-át
magában foglaló alcíme, a „Hatályukat veszt ő rendelkezések” című , a 21 . §-át magában
foglaló alcíme, valamint a „Módosuló rendelkezések” cím ű, a 22. §-át magában foglaló
alcíme."

Indokolá s

A 7 . § módosítása annak biztosítására irányul, hogy a Költségvetési Tanácsnak a
költségvetéssel kapcsolatos véleményét a költségvetési eljárásban kell ő időben figyelembe
lehessen venni . Ennek érdekében a törvényjavaslat véleményezése, illetve a köztársasági
elnöki vétó kezdeményezése helyett azt írja el ő , hogy a költségvetés tervezetét annak az
Országgyűléshez való benyújtását megelőzően kell megküldeni a Költségvetési Tanácsnak ,
amely a tervezet alapvető hiányosságai esetén annak ismételt véleményezésére is jogot kap,
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azzal, hogy a Kormány ez esetben az újbóli megtárgyalásra köteles, és az új vélemén y
megérkeztét vagy az arra szabott határid ő eredménytelen elteltét követően nyújthatja csak be
a költségvetés tervezetét az Országgyűléshez .

Összhangban a számvevőszék és a jegybank függetlenségének alapelvével kimondják ,
hogy ezek az intézmények nem csak a Kormánytól, de a Tanácstól is függetlenek. Vezetőiket
elnöki teendőik ellátása során a Tanács vagy tagjaik álláspontja, véleménye semmilyen
módon nem köti . További rendelkezések biztosítják a Költségvetési Tanács Titkársága
megszüntetésére vonatkozó rendelkezések összhangját a hatályos egyéb törvényi el őírásokkal ,
a szükséges eltéréseket külön kiemelve (mivel törvényi szint ű rendelékezésekről van szó ,
ezért megteheti, hogy egyedi esetben más törvények rendelkezéseitől eltérő tartalmú
megszűnési szabályokat állapítson meg) . Az egyértelmű jogi helyzet megteremtése érdekében
továbbá szól arról, hogy a Tanács ÁSZ elnök és MNB elnök által korábban jelölt é s
megválasztott tagjainak megbízatása a törvény hatályba lépésének napján megsz űnik.

38. Az egységes javaslat 61 . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A kormánytisztvisel ők jogállásáról szóló 2010 . évi LVIII . törvény (a továbbiakban :
Ktjv.) 25. §-a kiegészül a következő (6) és (7) bekezdéssel :”

„(6) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felel ős miniszter a
minisztériumoknál foglalkoztatottak esetében a kormányzati tevékenység összehangolásá[ér t
való felelőssége körében]nak	 biztosítása	 céljából a minisztériumoknál vezetett
közszolgálati alapnyilvántartásba jogosult betekintetni .

(7) A szolgáltató központban foglalkoztatottak közszolgálati alapnyilvántartására a
minisztériumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .'

Indokolá s

Közjogi szempontból szükségtelen és zavaró ugyanazon jogkör tekintetében ké t
különböző felelősségre hivatkozni . Ez ugyanis a felel ősségi körök jövőbeni esetlege s
szétválása folytán jogalkalmazási problémát is okozhat .

39. Az egységes javaslat kiegészül az alábbi 63 . §-sal és az azt megelőző alcímmel :

„Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010 . évi XCIV. törvény módosítása

64. § (1) Az egyes ágazatokat terhel ő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (a
továbbiakban ágazati különadó tv .) 5. §-ának helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az adó mértéke :/

„5. § Az adó mérték e

a)a 2. §a)pontja szerinti tevékenységvégzés esetén az adóalap 500 millió forintot meg
nem haladó része után 0%, az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forinto t
meg nem haladó része után 0,1%, az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliár d
forintot meg nem haladó része után 0,4%, az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része
után 2,5 %,
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b) a 2 .	 b)pontja szerinti tevékenységvégzés esetén az adóalap 500 millió forintot me g
nem haladó része után 0%, az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 5 milliárd forinto t
meg nem haladó része után 4,5%, az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó része után 6,5% ,

c) a 2 . § c) pontja szerinti tevékenységvégzés esetén az adóalap 5 milliárd forintot me g
nem haladó része után 0,3%, az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó része után 1,05% . "

2) Az ágazati különadó tv. a következő 9/A. §-al egészül ki :

„9/A. § Az 5 . §-nak a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló. . . . törvénnyel megállapított szövegét már a 2010 . adóévi
adókötelezettség megállapítása során is alkalmaznikell .'

Indokolá s

Az ágazati különadó tv . elfogadott, kihirdetett szövege szerint a távközlési tevékenységet
végző esetén az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0 % az adó mértéke.
Az indítvány ezt a 0 %-os adómérték sávhatárt kívánja 500 millió forintra emelni, arr a
figyelemmel, hogy a mikro- és kisvállalkozások tehervisel ő képessége kisebb . A változtatá s
valamennyi, távközlési tevékenységet végz ő vállalkozót kedvezően érinti .

A módosító indítvány az energiaellátókra is sávosan progresszív adótáblát javaso l
alkalmazni a jelenlegi lineáris adókulcs helyett, annak érdekében, hogy az adó jobba n
igazodjék az adóalanyok tehervisel ő képességéhez .

Az indítvány szerint a kedvező rendelkezések már a 2010-es adóévben i s
alkalmazandóak .
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40. Az egységes javaslat 64 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„64. § (1) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi CXXIII . törvény 8 . §-aa
következő szöveggel lép hatályba :

„8. § Az Szja tv . 17 . §-a következ ő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelmet tevékenységenként
külön-külön kell megállapítani . A bevétellel szemben a jövedelem megállapításához
elszámolható

a) az e törvényben meghatározott kivételekkel, legfeljebb az adott tevékenység
bevételének mértékéig az e tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegese n
felmerült és igazolt – a 3 . számú melléklet rendelkezései szerint – elismert költség (tétele s
költségelszámolás), igazolás nélkül elismert költség, valamint

aa)a mezőgazdaságiőstermelő őstermelői tevékenységb ő l származó bevétele esetébena
11 . számú melléklet szerint a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak
beruházási költségének értékcsökkenési leírása ,

ab)az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel, a szálláshely-szolgáltatás i
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjér ő l	 szóló	 kormányrendelet	 szerinti	 egyéb	 szálláshely-szolgáltatás i
tevékenységb ől származó bevétel esetében a 11 . számú melléklet szerint a kizárólag
bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása, felújítási költsége (ideértve a
felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is, ha a
tárgyi eszköz beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírá s
elszámolása), 	 a nem kizárólag bérbeadásra hasznosított	 épület időarányos,	 illetve
területarányos értékcsökkenési leírása, felújítási költsége (ideértve a felújítási költsé g
időarányos, illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának, illetvea
hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásána k
választását akkor is, ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik
értékcsökkenési leírás elszámolása) ,

ac)azaa)–ab)alpontokban nem említett esetben a tárgyi eszközök beruházás i
költségének átalány-értékcsökkenése,

ad)a mezőgazdaságiőstermelő őstermelő i tevékenységbő l származó bevétele esetében az
elhatárolt veszteség,

vagy

b) az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka (10 százalék költséghányad) .

(4) A 16. § (1) bekezdése, valamint e § (3) bekezdése rendelkezésétől eltérőena
magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének – ha az nem adómente s
egésze külön adózó jövedelem, amelynek bevallására és a jövedelmet terhelő adó
megfizetésére vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény határozzameg.'
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(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvénynek az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint a z
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgy ú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII . törvény 26 . §-ával megállapított 70 . § (3 )
bekezdésb)pontja a következő szöveggel lép hatályba :

[(3)Egyes meghatározott juttatásnak min ősült

„b)az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adókötele s
bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizet ő –
jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek álta l
megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti
partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnye l
összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeib ől megítélhet ően döntő
részben vendéglátásra, szabadid őprogramra irányul) a kifizető által viselt költség;”

(3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvénynek az adó- é s
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint a z
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény 29. §-á[ban]val megállapított
84/J . §-aés 84/K. §-a[i] a következ ő szöveggel lépnek hatályba :

(29. § Az Szja tv. a következő 84/D–84/K. §-okkal egészül ki :)

„84/J. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizáció s
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 .
évi CXXIII. törvénnyel megállapított, [2011-t ő l]2011 .	 január 1-jétőlhatályos 8 . §[-a] (1 )
bekezdéséjnek rendelkezéséit az egyéni vállalkozó 2010. évi osztalékalapja után fizetendő
adó megállapítására is alkalmazni kell .

84/K. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizáció s
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 .
évi CXXIII . törvénnyel megállapított, (2011-t ő l]2011 .	 január 1-jétőlhatályos rendelkezéseit –
e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemr e
és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a magánszemély – ha az ingatlan-bérbeadási vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás i
tevékenységéből származó bevételére a 3 . §-nak a az egyes gazdasági és pénzügyi tárgy ú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC . törvénnyel módosított
17. pontja alapján az önálló tevékenységb ől származó jövedelemre[,] vagy a tétele s
átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választotta – az	 adó-	 és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgy ú
törvények módosításáról	 szóló	 2010. évi CXXIII . törvénnyelmódosított 17. § (3)
bekezdésének és 18 . § (1) bekezdésének rendelkezéseit,
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b) az egyéni vállalkozó az 50. § (9) bekezdésének és a 11 . számú melléklet nyitó
szövegrésze harmadik bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény ésa
könyvvizsgálói kamarai 	 törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizáció s
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 .
évi CXXIII . törvénnyelmódosított rendelkezéseit

a 2010. évi adókötelezettsége megállapításánál is alkalmazhatja .'

Indokolá s

A javaslat kiegészítő és pontosító jellegű rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a
termőföld-bérbeadásból származó, adómentesnek nem minősülő jövedelemmel összefüggő
bevallási és adófizetési szabályokat az adózás rendjérő l szóló törvény tartalmazza. A javaslat
pontosítja továbbá az 16 százalék szja és 27 százalék eho megfizetése mellett adható azo n
juttatások körét, amelyek esetében a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére sem állapítható me g
a jövedelem (pl . a kifizető által bérelt parkolóban való várakozás, munkahelyen ,
intézményben kihelyezett, ingyenesen igénybe vehető ital-automata) . A javaslat egyebekben
jogtechnikai pontosításokat tartalmaz .

41 . Az egységes javaslat 65 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„65 . § (1)Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamara i
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célz ó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi CXXIII. törvény 31 . §[ -
ának] 7. pontja a következő szöveggel lép hatályba :

(31 . . Az Szja tv.)

„7. 29. § (1) bekezdésében az „a (3)—(4) bekezdés alkalmazásában jövedelemnek a
megállapított jövedelem 78 százalékát kell figyelembe venni” szövegrész helyébe az „ a
megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni” szöveg, (3 )
bekezdésében a „jövedelem — kivéve, ha az adóterhet nem visel ő járandóság — után a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatáso k
fedezetéről szóló törvény szerinti, a társadalombiztosítási járulék általános mértékéve l
megállapított összeg, illetve biztosítási kötelezettség hiányában az egészségügy i
hozzájárulásról szóló törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhel ő
egészségügyi hozzájárulás mértékével megállapított összeg (bármelyik a továbbiakban :
adóalap-kiegészítés)” szövegrész helyébe a „jövedelem után 27 százalékkal megállapítot t
összeg (a továbbiakban : adóalap-kiegészítés)” szöveg ; ”

(l éP•)

(2) Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamara i
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII . törvény 31 . § 30 .
pontja a következő szöveggel lép hatályba :

	

(31 .	 Az Szja tv. )

	

„30 .	 I .	 számú melléklete	 3 .3 .	 alpontjában a „magánszemély által természetben
megszerzett bevétel” szövegrész helyébe a „magánszemélynek, valamint munkavállalói -
érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke, pénzben
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történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegbe n
havonta adott támogatás" szöveg, 4 .6. alpontjában az „és a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter	 által adományozott” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter és az egyházak központi szerve által adományozott” szöveg e
7.1 . alpontjában a „vagyoni érték, a magánszemély által” szövegrész helyébe a „vagyoni érté k
– ide nem értve az örökösök által az örökölt jog érvényesítése révén megszerzett jövedelme t
azzal, hogy az ilyen módon megszerzett bevételb ől a jövedelem megállapítása során
levonható a jognak az illeték megállapítása során figyelembe vett része –, a magánszemél y
által” szövet 7 .11 . al ont'ában a számító .é .- és internethasználat ideértve különösen az
egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modern biztosítását)" szövegrész helyébea
számítóép-használat", 8 . pontjában a „természetbeni” szövegrész helyébe a „nem pénzben

kapott” szöveg; 8.21 . alpontjában a „meghatározott közlekedési kedvezmény, amely után a
kifizető fogyasztói árkiegészítésben nem részesül” szövegrész helyébe a „meghatározott,
adómentes természetbeni juttatásnak minősülő , fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó
közlekedési kedvezmény” szöveg ;"

(lep)
"

Indokolá s

A módosítás a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány ,
közalapítvány, valamint a munkahelyi érdekképviseleti szervezet által nem pénzben adott
juttatás értékében állapítja meg az adómentesség mértékét .

42. Az egységes javaslat 76 . §-a és az azt megelőző cím az alábbiak szerint módosul :

„Osztalékfizetési és egyébkedvezményt érintő rendelkezése k

76. § (1) A magánszemély adózó a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII.
törvény (a továbbiakban : Szja tv .) 2010 . december 31-én hatályos 66 . § (2) bekezdésének a)
pontjában meghatározott mértékű adót fizet az Szja tv. 28. (12)-(13) bekezdése, és – ha
jövedelemszerzés helye külföld – 65-68 . §-a szerinti jövedelem után . A fenti kedvezményt a
magánszemély kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság a z
osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2010 . október 31 . napjáig bevételként
elszámolta, vagy az legkésőbb 2010. október 31 . napjáig a külföldi társaság bankszámlájá n
szerepel .

(2) A magánszemély adózó az (1) bekezdésben meghatározott mértékű adót fizet

a) a saját vagy közeli hozzátartozója, élettársa nevén, vag y

b) az általa vagy közeli hozzátartozója, élettársa által ellenőrzött külföldi társaság nevén,
valamint egyéb külföldi vagyonkezel ő szervezet (így különösen alapítvány, trust) ill . az ilyen
vagyonkezelő szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló külföldi társaság nevén ,

külföldön vezetett bankszámláról, értékpapírszámláról vagy biztosítási számláról, a
magánszemély adózó a (4) bekezdés szerinti hitelintézetnél[belföldi pénzintézetnél] vezetett
bankszámlájára, úgy is, mint kedvezményezettet megillető jogcímen átutalt, jóváírt, olyan
jövedelem után, melyet legkésőbb 2010 . október 31-ig a külföldi számlán tartottak és, mellye l
kapcsolatosan belföldön adó- és járulékkötelezettséget korábban még nem teljesítettek .
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(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azon jövedelmekre ,

a) amelyeket olyan társaság (egyéb szervezet) fizet (juttat), amelynek székhelye a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD-vel) együtt nem működő
államban van ;

b) amelyek bűncselekményb ő l erednek .

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jövedelem utáni adókötelezettségét az adózó a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kijelölt hitelintézetek (a továbbiakban : kijelölt
hitelintézet) útján, az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével és az e § szerinti adó
megfizetésévelteljesítheti . A nyilatkozat tartalmazza azt az összeget, amely után a
magánszemély adózó adókötelezettségét e § szerint teljesíti, valamint azt a nyilatkozatot ,
amely szerint a megjelölt összeg a (3) bekezdés szerint nincs kizárva az adókötelezettség e §
szerinti teljesítése alól.Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az adózó i
nyilatkozat legkés őbb 2011 . december 31-ig a kijelölt hitelintézet felé megtörténjen . A
nyilatkozattételre megadott határidő jogvesztő .

(5) A kijelölt hitelintézet az adózó nyilatkozatának közlését követő 8 napon belül az (1 )
bekezdésben meghatározott esetben az adózói nyilatkozatban szerepl ő [mértékű ] összeg után
az adót a magánszemélytő l levonja és a nyilatkozat közlésének hónapját követő hónap 12 .
napjáigaz állami adóhatóság által vezetett személyi jövedelemadó beszedésiszámlára
átutalja. A kijelölt hitelintézet a személyi jövedelemadó alapjáról, összegér ő l igazolást állít ki
a számlatulajdonos adózó részére .

(6) A kijelölt hitelintézet az adózó nyilatkozatának közlését követő 8 napon belül a (2)
bekezdésben meghatározott esetben az átutalt összeg után az adót levonja és 	 a nyilatkozat
közlésének hónapját követő hónap 12 . napjáig az állami adóhatóság által vezetett személyi
jövedelemadó beszedésiszámlára (az ügyfél bármely azonosító adatának megjelölése nélkül)
átutalja. A kijelölt hitelintézet a levont személyi jövedelemadó alapját képez ő összegnek a
hitelintézetnél vezetett számlán történő jóváírás időpontjáról, az adó alapjáról, összegérő l és a
levonás időpontjáról igazolást állít ki a számlatulajdonos adózó részére . A levont adóta
kijelölt hitelintézet a nyilatkozat megtételének hónapjára vonatkozó, magánszemélyhez nem
köthető személyi jövedelemadó kötelezettségként vallja be az adózás rendjérő l szóló törvény
elő írásai szerinti havi bevallásában .

(7) A kijelölt hitelintézet köteles megvizsgálni, hogy a külföldi számlán (bankszámlán ,
értékpapírszámlán, befektetési számlán, biztosítási számlán), az onnan átutalt (nyilatkozatba n
szereplő) pénzeszköz vagy annak megfelelő értékű pénzügyi eszköz legkésőbb 2010 . október
31-ig rendelkezésre állt. A rendelkezésre állás igazolásaként számlakivonat vagy bank i
igazolás eredeti példánya fogadható el . Rendelkezésre álló pénzeszközként a számlakivona t
vagy banki igazolás szerinti értéket kell figyelembe venni . A hitelintézet által az (5)-(6)
bekezdés szerint kiállított igazolás tartalmazza azt a záradékot, hogy a hitelintézet az e
bekezdés szerinti vizsgálati kötelezettségének eleget tett .

(8) Az adókötelezettség megállapításakor az (1)-(2) bekezdés szerint figyelembe vet t
jövedelemmel összefüggésben a magánszemélynél keletkezett bevétel vagyongyarapodásna k
nem minősül, ezzel összefüggésben vagyongyarapodás nem vélelmezhető és nem állapítható
meg.
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(9) Amennyiben a magánszemély úgy veszi igénybe az (1)-(2) bekezdésben leír t
kedvezményt, hogy megfelel az e §-ban foglalt feltételeknek, úgy sem e magánszeméllyel ,
sem e vonatkozásban érintett közeli hozzátartozójával, élettársával szemben, ezen jövedele m
keletkezésével összefüggő adókötelezettség elmulasztása tekintetében

a) adózásról vagy illeték fizetésrő l szóló jogszabály alapján utólagos adómegállapítá s
nem tehető ; valamint

b) adó- és illetékfizetési, számviteli kötelezettségekkel, az ezzel kapcsolatos okirato k
kiállításával, felhasználásával, valamint a keletkezett jövedelmekkel végzett pénzügy i
műveletekkel kapcsolatos büntetőjogi felelősség nem állapítható meg .

(10) Amennyiben az adózó ellenőrzése során arra hivatkozik, hogy bevétele ezen
rendelkezés alkalmazásával külföldről származik, akkor az eljáró hatóság a bevétel
keletkezésének vizsgálata céljából csak a kijelölt hitelintézet által kiállított igazolás kérésér e
jogosult .

(11) E § alkalmazásában ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti ellenőrzött külföldi társaság ."

Indokolá s

A javaslat a rendelkezések bels ő összhangját biztosítja, illetve pontosítja a rendelkezést
alkalmazni kívánó magánszemély által adandó nyilatkozat tartalmát, továbbá rendelkezéseket
tartalmaz a levont adó bevallására vonatkozóan .

43 . Az egységes javaslat kiegészül az alábbi 72-73 . §-sal :

„72. § Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamara i
törvény, valamint az európai közösségi Logharmonizációs kötelezettségek teljesítését célz ó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi CXXIII . törvény 117. §-a
nem lép hatályba.

„73. § Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamara i
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célz ó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII . törvény 122. §-aa
következő szöveggel lép hatályba :

„122 . § (1) A Htv. 52. § 9. pontja a helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

„9.hasznos alapterület:a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legaláb b
1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek,
melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete ,
valamint a többszintes lakrészek bels ő lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete i s
beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa,
fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes
alapterületbe . A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakítot t
hel iséek alapterületének 70%-át kell a teles ala p területbe számítani . Az e_ hel a'zi
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számon lévő , több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített haszno s
alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni, "

(2) A Htv. 52 .	 31 . pontb)alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/31 .telephely:/

b)azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek

„ba)az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75 %-ban
vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR' 08 61 .2] származik (vezeték nélküli
távközlési tevékenységet végz ő vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a z
adóév első na 'án utóla_ fizetett dí'ú vezeték nélküli távközlési szoláltatást i_én be vev ő
előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizető) számlázás i
címe található ,

bb)az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75 %-a
származik vezeték nélküli távközlési tevékenységbő l [TEÁOR'08 61 .2] (vezetékes távközlési
tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév els ő
napján előfizető iének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igényb e
vevő előfizető), valamint — ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez
— azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatás t
igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a számlázási címe található,”

(3) A Htv. 52. § 61 . pontja helyébe következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § kiegészüla
következő 62-64. ponttal :

(E törvény alkalmazásában : )

„61.külföldön létesített telephelyen végzett tevékenye gb ől származó adóalaprész:az
iparűzési adóalapnak az a része, amely a 3 . számú melléklet - tevékenységre leginkább
jellemző - 1 .1 vagy 1 .2 vagy 2.1 vagy 2.3 pontja alkalmazásával a külföldön létesített
telephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3 . számú mellékletben említett település ,
települések kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érteni kell . Haa
vállalkozó adóévet megel őző teljes adóévi adóalapja a 100 millió forintot meghaladta, csak a
3 . számú melléklet 2 .1 pontja vagy 2.3 pontja szerinti módszer alkalmazható ,

62. építőipari tevékenységet folytató vállalkozó :az a vállalkozó, akinek (amelynek) az
adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napjá n
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének együttes összeg e
legalább 75%-ban építő ipari tevékenységbő l [52. § 24. pont] származik ,

63. távközlési tevékenységet végző vállalkozó:a TEÁOR'08 szerint a 61 . ágazatba sorolt
tevékenységet (távközlési tevékenység) végző azon vállalkozó, amelynek az adóéve t
megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételéből legalább 75% távközlési
tevékenységb ő l származik ,

64. előfizető:az elektronikus hírközlésrő l szóló törvény szerinti előfizető.'
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Indokolá s

A javasolt 72. §-hoz : :

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény ,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi CXXIII . törvény (Adómód tv) 117 .
§-a iktatta volna be a Htv. 1 . §-ának (3) bekezdését, amely kimondta, hogy a kerület i
önkormányzatok által bevezethet ő helyi adók esetén a fővárosi önkormányzatnak minden
évben meg kell kérni a kerületi önkormányzat beleegyezését abba, hogy az adott adónemet a
fővárosi önkormányzat működtethesse . Ezt a szöveget pontosítja az indítvány, s egyben az új
72. § rendelkezik arról, hogy az Adómód tv . által megállapított Htv . szöveg nem lép hatályba .
A rendelkezés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezen túlmenően a Htv-be épülő átmeneti szabály rendelkezik arról, hogy a vezeté k
nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén a távközlési társaságokra vonatkozó
iparűzési adóalap-megosztási szabály nem lép hatályba . A vezetékes távközlési társaságok
esetén pedig nem lehet szankcionálni azt a vállalkozást, amelyik a helyi iparűzési adó
bejelentkezésével legfeljebb 45 napos késedelembe esik, tekintve, hogy ezen vállalkozáso k
számára rendkívül sok településre kell bejelentkezniük, adatot szolgáltatniuk, ami nag y
munkaráfordítást igényel .

A javasolt 73 . §-hoz :

Lásd az új 76 . §-ához készített indokolást .

44. Az egységes javaslat kiegészül az alábbi 76 . §-sal :

„76. § Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célz ó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII . törvény S.számú
mellékletének 1 .pontja a következ ő szöveggel lép hatályba :

„1 . A Htv.3.számú mellékletea következő 2 .3 ., 2 .4 .1-2 .4 .2 . pontokkal egészül ki :

2 .3 . Az építőipari tevékeny eg t folytató vállalkozó f52 . 62 .] –döntésétől függően, az
1 .1 .,	 1 .2 .,	 2 .1 .	 pontokban foglaltaktól 	 eltérően – adóalapját következők szerint is
megoszthatja:

Az adóalap 50%-át a székhelye és a Htv . 52 . § 31 . ponja szerinti telephelyek) szerinti
települések között az 1 .1 . vagy a 2 .1 . pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell
megosztani . Az adóalap másik 50%-át pedig a Htv. 37 . (3) szerint létrejött telephelyek
szerinti települések között, az adott településen végzett építő ipari tevékenységből íHty. 52.§
24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utols ó
napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetle n
termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 37. § (3 )
bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett épít ő ipari
tevékenységébő l származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele é s
az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett
összes befejezetlen termelés félkésztermék késztermék értéke e ttes össze-ében késviselt
aránya szerint kell megosztani .
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2.4 .1 . A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végz ő vállalkozó — a 3.számú melléklet
1 . és 2 .1 . pontjától eltérően — a helyi ipar űzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti
települések között a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizetője
számlázási címe alapján a településen az adóév els ő napján számlázási címmel rendelkező
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizetők számának az összes vezeték
nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában
képviselt aránya szerint osztja meg.

2.4 .2. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó — a 3.számú melléklet1 .és

2.1 . pontjától eltérően — a helyi iparűzési adóalakját a székhelye, telephelye szerinti
települések között a vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője részére
nyújtott szolgáltatás helyének címe, valamint — ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlés i
szolgáltatást is nyújt — a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizetője
számlázási címe alapján a településen az adóév els ő napján, a vezetékes vagy vezeték nélküli
távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizetők számának az összes, vezetékes és vezeték
nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában
képviselt aránya szerint osztjameg.'

Indokolá s

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény ,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- é s
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi CXXIII . törvény (Adómód tv.) helyi
adótörvényt módosító rendelkezései a távközlési cégek esetében speciális telephely-fogalma t
és speciális adóalap-megosztási módszert állapítottak meg. Ezek a rendelkezések a módosító
indítvány szerint módosult tartalommal lépnének hatályba .

A túlnyomórészt vezeték nélküli távközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások
(mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatók) esetében változatlanul ügyfeleik számlázási cím e
minősülne telephelynek, ugyanakkor adóalapjukat az egyes településekhez adóév első napján
rendelhető előfizetőszám alapján kellene megosztani székhelyük és az el őfizetők számlázás i
címe okán telephellyé váló települések között . Ugyanakkor az adóalap-megosztási szabály
változása miatt előálló adminisztratív nehézségek kiküszöbölése érdekében a vezeték nélkül i
távközlési szolgáltató még a 2010. december 31-én hatályos szabályt köteles alkalmazni a
2011-es adóév vonatkozásában . Az indítvány értelmében tehát a vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást nyújtóknak a hatályos szabályok szerint kellene megosztani az adó alapját 2011 -
ben. Ezáltal a települések adóbevételei nem rendeződnek át olyan mértékben, mint ami az
elfogadott törvényszövegből következne, s ekképp kisebb negatív hatást gyakorol az egyes
településekre .

A túlnyomórészt nem mobilszolgáltatást nyújtó (vezetékes távközlési szolgáltatók) esetén
az indítvány szerint a szolgáltatás-nyújtás tényleges helye minősülne telephelynek .
Adóalapjukat az egyes településekhez adóév első napján rendelhető szolgáltatási helyek
száma alapján kellene megosztani székhelyük és a szolgáltatási helyek léte okán telephelly é
váló települések között .

Annak a vállalkozónak, amelyik vezeték nélküli távközlési szolgáltatást és vezetéke s
szolgáltatást nyújt telephelye egyfel ől a vezetékes szolgáltatás nyújtásának helye szerint i
település, másfelől pedig a vezeték nélküli szolgáltatást nyújtása kapcsán az el őfizetője
számlázási címe szerinti település . A megosztást ez esetben is az előfizetők száma arányában
kell elvégezni az egyes települések között .
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45. Az egységes javaslat 78 . §-a elmarad :

[78. § A Tbj. e törvénnyel megállapított 19 . § (2) bekezdés b) pontját a 2011 . február
1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni . ]

Indokolá s

A megszűnéssel kapcsolatos átmeneti szabályokat a módosító javaslat az elfogadot t
kodifikációs gyakorlat szerint az „alap” jogszabályban, azaz a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényben rendezi .

46. Az egységes javaslat 80-81 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„80. § (1) Ez a törvény – a (2)–([5]6) bekezdésben foglalt kivétellel – [2010. december
31-én]a	 kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2011 . január 1-jén lép hatályba e törvény [1 . §-a, 2 . § (1) bekezdése, 3–4. §-a, 5 . §
(1)–(4) bekezdése, 5 . § (6)–(7) bekezdése, 5 . § (9)–(15) bekezdése, 5 . § (17)–(67)
bekezdése, 5 . § (69)–(77) bekezdése, 6–8 . §-a, 10. §-a, 11 . § (7) bekezdése, 11 . (9)–(12)
bekezdése, 11 . § (15) bekezdése, 12–19. §-a, 21–25. §-a, 26. § (1) bekezdése, 27–28. §-a,
29. § (1)–(6) bekezdése, 30. §-a, 32. § (1), (3)-(4) bekezdései, 33. §-a, 33. § (1)–(3)
bekezdése, 35–45. §-a, 48. §-a, valamint 76-77 . §-a, valamint 1 . számú melléklete] 	 1-3 . §-a,
4. § (1)-(10) és (12)-(13) bekezdése, 5 . & (1) bekezdése, 6 . § (3) bekezdése, 7-8. §-a, 9 . § (1)-
(11) bekezdése, 10 .	 (1)-(4), (6)-(7), (91(15),(17)-(69), (71)-(79) bekezdése, 11-13 . §-a,
15 . §-a, 16 .	 (1), (5), (10)-(13) és (16) bekezdése, 17-28 . §-a, 30-37. §-a, 38 . § (1) bekezdése,
39-41 . §-a, 42 . § (1)-(6) bekezdése, 43 . §-a, 45 .	 (1) és (3)-(5) bekezdése, 46 . §-a, 47. § (1) -
(3) bekezdése, 48-55. §-a, 56. § (1) ) és (11) bekezdése, 58-60 . §-a, 63 . §-a, valamint
melléklete .

(3) 2011 . január 2-án lép hatályba e törvény 4 . § (11) bekezdése .

([3]4) E törvény [2 . § (2) bekezdése és 31. §-a]5 .	 § (3) bekezdése és 44 . §-a a kihirdetését
követő negyvenegyedik napon lép hatálya .

([4]5) 2011 . július 1-jén lép hatályba e törvény [5 . § (5), (8), (16) és (68) bekezdése, 9 . §-
a, 11. § (1)–(5), (8), (13) és (16) bekezdése, 20 . §-a, valamint 32 . § (2) bekezdése]	 10. & (5) ,
(8), (16) és (70) bekezdése, 14 . §-a, 16 . § (2)14), (6)-(7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29 . §-a,
valamint 45 .	 (2) bekezdése.
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([5]6) 2011 . szeptember 1-jén lép hatályba e törvény [11 . § (6) és (14) bekezdése]16 .
(8) és (15) bekezdése .

81 . § (1) E törvény [1 . §-a, 2 . § (1) bekezdése, 3—4 . §-a, 5 . § (1)—(4) bekezdése, 5 . § (6)—
(7) bekezdése, 5 . § (9)—(15) bekezdése, 5. § (17)—(67) bekezdése, 5 . § (69)—(76) bekezdése ,
6—8. §-a, 10. §-a, 11 . (7) bekezdése, 11. § (9)—(12) bekezdése, 11 . § (15) bekezdése, 12—
19. §-a, 21—30 . §-a, 32.

	

(2) bekezdése, valamint 33—78 . §-a, valamint 1 . számú
melléklete]1-4	 §-a, 5. & (1)-(2) bekezdése, 6-9 . §-a, 10.	 (1)-(4), (6)-(7), (9)-(15),(17)-(69) ,
(71)-(78) bekezdése, 11-13 . &-a, 15 . &-a, 16 . & (1), (5), (10)-(13) és (16) bekezdése, 17-28 . §-
a, 30-43 . §-a, 45. & (1) és (3)-(5) bekezdése, 46-81 . §-a, valamintmelléklete 2011 . január [2]3 -
án hatályát veszti .

(2) E törvény [2. § (2) bekezdése és 31. §-a ]5. § (3) bekezdése és 44 . §-aa kihirdetését
követő negyvenkettedik napon hatályát veszti .

(3) E törvény [5 . § (5), (8), (16), (68) és (77) bekezdése, 9 . §-a, 11 . § (1)—(5), (8), (13) és
(16) bekezdése, 20 . §-a, valamint 32. § (1) bekezdése]10 .	 § (5), (8), (16), (70) és (79 )
bekezdése, 14 . §-a, 16. § (2)-(4), (6)-(7), (9), (14) és (17) bekezdése, 29. §-a, valamint 45.§
(2) bekezdése2011 . július 2-án hatályát veszti.

(4) E törvény 16. § (8) és (15) bekezdése 2011 . szeptember 2-án hatályát veszti .

([4]5) E törvény [82. §-a 2011 . december 30-án hatályát veszti]84 .	 §-a 2011 . december
31-én hatályát veszti .

[(5) E törvény a 76-77. § kivételével — 2011 . december 31-én hatályát veszti. A 76-
77. §-ok 2012 . január 1-jén vesztik hatályukat] ."

Indokolá s

A hatályba léptető rendelkezések korrekciója az elfogadott és a javasolt koherenciá s
módosításokkal összhangban . A törvény hatályba lépésének javasolt időpontja a kihirdetés
napja, ezt a Költségvetési Tanács megszüntetésére vonatkozó rendelkezések miel őbbi
hatályba lépése indokolja .

47. Az egységes javaslat 82 . §-a elmarad :

[82. § (1) A Költségvetési Tanács Titkársága 2010 . december 31-én megszűnik.

(2) A Költségvetési Tanács Titkárságának jogutódja valamennyi vagyoni joga é s
kötelezettsége tekintetében az Országgyűlés Hivatala. A Költségvetési Tanác s
Titkárságának megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, az ezzel kapcsolatos jogok é s
kötelezettségek gyakorlását az Országgy ű lés Hivatala látja el .

(3) A Költségvetési Tanács Titkársága e törvény kihirdetésének napjától kezd ődően
új kötelezettséget csak megszűnésével kapcsolatban vállalhat.]
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Indokolá s

A megszűnéssel kapcsolatos átmeneti szabályokat a módosító javaslat az elfogadot t
kodifikációs gyakorlat szerint az „alap” jogszabályban, azaz a 2008 . évi LXXV. törvényben
rendezi .

Budapest, 2010 . december 13.

Rq án Antal
elnök
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