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2004. évi . . . törvény
Nemzeti Petíció - a privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók

támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Magyarország az európai uniós csatlakozással történelmének új korszakához érkezett . Az Európai
Unió minden tagja számára a biztonságot jelenti, kiegyensúlyozott gazdasági viszonyokat,
biztonságos társadalmi körülményeket . Közös érdekünk, hogy a magyar polgárok élete is
kiszámíthatóvá, biztonságossá váljék, hogy mindannyian a csatlakozás nyertesei legyünk .

Ezért az Országgyűlés, figyelemmel több, mint egymillió választópolgár kezdeményezésére, és a
kormányprogramban foglaltakra, az emberek életének, megélhetésének biztonsága, valamint a
privatizáció leállítása, a magyar munkahelyek védelme és a magyar vállalkozók támogatása
érdekében a következő törvényt alkotja :

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló
1995. évi XXXIX. törvény módosítása

1.§

Képviselői önálló indítvány

(1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény
(a továbbiakban : Priv. tv.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőségű tartós állami tulajdonban
maradó társaságokat - az állami tulajdonosi részesedés mértékének és az állami tagsági
(részvényesi) jogokat gyakorló állami szervezet, illetve miniszter feltüntetésével - e törvény
1 . számú melléklete sorolja fel, melynek módosításához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A (3) bekezdésben meghatározott állami
tulajdonrészen túlmenően állami részesedés privatizációja ütemének és mértékének
meghatározása az 1 . számú mellékletben megjelölt miniszter, a privatizáció végrehajtása
pedig - e törvény rendelkezéseinek alkalmazásával - az ÁPV Rt. feladata, amelyet a
miniszterrel egyetértésben lát el ."

(2) A Priv. tv. 7. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5)
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik :

„(5) Az egyéb tartós állami tulajdonban maradó társaságokat - az állami tulajdonosi
részesedés mértékének és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló állami szervezet,
illetve miniszter feltüntetésével - e törvény 2 . számú melléklete sorolja fel . A (3)
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bekezdésben meghatározott állami tulajdonrészen túlmenően állami részesedés
privatizációja ütemének és mértékének meghatározása a 2 . számú mellékletben megjelölt
miniszter, a privatizáció végrehajtása pedig - e törvény rendelkezéseinek alkalmazásával - az
ÁPV Rt. feladata, amelyet a miniszterrel egyetértésben lát el ."

2.§

A Priv, tv. melléklete helyébe e törvény 1 . és 2 . számú mellékletei lépnek .

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény módosítása

3.§

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI . törvény 7. § (1) bekezdése a következő i)
ponttal egészül ki :

/7. § (1) Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást/

„i) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén ."

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IVV törvény módosítása

4.§

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV . törvény (a
továbbiakban : Flt.) a következő 188 . §-sal egészül ki :

„18/B. § Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási járuléknak
megfelelő összeg átvállalható
a) várandós nő foglalkoztatása esetén a magzat fogantatásának 91 . napjától a szülési
szabadság kiadásáig terjedő időtartamra;
b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII . törvény (a továbbiakban : Mt.) 138 . §
(5) bekezdés a) pontja alapján igénybe vett fizetés nélküli szabadság lejártát követő
foglalkoztatás esetén, a lejártától számított legfeljebb egy évi időtartamra ."

5. §

Az Fit. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„20 . § (1) A 13/A. § (3) bekezdésében, a 14-18/B . §-ban, a 19/A . §-ban, valamint a 22 . §-
ban meghatározott támogatás a Munkaerőpiaca Alap foglalkoztatási alaprészéből, a 19/B-
19/C. §-okban meghatározott támogatások a Munkaerőpiaca Alap foglalkoztatási és
rehabilitációs alaprészéből nyújthatók .

6.§

Az Flt . 21 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„21 . § (1) Ha a 16-18 . §-ban, valamint a 18/A. § (1) bekezdésében, a 18/B . §-ban, továbbá a
19/B-19/C . §-ban meghatározott támogatások pénzügyi fedezetéül a Munkaerőpiaca Alap
foglalkoztatási alaprészének
a) központi kerete szolgál, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a
Foglalkoztatási Hivatal vagy a megyei (fővárosi) munkaügyi központ,
b) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok által felhasználható pénzügyi kerete szolgál, a
megyed (fővárosa) munkaügyi központ vagy annak kirendeltsége
köt megállapodást a támogatás felhasználására vonatkozóan ."

7.§

Az Flt. 25 . § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkaviszony időtartamába nem
számítható be a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, kivéve, ha
annak igénybevételére/

„a) háromévesnél - ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási
segélyben részesül, tizennégy évesnél - fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél
fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása [Mt . 138. § (5) bek.], valamint"

Az illetékekről szóló 1990. évi XCEI. törvény módosítása

8.§

(1) Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv .) 45 . § (1) bekezdése a
helyébe a következő rendelkezés lép :

„45. § (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke :
•

	

nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 300 000 forint,
b) zárt körűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 40 000
forint,
•

	

az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén 50 000 forint,
•

	

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 25 000 forint,
•

	

egyéni cég esetén 15 000 forint,
fi külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 125 000 forint,
•

	

külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 75 000 forint ."

(2) Az ltv. 45 . § (3)-(4) bekezdései a helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az (1) bekezdésben nem említett egyéb eljárásért - a (4)-(6) bekezdésben foglaltak
kivételével -2500 forint illetéket kell fizetni .
(4) Ha a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több
rovatot is érintő változásokat egyidejűleg jelentenek be - az (5) bekezdésben foglalt eset
kivételével -, a bejelentett változások számától függetlenü14000 forint illetéket kell fizetni ."

(3) Az ltv. 45 . § (6) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(6) A cégkivonat elkészítésének illetéke 2500 forint, a cégbizonyítvány kiállításának
illetéke 1500 forint, a cégmásolat elkészítéséért pedig 3500 forint illetéket kell fizetni."

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXL törvény módosítása

9.§

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI . törvény (továbbiakban : Tao . tv.)
7. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki :

/7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti :/

„y) a kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál minden új munkahely (továbbiakban :
Új Státusz) teremtése esetén a mindenkori minimálbér munkaadóra eső adó és járulékterhe .
Az adóalap csökkentés 3 évig történhet, feltéve, hogy az adott kisé és középvállalkozásnál
az előző évhez képest létszámemelés történjen, és az ezáltal keletkezett új Státuszt a
munkaadó legalább 3 évig fenntartsa . Kis- és középvállalkozás az első évben a minimálbér
munkaadóra eső adó és járulékterhének teljes összegével, a második évben minimálbér
munkaadóra eső adó és járulékterhének 66%-val, a 3 . évben minimálbér munkaadóra eső
adó és járulékterhének 33%-val a csökkenthető ."

(2) A Tao . tv. 7. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(12) Az (1) bekezdés zs) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás előtti
eredményt, és nem lehet több 1 milliárd forintos nettó árbevételig 50, 1 és 2 milliárd forintos
nettó árbevétel között 100, 2 és 3 milliárd forintos nettó árbevétel között 150, 3 milliárd
forint nettó árbevétel felett 200 millió forintnál . Ennek az összegnek a 19 . § (1) bekezdése
szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül ."

10. §

A Tao . tv. 22 . §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Ha az adózó olyan megyében rendelkezik székhellyel, vagy cégbíróságon, helyi
önkormányzatnál bejelentett telephellyel, amely megyében az Országos Munkaügyi
Módszertani Központ által az adóévet megelőző évben mért munkanélküliségi mutató
legalább 5 %-kal meghaladta az országos átlagot, az adózó az általa ebben a megyében, az
adóévben megfizetett helyi iparűzési adó teljes összegét adókedvezményként veheti
igénybe ."

11. §

A Tao . tv . 22/A . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV .
törvény 3. §-a szerint középvállalkozónak minősülő adózó az általa megfizetett, a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 14 . §-ában meghatározott
innovációs járulék összegéig adókedvezményt vehet igénybe ."
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A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény módosítása

12 . §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 3 . § (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004 . évi XXXIV. törvény 3 . §-a szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősülő
gazdasági társaság ."

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIVV törvény módosítása

13 . §

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV. törvény 6 . §-
ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A célelőirányzat központi költségvetésből biztosított forrásának összegét évente a
központi költségvetés határozza meg . A célelőirányzatban biztosított pénzösszeg a 2002 . évi
bázishoz viszonyítottan reálértékben - minden évben- legalább a bruttó hazai termék (GDP)
évenkénti növekedési ütemével arányosan emelkedik ."

14 . §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2004. július 1 jén lép hatályba .

(2) E törvény 13 . §-a 2005. január 1-jén lép hatályba .
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1 . számú melléklet a 2004. évi. . .törvényhez

„1 . számú melléklet az 1995 . évi XXXIX. törvényhez

A nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőségű tartós állami tulajdonú társasági
részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi)
jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelölésével - a következők :

6

Társaság neve Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

Magyar Villamosművek Rt . 75%
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Budapest Airport Rt . 100%
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt . 50% + 1 szavazat
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt . 100%
Délalföldi Erdészeti Rt . 100%
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt . 100%
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt . 100%
"Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt . 100%
Ipoly Erdő Rt. 100%
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt . 100%
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt . 100%
Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100%
Mecseki Erdészeti Rt . 100%
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt . 100%
Nyírségi Erdészeti Rt . 100%
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt . 100%
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt . 100%
Szombathelyi Erdészeti Rt . 100%
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt . 100%
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt . 100%
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt . 100%
Zalai Erdészeti és Faipari Rt . 100%
Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt. 75%
Hód-Mezőgazda Rt. 75%
Lábod-Mavad Rt. 50% + 1 szavazat
Balatoni Halászati Rt . 75%
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt . 75%
Abaúji Charolais Mezőgazdasági Rt . 75%
Tokaj Kereskedőház Rt . 100%
TISZAVÍZ Kft . 100%
VOLÁNBUSZ Rt. 50% + 1 szavazat
Agria Volán Rt . 50% + 1 szavazat
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Alba Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Bács Volán Rt 50% + 1 szavazat
Bakony Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Balaton Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Borsod Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Gemenc Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Hajdú Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Hatvani Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Jászkun Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Kapos Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Kisalföld Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Körös Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Kunság Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Mátra Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Nógrád Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Pannon Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Somló Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Szabolcs Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Tisza Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Vasi Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Vértes Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Zala Volán Rt . 50% + 1 szavazat
Hungaropharma Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
PICK Szeged Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Zsolnay Porcelángyár Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
HERZ Szalámigyár Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztositó részvény
KAGE Rt. 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt . 25% + 1 szavazat
Szerencsejáték Rt . 100%
Eximbank Rt . 100%
MEHIB Rt. 100%
Reorg Rt . 50% + 1 szavazat
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Magyar Posta Rt . 100%
Hitelgarancia Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter

Magyar Államvasutak Rt . 100%
Állami Autópálya Kezelő Rt . 100%
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Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt . 50% + 1 szavazat
Magyar Fejlesztési Bank Rt . 100%
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Délalföldi Gázszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Paksi Atomerőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Dunamenti Erőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Vértesi Erőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Bakonyi Erőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Pannon Hőerőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Mátrai Erőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Budapesti Erőmű Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Déldunántúli Áramszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Budapesti Elektromos Művek Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény
Országos Villamostávvezeték Rt . 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Concordia Közraktár Rt . 1

	

100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Hortobágyi Génmegőrző Kht . 100%
Hortobágyi Halgazdasági Rt.

_
100%
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Dunamenti Regionális Vízmű Rt . 50% + 1 szavazat
Dunántúli Regionális Vízmű Rt . 50% + 1 szavazat
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt . 50% + 1 szavazat
Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Tiszamenti Regionális Vízmű Rt . 50% + 1 szavazat
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: nemzeti kulturális örökség minisztere

Nemzeti Színház Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: informatikai és hírközlési miniszter

MATÁV Rt . 1 db szavazatelsőbbségi
részvény

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter

HM Budapesti Erdőgazdasági Rt . 100%
HM Kaszói Erdőgazdasági Rt. 100%
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft . 100%
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : pénzügyminiszter

Államadósság Kezelő Központ Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : igazságügy-miniszter

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a
külügyminiszter együttesen

Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

Sportlétesítmények Vállalat Rt . 75%



2. számú melléklet a 2004. évi. . .törvényhez

„2. számú melléklet az 1995 . évi XXXIX. törvényhez

Az egyéb tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon
arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv
megjelölésével - a következők:

1 0

Társaság neve Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt . 50%+1
Közlekedéstudományi Intézet Rt . (KTI Rt.) 50% + 1 szavazat
Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt . 25% + 1 szavazat
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt . 50% + 1 szavazat
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket
Vizsgáló Kht .

100%

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft . 75%
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztése Kutató-
Fejlesztő Kht .

100%

Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht . 100%
Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht . 100%
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht . 100%
Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló
Kft .

100%

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft . 100%
Országos Húsipari Kutatóintézet Kft . 100%
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt . 100%
Agroster Besugárzó Rt . 50% + 1 szavazat
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt . 25% + 1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt . 25% + 1 szavazat
Országos Mesterséges Termékenyítő Rt . 50% + 1 szavazat
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. 25% + 1 szavazat
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Agora Ipari Kft . 100%
Erfo Ipari Kft . 100%
Fővárosi Kézműipari Rt . 100%
Főkefe Ipari Kft . 100%
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Savaria Nett-Pack Kft . 100%
Szegedi Fonalfeldolgozó Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter

Gyógynövénykutató Intézet Rt . 25% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : honvédelmi miniszter

HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt . 50% + 1 szavazat
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt . 50% + 1 szavazat
HM Elektronikai Igazgatóság Rt . 100%
Dunai Repülőgépgyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget

biztosító részvény

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: európai integrációs ügyek koordinációjáért
felelős tárca nélküli miniszter

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság

100%

Regionális Fejlesztési Holding Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: belügyminiszter

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 50% + 1 szavazat



Indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az elmúlt két évben hazánk az Európai Unióhoz csatlakozó országok között élenjáróból
sereghajtóvá csúszott vissza versenyképesség tekintetében . Ennek következtében a magyar polgárok
élete kiszámíthatatlanná, bizonytalanná vált. A létbizonytalanság miatt sokan a csatlakozás
vesztesévé válhatnak . A magyar emberek létbiztonságának helyreállítása nélkülözhetetlen feltétele
hazánk felzárkózásának az európai uniós gazdasági versenyben .

Ezt a szándékot fogalmazza meg több, mint egymillió választópolgár kezdeményezése, melyben azt
kérik, hogy a kormány korábbi ígéreteit betartva módosítsa a költségvetést az emberek életének,
megélhetésének biztonsága érdekében .

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Nemzeti Petícióját több mint 1 millió állampolgár támogatja .
Kívánságuk egyebek mellett az, hogy a Kormány állítsa le a nemzeti vagyon eladását, helyette
gondoskodjon valamennyiünk érdekében annak eredményes hasznosításáról, megóvásáról .
A javaslat az állampolgárok akaratát fejezi ki . Akaratukat, hogy védje meg a kormány a magyar
munkahelyeket, és ne szaporítsa tovább az elkótyavetyélt nemzeti vagyon miatti veszteségét az
országnak. Ne bocsássanak el többé munkavállalókat a miatt, mert az új tulajdonos csak piacot akart
venni, és nem termelni . Mindezért, a javaslat arra ösztönzi a kormányt, hogy inkább a magyar
vállalkozókat támogassa sokkal hatékonyabban, azok érdekében munkálkodjon, hiszen az ország
munkavállalóinak több mint fele ott dolgozik, sorsuk a magyar vállalkozások sikerétől függ . .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2 . §-okhoz

A jelenlegi kormány a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró vállatok, cégek
értékesítésével - mint például a MOL Rt ., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt ., a Szerencsejáték Rt ., a
Bábolna Rt ., stb . - feléli a jövőt. Miközben a magyar polgárok jövőjét, biztonságát értékesíti, nem
érdekli az ország sorsa, az, hogy mi lesz utánuk, hogy miből fog majd gazdálkodni a magyar
gazdaság, hogy mi fogja biztosítani a bevételeket a költségvetésnek hosszú távon .

A nemzetgazdaság szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró gazdasági társaságokban mindenkor
fontos a Magyar Köztársaság polgárai és a Magyar Állam érdekeinek megóvása, ezért a lehető
legnagyobb tulajdoni aránnyal kell rendelkeznie ezekben a társaságokban az államnak .
Annak érdekében, hogy a mindenkori kormánytöbbség rövid távú költségvetési érdekektől
vezérelve ne adhassa el ezen vagyonelemeket, ezért indokolt a Priv . tv. jelenleg hatályos
mellékletének két mellékletre való felosztása oly módon, hogy a nemzetgazdaság szempontjából
stratégiai jelentőséggel bíró gazdasági társaságokat külön melléklet tartalmazza, melybe
beleértendőek a nemzeti gazdasági örökség részét képező, hungarikumokat előállító társaságok is .
Ennek a mellékletnek a módosítását minősített többséghez kell kötni .
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A privatizáció ugyanis nem oldja meg a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési problémáit. A
magyar gazdaság növekedését nem a nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaságok eladásával
lehet beindítani, hanem hiteles és aktív gazdaságpolitikával .

A 3. §-hoz

Az európai uniós csatlakozás tágabb összefüggésében, és a lisszaboni törekvésekkel összhangban a
magyar gazdaságban is kiemelt fontosságú célkitűzés a megváltozott munkaképességű
munkavállalók esélyegyenlőségének biztosítása a hazai munkaerőpiacon, illetve a
foglalkoztatottsági szint emelése ezen a társadalmi csoporton belül .

A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaca integrációját állami eszközökkel is
támogatni kell. A fiskális politika keretei között az egészségügyi hozzájárulás eltörlése egy olyan
eszköz, amely csökkenti a megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek
területén fennálló különbségeket és pénzügyi szempontból vonzóbbá teszi a megváltozott
munkaképességű munkavállalók alkalmazását a munkáltatók számára .

Tekintettel arra a tényre, hogy magyar gazdaságban jelenleg is több tízezer megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak a hazai vállalkozások, mind a már alkalmazásban
álló munkavállalók munkaerőpiacon való megtartása, mind létszámuk további növelése
nemzetgazdasági érdek . Az élőmunkára rakodó adók és adójellegű elvonások szintje ugyanakkor
ma Magyarországon relatíve magas, így korlátokat szab a foglalkoztatottság további bővülésének .

Az esélyegyenlőség biztosítása az európai értékekkel vállalt közösségnek is fontos fokmérője, így a
gazdasági, a társadalmi és az európai integrációs érdekek szempontjából egyaránt kulcsfontosságú a
megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaca esélyeinek a javítása, amelyhez a
jelenlegi gazdasági helyzetben megfelelő és hatékony eszköz a megváltozott munkaképességű
munkavállalók által fizetendő egészségügyi hozzájárulás megszüntetése .

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI . törvény 7. § (1) bekezdésének kiegészítése
bővíti azt a kört, amikor a tételes egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetni . A havi 3450 Ft
összegű tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége a kifizetőket, munkáltatókat a
továbbiakban nem terheli megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén .

A 4-7 . §-okhoz

A szülőképes korú nők gyermekvállalási hajlandóságát, a művi terhesség megszakítások melletti
döntések nagy számát jelentősen befolyásolták a családok jövedelmezőségi viszonyaiban
bekövetkezett változások, a munkaviszonyban álló „leendő kismamák" és a munkáltatók között
létrejött, a foglalkoztatók által kikényszerített jogellenes megállapodások . A családok döntési
kényszerhelyzetét súlyosbította, hogy a még nem iskoláskorú gyereket nevelők munkajogviszonyát
a munkáltatók rendes felmondással megszüntették a fizetés nélküli szabadság igényjogosultságának
megszűnését követően .

A munkajogviszony munkáltatói fenntartása' érdekében a munkáltatók a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben biztosított támogatásként a
keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási járuléknak megfelelő összegben részesülhetnek . A
módosítás a járulék átvállalhatóságot két esetben biztosítja a munkáltatónak . Az egyik lehetőség a
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várandós nő foglalkoztatása esetén a magzat fogantatásának 91 . napjától a szülési szabadság
kiadásának időpontjáig terjedő időszakra biztosítja a járulékok átvállalhatóságát . A másik
támogatási lehetőség a gyermeket gondozó szülőt megillető (GYED, GYES időtartama alatti)
fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, legfeljebb egy év időtartamra biztosítja a
munkaadónak a támogatást abban az esetben, ha legalább erre az időszakra továbbfoglalkoztatja
visszatérő munkavállalóját .
Az állam által a munkáltatóknak nyújtott támogatás a kisgyermeket nevelő szülők
munkaviszonyhoz kötődő jogbiztonságát erősíti .

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV . törvény egy új,
18/B §-al egészül ki, amely kétféle átvállalható munkáltatói támogatással ösztönözné a
munkáltatókat a várandós kismamák foglalkoztatására, illetve Munka Törvénykönyve 138 . § (5)
bekezdés a) pontja alapján („A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek
harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából') igénybe vett fizetés nélküli
szabadságról visszatérő munkavállalók továbbfoglalkoztatására. A magzati élet 91 . napjától a
szülési szabadság igénybevételéig biztosított és átvállalható járulékösszeg ösztönző hatása
szinkronban lenne a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény gyermekek után járó
adókedvezmény igényérvényesítésének kezdetével. A GYES-ről visszatérő jogosult
továbbfoglalkoztatási kompenzációját és ösztönzését jelentené a gyermekgondozási segély lejártát
követően, a lejárattól számított legfeljebb egy évi időtartamra való foglalkoztatás és annak
ellentételezése a munkáltatói közterhek átvállalásával .
Az Flt . 20. § (1) bekezdés módosítása azért szükséges, mert az Flt . új 18/B . §-ában az állam által
biztosított és átvállalható munkáltatói támogatás pénzügyi alapjainak forrását nevesíteni kell .
Az Flt . 21 . § (1) bekezdésének módosítását az új munkáltatói támogatás szerződéskötési
feltételeinek beemelése indokolja .
Az Flt. 25 . § (6) bekezdés a) pontjának módosítása technikai jellegű, mely a Munka
Törvénykönyvére való hivatkozásnak egy korábbi §-ba történő beemelése miatt szükséges .

A 8-13. §-okhoz

A kis- és középvállalkozói szektor erősítése és az új vállalkozások létrehozásának fiskális
eszközökkel történő ösztönzése a lisszaboni stratégia keretein belül megfogalmazott hosszú távú
elvárás az Európai Unió részéről . Ebből adódóan nemzetgazdasági prioritás a vállalatalapítást
pénzügyi szempontból korlátozó tényezők leépítése és a kisvállalkozások működőképességét
veszélyeztető, árbevétel alapú adóterhek fokozatos csökkentése .

Az üzleti tervezés és a vállalkozásfejlesztés előfeltétele a kiszámíthatóság, amely a
vállalkozásoknak nyújtott támogatások reálértékének megőrzésén keresztül valósítható meg .

A vállalkozások alapításával összefüggő költségek közül a cégbejegyzésre irányuló eljárás
illetékének magas szintje olyan tényező, amely akadályozza a vállalkozásfejlesztésre és a
foglalkoztatás bővítésére irányuló európai törekvések érvényesülését, ezért indokolt a vállalkozások
illetékterheinek a csökkentése .

A hátrányos helyzetű régiók munkaerőpiaca helyzetének stabilizálása, továbbá a kisvállalkozások
versenyképességének növelése differenciált kezelést követel meg, ami egyrészt az iparűzési adó
terhek szelektív csökkentésén, másrészt az innovációs járulék elengedésén keresztül valósítható
meg.
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A vállalkozások támogatására fordítható költségvetési források évről évre jelentős mértékű
ingadozást mutatnak, ezért indokolt a támogatások reálértéken tartásának törvényi szinten történő
garantálása .

Budapest, 2004 . június 8.

Pokorni Zoltán
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