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(Együtt kezelendő a T/17700/1255.sz. Egységes javaslattal) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) 
és a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700/1255. sz. egységes javaslatot, va-
lamint az ahhoz benyújtott T/17700/1256-1294. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/17700/1264. ezt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az egységes javaslat 85. §-ának (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény) elfoga-
dásához – az Alkotmány 44/C. §-a alapján – a jelenlévő képviselők 2/3-ának „igen” szavazata 
szükséges. 
 
 Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegré-
szeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás 
megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára 
figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 



- 2 - 
 
Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal az egységes javaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslato-
kat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy 
a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak az egységes javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 
 1. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 1. § módosítását javasolja: 
 
„1. § Az Országgyűlés a központi költségvetés 2006. évi 
a) kiadási főösszegét [7 506 891,1]7 496 676,1 millió forintban, azaz hétmillió-[ötszázhatezer-
nyolcszázkilencvenegy]négyszázkilencvenhatezer hatszázhetvenhat egész egytized millió forintban, 
b) bevételi főösszegét [5 975 890,9]5 965 675,9 millió forintban, azaz ötmillió-[kilencszázhetvenötezer-
nyolcszázkilencven]kilencszázhatvanötezer hatszázhetvenöt egész kilenctized millió forintban, 
c) hiányát 1 531 000,2 millió forintban, azaz egymillió-ötszázharmincegyezer egész kettőtized millió forint-
ban 
állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/1293-1. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 2. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasol-
ja: 
 
/Céltartalék szolgál/ 
 
„f) [a közalkalmazotti munkakörök felülvizsgálatával és a létszámgazdálkodást érintő egyes humánpo-
litikai intézkedésekkel] a közalkalmazottak korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos pályázati rend-
szer támogatásának 
 
részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi 
kifizetések jogcím-csoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit az a)-d) és f) pontok tekintetében a 
Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában külön törvényben [, az f) pont tekintetében 
e törvény 126. §-ában] foglaltak az irányadók.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 3. Göndör István képviselő  az Egységes javaslat 7. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályo-
zott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke az 20,0 mil-
lió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vagyontárgyat, amely esetében az 50,0 millió forintot - meghaladja. 
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A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb - 
az ipari park esetében ennél magasabb - összeget is maghatározhat.” 
 
 Indokolás a T/17700/1256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 8. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek vagyonke-
zelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó [35 847,5 millió forint] bevétel 
a központi költségvetés központosított bevételét képezi.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 5. Az Alkotmányügyi bizottság  az Egységes javaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A Magyar Kereskedelmi [és ]Engedélyezési Hivatal 809,8 millió forintot, a Magyar Bányászati Hivatal 
155,0 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 580,3 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 576,6 
millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 630,2 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 4425,5 mil-
lió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 181,4 millió forintot, a Hungarocontrol Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat 2148,0 millió forintot, a Magyar Vasúti Hivatal 82,5 millió forintot köteles 2006. év-
ben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév-
ben a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (1294. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1294. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 6. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 9. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) Ha a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alá tartozó[,] (3) bekezdésben foglalt  [saját bevé-
telből gazdálkodó] költségvetési szervek a [(3) bekezdésben foglalt] befizetési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, a hiányzó összegre  fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2006. december 
20-ig rendezni kell. A fejezeti államháztartási tartalék terhére a befizetési kötelezettség nem rendezhető.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 7. Dr. Szabó Zoltán, dr. Pósán László, Lezsák Sándor és Karsai Péter képviselők  az Egységes 
javaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
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„(1) A felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, 
valamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 2006. au-
gusztus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre 
megállapított támogatási normatívája [2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől] 1 
092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006 . augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- 
és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás a T/17700/1278. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 8. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 12. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási 
feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 15-20. és 22. pontjában, az 5. számú melléklet 7.,19., 23[-24]., és 
27-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3.[-4.] pontjában megállapított, a helyi ön-
kormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett norma-
tív hozzájárulás és támogatás illeti meg.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (1263-4. sz. jav. - 12.§(2)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 9. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 12. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. 
számú melléklet 15-19. és 20. a)-d) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétsze-
rese jár.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (1263-4. sz. jav. - 12.§(1)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 10. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 13. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A központi költségvetés központosított bevételeit képezik az e törvény 1. számú mellékletében a XII. 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 13. cím, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisz-
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térium fejezet, 28. cím, a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, a XVII. Terület-
fejlesztés fejezet, 8. cím, a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 
31. cím[, a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 14. cím] és a XXV. Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium fejezet, 7. cím alatt meghatározott bevételek.” 
 
 Indokolás a T/17700/1293-2. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 11. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 13. § (4) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(4) A XXIII. fejezet, 10. cím, 49. Nemzeti Kulturális Alapprogram alcím támogatásának forrása a 14. 
cím, 1. Kulturális járulék alcímen előirányzott, az (1) bekezdés értelmében központosított bevétel. A 
központosított bevételnek az előirányzathoz viszonyított többletbevétele, valamint a bevételkiesésből 
eredő csökkentése az adott évi fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának azonos összegű növelését, 
illetve csökkentését vonja maga után. A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiadási előirányzatának 
módosítását a pénzügyminiszterrel egyetértésben kell végrehajtani.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1293-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 12. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 14. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A pénzügyminiszter és a belügyminiszter a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – az Áht. 64.§ 
(4) bekezdése szerinti kiegészítő igénylés alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülő szociális és gyer-
mekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz és az emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsolódó 
hozzájárulások, továbbá az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – [a normatív állami 
támogatásokat], valamint a Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása jogcímű közpon-
tosított előirányzatot, a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-a (1) 
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján, továbbá az 52. 
§ (1) bekezdése szerinti államháztartási tartalékot önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben 
hirdeti ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 13. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 17. § módosítását javasolja: 
 
„17. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevétel-
éhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó nor-
matív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 3., 6., 8. és 11.[ b)]-22., 
pontja és a 4. számú melléklet B) II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3. 
pontja, továbbá III.-V.[ és IV.] része szerinti előirányzatok együttes összege.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 



- 6 - 
 
 
 14. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 20. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási szám-
lára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az 
önkormányzatot illeti meg. [Az önkormányzat a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását 
kérő szervtől a költségminimum megelőlegezését nem kérheti.] A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 
végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésre nem köteles.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 15. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását java-
solja: 
 
„30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társa-
dalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazda-
sági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző , a személyi jövedelem-adóról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére 
működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figye-
lemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15-[20. és ]22. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 7., 19., 23[-24]. és 27-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3[-4]. pontjában, 
megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és 
jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel. A 3. számú melléklet 21. a) pontjában megállapított 
normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 21. b) 
pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy álta-
lános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kis-
térségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A 21. c) pont 
szerinti normatív hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha az intézmény székhelye olyan településen van, 
amelynek lakosságszáma 1500 fő, vagy alatti, illetve 1501-3000 fő közötti. Az igénylésnél a 3. számú mel-
léklet 21. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell fi-
gyelembe venni.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 16. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását java-
solja: 
 
„30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társa-
dalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazda-
sági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző , a személyi jövedelem-adóról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére 
működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
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a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figye-
lemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15-[20. és ]22. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 7., 19., 23[-24]. 27.-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1., 3[-4]. pontjában, vala-
mint V. részének 2.2. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támo-
gatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 
108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 17. Tatai-Tóth András képviselő  az Egységes javaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
„30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társa-
dalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazda-
sági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző , a személyi jövedelem-adóról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére 
működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figye-
lemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15-[20. és ]22. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 7., 19., 23[-24]. és 27.-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3[-4]. pontjában, 
megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és 
jogosultsági feltételek mellett. A 3. számú melléklet 21. a) pontjában megállapított normatív hozzájárulás 
akkor illeti meg a nem állami intézmény fenntartóját, ha a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van.” 
 
 Indokolás a T/17700/1274. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 18. Tatai-Tóth András képviselő  az Egységes javaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
„30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társa-
dalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazda-
sági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző , a személyi jövedelem-adóról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére 
működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figye-
lemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15-[20. és ]22. pontjában, az 5. számú mel-
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léklet 7., 19., 23[-24]. és 27.-28. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3[-4]. pontjában, 
megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és 
jogosultsági feltételek mellett. A 3. számú melléklet 21. b) pontjában megállapított normatív hozzájárulás 
akkor illeti meg a nem állami intézmény fenntartóját, ha többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás 
alapján kapcsolódik be a kistérségi társulásba, feltéve, hogy a megállapodás alapján az intézmények együtt-
működése, a feladatellátás közös megszervezése biztosított.” 
 
 Indokolás a T/17700/1275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 19. Harrach Péter képviselő  az Egységes javaslat 30. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasol-
ja: 
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális köz-
feladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági tár-
saság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya 
alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és 
fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intéz-
mény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a h) pontban fog-
laltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11 .b)-k) és 12-14. pontjaiban, továbbá 
8. számú melléklete 11. részének 3. pontjaiban, valamint V. részének 2.3. és 2.4.b)-f) és 2.5. pontjaiban meg-
állapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.” 
 
 Indokolás a T/17700/1276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 20. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az 
egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A 
(3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás 
számától –, [128 970] 128 971 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó 
egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe 
vehető – létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézmé-
nyében oktatottjai után nem jogosult.” 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (1263-9. sz. jav. - 30.§(3)), 23. (1263-9. sz. jav. - 30.§(4)), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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 21. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 30. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXX1V. törvény (a továbbiakban: az 
egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A 
(3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás 
számától -, [128 970] 144 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó 
egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3. számú melléklet 15 ., 16 . a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelem-
be vehető - létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intéz-
ményében oktatottjai után nem jogosult.” 
 
 Indokolás a T/17700/1280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó 
országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-
(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után [128 970] 128 971 forint/év 
kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai 
közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a 3. 
számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (1263-9. sz. jav. - 30.§(2)), 23. (1263-9. sz. jav. - 30.§(4)), pont-
jaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 23. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő 
támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban megállapított nor-
matíva [35,5] 39,6%-a.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (1263-9. sz. jav. - 30.§(2)), 22. (1263-9. sz. jav. - 30.§(3)), pont-
jaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 24. Harrach Péter képviselő  az Egységes javaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szó-ló törvény feltételei szerint kiegészítő 
támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjában, valamint a 8. számú 
melléklete V. részének 2.3. és 2.4. b)-f) és 2.5. pontjaiban megállapított normatíva [35,5] 59,1 %-a.” 
 
 Indokolás a T/17700/1277. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (7) bekezdés b) pont módosítását java-
solja: 
 
/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgál-
tatás nem állami fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel 
jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre/ 
 
„b) normatíva-igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti a fenntartó székhelye szerinti illetékes Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (fé-
rőhelyszám, az emelt színtű férőhelyek külön megjelölésével, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel 
2007. évi várható időtartamának feltüntetése mellett. Az e bekezdés szerinti igényjogosultságnak további fel-
tétele, hogy a fenntartó - ide nem értve az egyházi fenntartókat - feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik, 
melynek részletes szabályait a szociális területért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 26. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (7) bekezdés c) pont elhagyását java-
solja: 
 
/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgál-
tatás nem állami fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel 
jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre/ 
 
„[c) a Magyar Államkincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2006. január 1-jét követően 
megállapított normatív hozzájárulás fenntartónak való átutalását követő 6 hónapon belül szabálysze-
rűségi felülvizsgálat keretében - szükség szerint helyszíni vizsgálattal - ellenőrzi az igénybejelentésben 
feltüntetett feladatmutató és a normatív támogatás törvényi feltételeinek meglétét. E felülvizsgálatra a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény sza-
bályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 27. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 30. § kiegészítését javasolja a következő új (8) 
bekezdés  felvételével: 
 
„(8) A nyilvános könyvtárat, közművelődési intézményt és közgyűjteményt üzemeltető egyházi fenntartó az 
5. számú melléklet 8. és 18. pontjaiban meghatározott támogatásra jogosult a szakminisztérium által e célra 
elkülönített keret terhére.” 
 
 Indokolás a T/17700/1265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 28. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 30. § (10) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(10) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás a 2005/2006. évi 
nevelési, illetve tanévtől kezdődően kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető 
igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket 
egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munka-
rendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 29. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 30. § kiegészítését javasolja a következő új 
(12) bekezdés  felvételével: 
 
„(12) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású intézmény, valamint a 
működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező 
közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonat-
kozó feltételeket köteles biztosítani.”
 
 Indokolás a T/17700/1266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 30. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 30. § (15) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(15) A Kincstár ellenőrzi: 
- az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bevonásával a közoktatási célú, 
- a Kormány rendeletében meghatározott szakintézmény bevonásával a szociális célú, 
az (1)-(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás 
igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerűségét. 
A Kincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2006. január 1-jét követően megállapított normatív 
hozzájárulás fenntartónak való átutalását követő 6 hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében - 
szükség szerint helyszíni vizsgálattal - ellenőrzi az igénybejelentésben feltüntetett feladatmutató és a norma-
tív támogatás törvényi feltételeinek meglétét. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
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tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a 
jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 31. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 39. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaraciával vállalt készfizető ke-
zesség állománya nem haladhatja meg 2006. december 31-én a [300 000,0] 400 000,0 millió forintot.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (1289. sz. jav. - 39.§(4)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 39. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaraciával vállalt kezesség mérté-
ke vállalkozásonként nem haladhatja meg a [800,0] 900,0 millió forintot, továbbá a hitelszerződés esetén az 
adóst, illetve a bankgarancia-szerződés alapján a meg-bízót terhelő fizetési kötelezettség 80%-át.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (1289. sz. jav. - 39.§(3)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 33. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 45. § (1) bekezdés e) pont módosítását java-
solja: 
 
/(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, ki-
emelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:/ 
 
„e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím).” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 34. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 46. § (1) bekezdés 12. pont módosítását ja-
vasolja: 
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„12. a jogi segítségnyújtásnál (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, [2]6. cím, 2. alcím, 4. jogcím-
csoport),” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 35. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 46. § (1) bekezdés 33. pont módosítását ja-
vasolja: 
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„33. a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelé-
si támogatás, pénzbeli és egyszeri támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának meg-
térítésénél, az életkezdési támogatásnál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisz-
térium fejezet, 10. cím), 
 
 Indokolás a T/17700/1263-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 36. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 46. § (1) bekezdés 42. pont módosítását ja-
vasolja: 
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„42. a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésénél (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, [2]6. cím, 
[3]2. alcím, 5 jogcímcsoport)” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 37. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 46. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
(2) Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz (XV. Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium fejezet, 27. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető. 
 
 Indokolás a T/17700/1263-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 38. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi költségvetési tá-
mogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó [3]0,74 %-át kitevő államháztartási tarta-
lékot kell képezni. Ennek önkormányzatonkénti mértéke: 
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a) a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövede-
lemadó [16,7]5,59 %-a,  
b) a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) [pontja]II. a) és b) pontja szerinti személyi jövede-
lemadó részesedés [16,7]5,59 %-a.[, továbbá  
c) valamennyi önkormányzatnál és a többcélú kistérségi társulásoknál a 14. § (3) bekezdésében megha-
tározott rendeletben közzéteendő normatív hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott 
személyi jövedelemadó 0,9 %-a.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 39. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 59. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illet-
ményalap  
 
a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, 
valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi 
XCV. törvény hatálya alá tartozóknál 2006. január 1-jétől[,]36 800 forint;” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 40. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 60. § kiegészítését javasolja a következő új 
(3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 94. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2006. évi összege 20 000 forint/fő.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 41. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat  kiegészítését javasolja a következő új 70-75. 
§-ban a Munkahely Garancia Alap  felvételével: 
 

„„ MUNKAHELY GARANCIA ALAP
 
70. § A Munkahely Garancia Alap (a továbbiakban: Alap) a nemzetgazdaság működése szempontjából kriti-
kus mértékű körbetartozás és lánctartozás megszüntetését, a munkahelyek védelmét szolgáló, az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. 
 

Az Alap célig és kedvezményezettjei
 
71. § (1) Az Alap rendeltetése az, hogy kiszámítható és biztos forrást teremtsen - az általuk kibocsátott szám-
la mértékéig - az e törvény hatálya alá tartozó azon vállalkozásoknak, amelyeknek 
a) elismert, lejárt és végrehajtható követelésük nem került kiegyenlítésre, és 
b) igazolják az Alap felé, hogy emiatt más vállalkozás (vállalkozások) által 
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kibocsátott számla (számlák) ellenértékét nem tudják megfizetni. 
 
(2) Nem jogosult az Alap támogatására az a vállalkozás, amelynek munkaügyi  kapcsolatai rendezetlenek. 
 
72. § E törvény hatálya alá tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás. 
 

Az Alap forrásai
 
73. § (1) Az Alap tárgyévi forrásai: 
a) a központi költségvetésből nyújtott, az éves költségvetési törvényben 
meghatározott állami támogatás; 
b) az Alap - tárgyévet megelőző - pénzmaradványa; 
c) visszatérített támogatások; 
d) belföldi vagy külföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasá-
gi társaságok által teljesített, önkéntes befizetések, adományok, segélyek; 
e) köztestületek, érdekképviseleti szervezetek által nyújtott önkéntes befizetések; 
f) nemzetközi szervezetektől, intézményektől származó támogatások; 
g) egyéb bevételek. 
 
(2) A jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek Alap javára történő 
önkéntes befizetései alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben, valamint a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben a kiemelkedően közhasznú szervezetek részére juttatott adományra vo-
natkozóan meghatározott kedvezmények vehetők igénybe. 
 
(3) Az Alap forrásai és év végi pénzmaradványa nem vonhatók el. 
 

Az Alap felhasználása
 
74.  § (1) Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el. 
 
(2) A támogatás kamatmentes, és amennyiben a követelés utóbb kiegyenlítésre kerül, visszatérítendő. 
 
(3) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezett vállalkozással szer-
ződésben kell megállapodni. 
 
(4) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti pályázat be-
nyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben kell visszafizet-
ni. 
 
(5) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen a pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a 
szerződések előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltét-
eleivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket 
az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi ki-
adási előirányzatának három százalékát. 
 

Az Alap kezelése és ellenőrzése
 
75. § (1) Az Alap feletti rendelkezési jogot a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
gyakorolja, és felelős annak felhasználásáért. 
 
(2) Az Alap működésének, forrásai kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, a nyújtható támoga-
tások rendező elvét, a pályázatok eljárási rendjét és társadalmi ellenőrzésének szabályait, a támogatási szer-
ződés kötelező tartalmi elemeit, a támogatás visszafizetésének szabályait, valamint a vezetendő nyilvántar-
tások tartalmát a Kormány rendeletben szabályozza. 
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(3) A támogatási rendszer egészének koordinálása, szabályszerű működése, társadalmi ellenőrzése és nyilvá-
nossága céljából a bevételekről, a támogatás iránt benyújtott pályázatokról, a visszafizetésekről, a kiadások-
ról központi nyilvántartást kell vezetni. 
 
(4) A miniszter szükség szerint, de először legkésőbb e törvény hatályba lépése évének május 31. napjáig tá-
jékoztatja a Kormányt, a Kormány június 30-ig beszámol az Országgyűlésnek az Alap addigi tevékenységé-
ről és működéséről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól. A későbbiekben legalább évente 
egyszer kell ugyanezen határidőben a beszámolót az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolót honlapon 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási, illetve beszámolási kötelezettség nem mentesíti a minisztert, illetve 
a Kormányt az Áht. 57. §-ában foglaltak teljesítése alól. 
 
(6) Az Alap működésének nyilvánosságát internetes honlap is biztosítja.”„

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (1291. sz. jav. - 114.§újf)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 88. §-ban a Ktv. 49/F. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolja: 
 

„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása 
 
88.§[ (1)] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény[ (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. §-
ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési 
utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, 
feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. 
 
(2) A Ktv.] 2. számú melléklete II. BESOROLÁSI OSZTÁLY illetménytáblájának 1-es fizetési fokozatához 
tartozó szorzószáma 2006. július 1-jétől 1,79-re, valamint a III. BESOROLÁSI OSZTÁLY illetménytáblájá-
nak 1-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma 1,79-re, 2-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma pe-
dig 1,87-re változik.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 43. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 90. § (2) bekezdésben az Áht. 12/B. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„12/B. § (1) A köz- és magánszféra együttműködésén alapuló, a (2) bekezdésben meghatározott, 1 milliárd 
forint nominális összértéket meghaladó többéves állami kötelezettségvállalások költségvetési évben elvállal-
ható nominális összértékének összege legfeljebb a központi költségvetés kiadási főösszegének 2 %-a lehet. 
Ezen korlátozás alá tartoznak azon többéves kötelezettségvállalások is, amelyek vállalására az Országgyűlés 



- 17 - 
 
más törvény keretében ad felhatalmazást, kivéve azokat az egyedi döntés alapján keletkező kötelezettségvál-
lalásokat, amelyeket az Országgyűlés az Áht. 22. §-a alapján hagy jóvá.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 44. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 90. § kiegészítését javasolja a következő új 
(3) bekezdésben az Áht. 13/A. §  felvételével: 
 
„(3) Az Áht. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13/A. § (1) Az államháztartás alrendszerei részére juttatott, az Európai Unióból származó források (a továb-
biakban: EU források), adományok, segélyek elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra hasz-
nálhatók fel, amelyre az adományozó juttatta . A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a felhasználót - a (8) bekezdésben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - 
visszafizetési kötelezettség terheli . 
 
(2) Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szerveze-
tek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szo-
ciális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról . A finanszírozó köteles ellenőrizni a 
felhasználást és a számadást . Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély 
az előírt számadási  kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a továb-
bi finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a felhasználót - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötele-
zettség terheli . 
 
(3) Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott, illetve támogatott feladatok ellátása során az előirány-
zatok tervezett céltól eltérő felhasználását az előirányzat-átcsoportosítás e törvényben foglalt szabályai sze-
rint lehet kezdeményezni . 
 
(4) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból támogatás akkor adható, ha a támoga-
tás igénylője előzetesen írásban hozzájárul, hogy a 18/C . § (13)-(14)bekezdésében meghatározott 
adatait a 18/C. § (12) és (14) bekezdésében felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a18/C. § (12)-
(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják . 
 
(5) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből támogatás - a 12 . § (4) bekezdésében foglalt támogatás ki-
vételével - nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtarto-
zása van. A támogatás iránti kérelem benyújtója ezért a támogató által meghatározott határidőig nyilatkozik 
arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás 
folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje a 18/C. § (13)-(15) bekezdésében meghatározott 
eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól, az illetékhivataltól és a vámhatóságtól 
. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése szempontjából e hozzájárulás az eljárás megindítása iránti kére-
lemnek minősül azzal, hogy az általános tételű eljárási illetéket azon adóhatóságok számára tekintettel kell 
leróni, amelyektől hozzájárulás hiányában külön külön igazolást kellene beszerezni a támogatás folyósítása 
érdekében . Hozzájárulás hiányában a támogatás vagy az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően 
a támogatóhoz, az általa meghatározott határidőig be kell nyújtani az állami adóhatóság, vámhatóság, a szék-
hely, illetőleg lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság és illetékhivatal 30 napnál nem régebbi igazolását 
arról, hogy a támogatás kedvezményezettjének nála nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása 
nincsen. 
 
(6) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből megítélt és folyósításra kerülő támogatásból - a 12. § (4) 
bekezdésében foglalt támogatás kivételével, törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint - a 
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támogatások kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet. A visszatartás a ked-
vezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. 
 
(7) A (6) bekezdésben foglalt visszatartásról a kedvezményezettet a támogatást nyújtó szerv írásban értesíti. 
A támogatást nyújtó szerv a visszatartott összegből 8 napon belül utalja át a köztartozás jogosultjának a ked-
vezményezettel szemben fennálló követelését . Ha a folyósítandó támogatás összege a kedvezményezettet 
terhelő köztartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a támogatást nyújtó szerv a köztartozások ará-
nyában utalja át a jogosultaknak . 
 
(8) Az európai uniós támogatásból megvalósuló program kedvezményezettjével kötött szerződésben biztosí-
tani kell, hogy a (2) bekezdésben írt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a kedvezményezett haladékta-
lanul köteles visszafizetni a nem rendeltetésének és céljának megfelelően felhasznált közpénzeket, európai 
uniós támogatást, központi költségvetési juttatást és fejezeti kezelésű célelőirányzata juttatást . A rendeltetés- 
és célellenesen felhasznált összegek adók módjára behajtandók . 
 
(9) Az európai uniós támogatásból megvalósuló program kedvezményezettjével kötött szerződésben biztosí-
tani kell, hogy az európai uniós támogatásból a kedvezményezett részére 50 százalék előleg a szerződés 
megkötésekor kerüljön kifizetésre . 
 
(10) Ha a pályázat útján elnyert központi költségvetési támogatást jogosulatlan igénybevétel vagy felhaszná-
lás miatt a jogosult közigazgatási hatósági eljárásban követeli vissza és a követelést a kötelezett határidőben 
nem teljesíti, a követelés köztartozásnak minősül, melyet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megkere-
sésre adók módjára hajt be . 
 
(11) A (4)-(10) bekezdésben foglalt rendelkezés végrehajtásának részletes szabályait a Kormány rendeletben 
szabályozza. 
 
(12) Ha az Európai Unió Bizottsága az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: 
Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás visszafizettetését rendeli el, a vissza-
fizetendő támogatás adók módjára behajtandó követelésnek minősül .”
 
 Indokolás a T/17700/1288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 90. § (3) bekezdésben az Áht. 13/B. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek kötelesek az árubeszerzési, építési beruházási, il-
letve szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatások felhasználása során a velük szerződést kötő fél 
teljesítése esetén, az általa kibocsátott számla (számlák) ellenértékét a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény 3 . § (8) bekezdés 9. pontjában meghatározott tőzsdén kívüli azonnali ügyletre vonatkozó határidőben 
megfizetni.

 
 
 Indokolás a T/17700/1287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (1287. sz. jav. - 90.§(3)Áht.13/B.§új(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 46. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 90. § (3) bekezdésben az Áht. 13/B. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés végrehajtásának részletes szabályait a Kormány rendeletben sza-
bályozza.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (1287. sz. jav. - 90.§(3)Áht.13/B.§új(3)), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1287. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 47. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 90. § (9) bekezdésben az Áht. 100. § (1) 
bekezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/Az Áht. 100. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A költségvetési szervek (ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is) a 66. §-ban foglalt 
költségvetési szervek és a Kincstár kivételével, valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalom-
biztosítás pénzügyi alapjai/ 
 
„c) értékpapírt – kivéve a 9[4]5. § (4) bekezdése szerinti gazdasági társasági részesedést megtestesítő érték-
papírt, valamint az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő felvásárlást és értékesítést – nem vásárolhatnak,” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 48. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat  kiegészítését javasolja a következő új 94. §  
felvételével: 
 

„A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. tőrvény módosítása
 
94. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 66. § (1) bekezdése a 
következő d) ponttal egészül ki: 
 
/Az ajánlatevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt al-
vállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága ... igazolható/ 
d) a közbeszerzés becsült értéke előfinanszírozási ősszegének biztosításával, amely teljesíthető bankgarancia 
levéllel, bankhitel fedezettel, hitelfedezeti igazolással, készpénz letétbe helyezéséről szóló igazolással vagy a 
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást  tartalmazó - kötelezvénnyel; 
 
(2) A Kbt. 305. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
305. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél kőteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és 
tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb nyolc - az Európai Unióból származó forrásból támoga-
tott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében tizenöt - napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivé-
ve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő 
teljesítésében állapodtak meg. 
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(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az (1) bekezdés szerinti ha-
táridő eredménytelen elteltét követően az ajánlattevőként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat 
be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő bankszámlája terhére. 
(3) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles az alvállalkozónak a szerződésben meghatározott módon és tarta-
lommal való teljesítésétől számított legkésőbb nyolc- az Európai Unióból származó forrásból támogatott 
közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében tizenöt- napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha 
törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő telje-
sítésében állapodtak meg. 
(4) Az ajánlattevőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés szerinti határ-
idő eredménytelen elteltét követően az alvállalkozóként szerződő fél azonnali beszedési megbízást nyújthat 
be az ajánlattevő bankszámlája terhére. 
(5) A (3) és (4) bekezdés megfelelően irányadó az alvállalkozó és a vele alvállalkozói szerződést kötő továb-
bi felek közötti jogviszonyokra is.” 
 
 Indokolás a T/17700/1286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 95. §-ban a Gyvt. elhagyását javasolja: 
 

„[A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 
95. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 16. §-
ának (1) bekezdésével megállapított – 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
/A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolá-
sa, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult/ 
„b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,” 
/az igénybevételére./ 
(2) A  Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 16. §-ának 
(1) bekezdésével megállapított – 19. §-ának (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki és egyidejűleg 
a jelenlegi c) pont jelölése d) pontra változik: 
/A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolá-
sa, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult/ 
„c) a 20/B. §-ban meghatározott emelt összegű egyszeri támogatásnak,” 
/az igénybevételére./ 
(3) A Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 16. §-ának (1) be-
kezdésével megállapított – 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövede-
lem összege nem haladja meg  
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legki-
sebb összege) a 120%-át 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át az a) pont alá nem tartozó esetben 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-
külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.” 
(4) A Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 18. §-ával megálla-
pított – 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 
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b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 
pénzbeli támogatást folyósít. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 5000 
forint. A 2006. évet követően a pénzbeli támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségve-
tésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.” 
(5) A Gyvt. a következő 20/B. §-sal egészül ki: 
„20/B. § (1) A 19. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 
a tárgyév július hónapjában emelt összegű egyszeri támogatást állapít meg annak az adóköteles jöve-
delemmel nem rendelkező, tartásra köteles, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű 
rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozónak, akit a 
gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt. Az emelt összegű egyszeri támogatásra való jogosultság 
megállapítása esetén a 20/A. § szerinti támogatást a települési önkormányzat jegyzője nem folyósítja. 
(2) Az emelt összegű egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 15 000 forint. A 2006. 
évet követően az emelt összegű egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségve-
tésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”] „ 
 
 Indokolás a T/17700/1263-25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 50. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 92. § elhagyását javasolja: 
 

„[A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 
92. § A személyi jövedelemadóról szóló - módosított - 1995. évi CXVII. törvény 6. számú melléklete II. 
Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezetének C) Tevékenységek pontja a követke-
ző 3. alponttal egészül ki: 
„3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (1263-24. sz. jav. - 93.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 51. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 92. § új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíte-
ni: 
 
„92. § (1) A Személyi jövedelemadóról szóló - módosított - 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. 
törvény) 40. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Személyi kedvezmények
40. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló iga-
zolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév 
első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személvi kedvezmény). 
(2) Az összevont adóalap adójából a (3)-(11) bekezdés rendelkezései szerint nem kell megfizetni a családi 
kedvezményt, amelyet a kedvezményezett eltartott után érvényesíthet a jogosult. 
(3) A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági 
hónaponként 
a) egy eltartott esetén 3 000 forint, 
b) kettő eltartott esetén 4 000 forint, 
c) három és minden további eltartott esetén 10 000 forint. 
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(4) E § alkalmazásában jogosultsági hónap az a hónap, melyre tekintettel a családi pótlékot illetőleg a rok-
kantsági járadékot folyósítják, magzat esetében a várandósság időszakában azon hónap, amelyben a váran-
dósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a 
megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. Az adóhatóság az ellenőrzés során 
kérheti a várandósság ténséről kiadott orvosi igazolást. 
(5) A (3) bekezdésben megállapított összeg meghatározása szempontjából az eltartottak létszámába be kell 
számítani a kedvezményezett eltartottakon kívül azokat is, akiket rajtuk kívül a családok támogatásáról szóló 
törvény szerint a nevelési ellátás összegének megállapítása szempontjából figyelembe vesznek (a továbbiak-
ban együtt: eltartottak). 
(6) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló 
törvény szerint nevelési ellátásra jogosult, továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa. 
Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély, aki a nevelési ellátást mint 
vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg mint vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a 
javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 
gyermekre (személyre) tekintettel kapja, valamint a szociális 
intézmény vezetője, ha a nevelési ellátást az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel 
kapja. 
(7) Ha a kedvezményezett eltartott saját maga volna jogosult a (6) bekezdés rendelkezése szerint a családi 
kedvezmény érvényesítésére, illetőleg, ha a kedvezményezett eltartott rokkantsági járadékban részesülő ma-
gánszemély, akkor a vele közös háztartásban élő magánszemélyek közül - döntésük szerint-egy minősül jo-
gosultnak. 
(8) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele az eltartottak természetes azonosító adatainak vagy 
adóazonosító jelének feltüntetése az adóbevallásban (a munkáltatói elszámolásban), azzal, hogy magzat 
(ikermagzat) esetében az előzőeket a várandósság tényéről adott nyilatkozat helyettesíti. 
(9) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen érvényesíthető, azonban a 
jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával az adóév végén megoszthatja azt, feltéve, hogy a meg-
osztás tényéről az adóbevallásukban (a munkáltatói elszámolásukban) nyilatkozatot adnak és egymás adó-
azonosító jelét feltüntetik. 
(10) Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóbevallás benyújtását követően történik, akkor a várandós-
ság alapján az adóévben fennálló jogosultsági hónapokra járó családi kedvezmény - figyelemmel e rendelke-
zéseire is-önellenőrzéssel érvényesíthető. 
(11) A családi kedvezmény e § szerint történő érvényesítése a (7) bekezdésben nem említett jogosultak ese-
tében független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak figyelembevétele. 
(12) A családi kedvezmény összegét az éves költségvetési törvényben legalább a fogyasztói árnövekedés és 
az országos bruttó átlagkereset-növekedés 50-50 százalékos súlyozott átlagának megfelelő mértékben 
kell emelni.” 
(2) Az [személyi jövedelemadóról szóló - módosított - 1995 . évi CXVII. törvény] Szja. törvény 6. számú 
melléklete 11. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezetének C) Tevékenységek pontja a 
következő 3 . alponttal egészül ki: 
„3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés. 
 
 Indokolás a T/17700/1281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 93. § elhagyását javasolja: 
 

„[A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
 
93. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló - módosított - 1996. évi LXXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Tao.) 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában/ 
„a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő érték-
papír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló 
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váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-
nak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére ka-
matot fizet (kivéve a hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, annak érde-
kében fennálló tartozást) adóévi napi átlagos állománya;” 
(2) A Tao. 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó - a (9) bekezdésben foglalt 
adókedvezmény mellett - a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalé-
kának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben 
egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített adó-
kedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető. Az adókedvezmény az állami támogatásokra 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) tá-
mogatásnak minősül.”] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (1263-24. sz. jav. - 92.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 53. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 96. § (3) bekezdésben a Tny. 66. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
[„(3) A Tny. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:, egyidejűleg a § a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Annak az (1) bekezdés a) pontjában említett feltételeknek megfelelő özvegynek a részére, aki kizá-
rólag a 47. § (3) bekezdésében vagy az 53. § (1) bekezdésében meghatározott határidő túllépése miatt 
nem jogosult özvegyi nyugdíjra különös méltánylást érdemlő körülményeire tekintettel - az 50. § al-
kalmazásával – kivételes özvegyi nyugdíj állapítható meg azzal, hogy a kivételes özvegyi nyugdíj enge-
délyezett összege nem haladhatja meg 
a) a saját jogú nyugellátásban nem részesülő özvegy esetében az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban 
meghatározott legkisebb összegét, 
b) a saját jogú nyugellátásban részesülő özvegy esetén az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban megha-
tározott legkisebb összegének ötven százalékát. 
 
(3) Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
vezetője, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetője a kivételes nyugellátás megállapításáról, a 
kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezéséről, illetve a kérelem elutasításáról ha-
tározatot hoz.” „] 
 
 Indokolás a T/17700/1263-26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot az Előterjesztő a fentiek szerint pontosította. 
 
 
 54. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 97. § módosítását javasolja: 
 
„(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló - módosított - 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiak-
ban : Ebtv.) 42/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70 százaléka." 
 
(2) Az Ebtv. a következő 22/A. §-sal egészül ki: 
„22/A. § A gyógyszerek árához - külön jogszabály alapján - nyújtott támogatást úgy kell megállapítani, illet-
ve a támogatás módját és mértékét úgy kell meghatározni, hogy a termelői ár növekedése nem haladhatja 
meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben tervezett éves átlagos fogyasztói árváltozás 
mértékét.” 
 
 Indokolás a T/17700/1282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 98. § (2) bekezdésben az 1997. évi CXL. 
törvény 94. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló [– módosított –] 
1997. évi CXL. törvény 94. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoz-
tatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként, az éves 
költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum (nyomtatott, 
hangzó, elektronikus) vásárlására[, amelynek 2006. évi összege 20 000 forint/fő/év].” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 56. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 103. § elhagyását javasolja: 
 

[A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 
módosítása 
103. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló – a 2004. évi CXXXV. törvénnyel módo-
sított – 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: KTIA tv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. § (1) Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a következő jogcíme-
ken használhatják fel: 
a) a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetéül, vala-
mint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére, beleértve az országos 
kutatási-fejlesztési programok, projektek finanszírozását; 
b) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztésére, beleértve a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcso-
lódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, összhangban a Magyar Köztársaság 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival; 
c) a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és háló-
zatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák tartásának, szakkiállítások rendezésé-
nek, kiadványok készítésének költségeit; 
d) a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben; a régiók és a kistérségek in-
novációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására; 
e) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a nemzetközi pá-
lyázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatá-
sát; 
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f) kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrá-
sainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbképzés 
támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, vala-
mint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására; 
g) a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, 
azok gyakorlati alkalmazására. 
(2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben 
meghatározottak szerint különösen: 
a) a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel 
és innovációval foglalkozó intézkedések hazai társfinanszírozására; 
b) a tudás- és technológia-intenzív kis- és középvállalkozásokba befektető kockázati tőkealapokban 
történő részvétel révén; 
c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra; 
d) a tudományos kutatás és a technológiai innováció szakpolitikai megalapozását szolgáló műszaki, 
közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok, koncepciók készítésére; 
e) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésére, szakkiállítások ren-
dezésére, kiadványok, szakkönyvek készítésére, információs- és könyvtárak fejlesztésére, innováció-
ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulásra; 
f) a társadalomtudományi kutatások támogatására. 
(3) Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el. Pályázaton kívüli támogatás nyújtá-
sára, beleértve a (2) bekezdésben más jogszabályból, illetve nemzetközi szerződésből fakadó kötelezett-
ségeket és támogatásokat – a fejlesztési célú beruházások kivételével – az Alap céljaival és felhasználá-
sának jogcímeivel összhangban, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával, az Alap 
tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor. 
(4) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezettel szerződésben 
kell megállapodni. 
(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén 
felül az Alapból biztosítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-,  Technológiapolitikai és Verseny-
képességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány 
és Technológiapolitikai Titkárság működésének költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrásokat. 
(6) Az Alap kezelése során felmerülő – így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, 
programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések elő-
készítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel, va-
lamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap 
működtetésével kapcsolatos – költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költ-
ségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3,3 %-át. 
(7) Az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25%-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. 
Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel és a régiók innovációs stratégiájával összhangban lévő fel-
használási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal elnöke útján terjesztik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A regionális 
innovációs célokra fordítandó összegből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott keretek 
felhasználásáról – a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak a 11. § (3) bekezdés szerinti egyet-
értésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben – a regionális fejlesztési tanácsok döntenek. 
(8) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói 
továbbképzés, továbbá a (2) bekezdés f) pontjában, valamint az (5) bekezdésben meghatározott jogcí-
mek, feladatok éves támogatására együttesen a 2. § b) pontja szerinti tárgyévi központi költségvetési 
támogatás 6%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor.” 
(2) A KTIA tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 
/E törvény alkalmazásában/ 
„f) TéT: tudomány- és technológiapolitika.” 
(3) A KTIA tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a 2007. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.”] 
 
 Indokolás a T/17700/1269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 57. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 100. §-ban a 1998. évi LXXXIV. törvény 
34. § (3) bekezdés elhagyását javasolja: 
 

„[A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása 
 
100. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 34. §-ának (3) bekezdése a követke-
ző második mondattal egészül ki: 
 
„A Magyar Államkincstár, illetőleg a 35. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervei vo-
natkozásában a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyinté-
zés keretében 2007. január 1-jétől gyakorolhatók.”] „ 
 
 Indokolás a T/17700/1263-28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 58. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 104-109. § elhagyását javasolja: 
 

„[A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 
 
104. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 2. §-ának 11-12. 
pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„11. Közösségen belüli beszerzés: új gépjármű másik tagállamból történő behozatala, vagy egyéb mó-
don történő bejuttatása, ahol az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) megfizetése az általános 
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 46. § (2) bekezdésének 
b) pontja alapján történik; 
12. importáló: az áfa-törvény szerinti importáló.” 
 
105. § A Rega-tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése. 
(2) Adókötelezettséget keletkeztet továbbá 
a) a gépjármű importálása, 
b) a gépjármű Közösségen belüli beszerzése, 
c) a gépjármű átalakítása, 
feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik.” 
 
106. § A Rega-tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki-
nek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik. 
(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, az 
adó alanya az importáló. 
(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, 
az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy. 
(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa. 
(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyok-
nak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 
(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye 
külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni (a továb-
biakban: képviselő). A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az 
adóalannyal egyetemlegesen felelős.” 
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107. § A Rega-tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (1) Az adófizetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben legkésőbb a forgalomba he-
lyezés időpontjában keletkezik. 
(2) Az adófizetési kötelezettség 
a) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló ha-
tározat közlésének napján, 
b) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpont-
jában, 
c) a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az átalakítás napján, de legkésőbb a forgalomba 
helyezés időpontjában 
keletkezik.” 
 
108. § A Rega-tv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az adót - az adóhatósághoz történt bejelentést követően - az adóigazolás kiváltásának időpontjá-
ban a 4. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely értékesítő is meg-
fizetheti, feltéve, hogy az értékesítő belföldön székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy állandó lakó-
hellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya. Az így megfizetett adó, mint más nevében és 
javára megfizetett összeg, nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőzően teljesített értékesíté-
sek, illetve az import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántar-
tásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti. Nem része az adó az import, illetve a Közösségen 
belüli beszerzés áfa alapjának akkor sem, ha a 4. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti adóalany és a for-
galomba helyezést saját nevére kezdeményező ugyanaz a személy. Nem tartozik bele továbbá az adó az 
áfa alapjába abban az esetben, ha a gépjármű e törvény szerinti átalakítása áfafizetési kötelezettséget 
keletkeztet.” 
 
109. § A Rega-tv. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés jelö-
lése (7) bekezdésre változik: 
„(6 )A közlekedési igazgatási hatóság a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a tárgyhónapban for-
galomba helyezett, e törvény alkalmazásában személygépkocsinak és motorkerékpárnak minősülő 
gépjárművekről az adóhatóság részére adatot szolgáltat a következő tartalommal: 
a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, motorszáma; 
b) a forgalomba helyezés időpontja.”] 
 
 Indokolás a T/17700/1263-29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 59. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat  kiegészítését javasolja a következő új 110. §  
felvételével: 
 
„(1) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXX1V. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 13. §-ának 
(1) bekezdése az alábbi 41. ponttal egészül ki: 
 
/(1)E törvény alkalmazásában/ 
41. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXX1V. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás. 
 
(2) Az áfa-törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - a (3) bekezdésben, il-
letve a 17. és 18. §-ban meghatározott eltérésekkel - a teljesítés, illetve részteljesítés (a továbbiakban együtt: 
teljesítés) időpontjában keletkezik. 
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(2) Ha e törvény rendelkezéseiből más nem következik, a teljesítés időpontjának megállapítására a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) Az adófizetési kötelezettség; a kis- és középvállalkozások által végzett termékértékesítésnél és szolgálta-
tásnyújtásnál, a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) - ideértve a részletekben történő átvételt (jóváírást) is 
- időpontjában keletkezik. 
 
(4) Ha az adó alapjának meghatározása szempontjából jogszabály minősítést ír elő, a teljesítés időpontja a 
minősítésről szóló okirat átvételének napja. 
 
(5) A 6. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott termékértékesítésnél a teljesítés időpontja az a nap, 
melytől kezdve a bérlő vagy a vevő tulajdonosként való rendelkezésre jogosultságot szerez, illetve - ha az 
korábban történik - a terméket birtokba veszi. 
 
(6) Az (5) bekezdésben nem említett folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a 
teljesítés időpontja az egyes részkifizetések esedékességének napja. 
 
(7) A 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott termékértékesítésnél a teljesítés időpontja: 
a) eladási megbízásnál az a nap, melyen a bizományos saját nevében teljesíti a  
termékértékesítést; 
b) vételi megbízásnál az a nap, melyen a bizományos megszerzi azt a jogot, hogy saját nevében rendelkezzen 
a termék felett. 
 
(8) Ha a bizományi szerződés alapión teljesített termékértékesítés egyúttal termékimportot is megvalósít, ak-
kor 
a) eladási megbízásnál a bizományos és a vele szerződő harmadik személy, illetve 
b) vételi megbízásnál a bizományos és a megbízója közötti termékértékesítés teljesítési időpontja megegye-
zik a termékimport utáni adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, feltéve, hogy importálónak a bi-
zományos minősül. 
 
(9) A közös jogkezelés körében a közös jogkezeléssel érintett jogosult által nyújtott közvetített szolgáltatás 
esetén, ha a szolgáltatás ellenértékét törvényi felhatalmazás alapján hozott felosztási szabályzat állapítja meg, 
a közös jogkezeléssel érintett jogosult teljesítésének időpontja az ellenértékről szóló értesítés kézhezvétel-
ének napja. 
 
(10) Vagyoni értékű jogok átengedése esetén - amennyiben a jog átengedésének ellenértékét a felek idősza-
konként számolják el - az adófizetési kötelezettség az elszámolás esedékességének napján keletkezik.  Egyéb 
esetekben az adófizetési kötelezettség a jog átengedésének időpontjában keletkezik. A közös jogkezelő szer-
vezet által történő vagyoni értékű jog átengedés, jogdíj-, illetve járulékigény érvényesítés esetében a teljesí-
tés időpontra a szolgáltatást igénybevevő által fizetett ellenérték átvételének (jóváírásának) napja. 
 
(11) Ha a felek által kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésekről, nyújtott szolgáltatásokról 
időszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meg-
határozott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja a felek közötti elszámolás napja, ha a felek ilyet 
nem jelölnek meg, akkor a teljesített szolgáltatások, értékesítések tekintetében a teljesítésre kötelezett adó-
alany áfaelszámolásí időszakának utolsó napig, illetve, ha a felek az általuk megjelölt időpontban nem szá-
molnak el, akkor a teljesítésre kötelezett adóalanynak a felek közötti elszámolás napját tartalmaz 
adómegállapítási időszakának utolsó napja. Amennyiben a teljesítésre kötelezett adóalany nem belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) havonta kőteles az adót megállapítani. 
 
(12) A 6. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés időpontja - a termék nem 
pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedésének napja. 
 
(13) A 6. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés időpontja megegyezik a 
zálogtárgy - zálogjogosult vagy harmadik személy részére történő - értékesítésének teljesítési időpontjával. 
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(14) Bérbeadás, illetve előfizetéses újság és folyóirat értékesítés esetén - a (11) bekezdésben meghatározott 
időpont helyett - az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az egyes részkifizetések esedékessé-
gének napja. 
 
(15) Ha a szolgáltatás ellenértékét a hatóság (bíróság) határozattal (végzéssel) állapítja meg, a teljesítés idő-
pontja a határozat (végzés) jogerőre emelkedésének napja. 
 
(16) Építési szerződés esetén az (1) bekezdés szerinti részteljesítésnek minősül az is, ha a felek az egyes épí-
tési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési időpontot határoznak meg. 
 
(3) Az áfa-törvény 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ha az elszámolandó adó előjele az (1) bekezdés szerinti számítás eredményeként pozitív, az elszámo-
landó adót az adóalany csökkentheti - legfeljebb annak összegéig - azon értékesítésekre - ide nem értve 6. § 
(2) bekezdés d) pontja szerinti értékesítésre - jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét, illetve a 6. 
§ (2) bekezdés a) pontja szerinti értékesítés, a 40. § (2) és (7 -(9) bekezdése szerint adófizetésre kötelezett 
személy esetében az adó összegét az adóalany a bevallás benyújtására előírt időpontig nem kapta meg, és azt 
kötelezettség mérséklése útján sem egyenlítették ki felé. E bekezdés alkalmazásában megfizetettnek minősül 
a kedvezményezett részére történő, a külön jogszabály szerint igazolt termékértékesítésnek és szolgáltatás-
nyújtásnak azon része, amelyet a PHARE, az ISPA, illetve a SAPARD forrásból finanszíroznak, valamint ha 
az ellenértékből kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik visszatartás. Megfi-
zetettnek minősül továbbá az a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás,  
melynek vonatkozásában a adófizetési kötelezettséget benyújtó adóalany - a terméket vásárló, illetve a szol-
gáltatást igénybevevő adóalannyal szembeni - követelése megszűnik. A pozitív elszámolandó adónak előző-
ek szerinti csökkenthető részét az adóalany a következő időszakban mint a fizetendő adót növelő tételt köte-
les figyelembe venni. Az elszámolandó adót az előzőek szerint csökkentett összeggel az adóalap köteles az 
adóhatóságnak megfizetni.”„ 
 
 Indokolás a T/17700/1292. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 60. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 110. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) E törvény 115. §-a[ának (1)-(2) bekezdése] 2005. december 30-án lép hatályba.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 61. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 110. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
(5) E törvény [99.] 102. §- a (1)-(6) bekezdéseivel megállapított, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi 
LXXXVII. törvény rendelkezései 2006. július 1-jén lépnek hatályba. 
 
 Indokolás a T/17700/1263-31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 62. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 110. § (8) bekezdés elhagyását javasolja: 
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„[(8) E törvény 126. §-a 2006. július 1-én lép hatályba.]” 

Megjegyzés: A mód. jav. elfogadása esetén a § (1) bekezdésében foglalt hivatkozások értelemszerűen változ-
nak. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (1263-32. sz. jav. - 110.§(9)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 63. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 110. § (9) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(9) E törvény 93. §-ával megállapított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja 2006. január 2-án lép hatályba.]” 

Megjegyzés: A mód. jav. elfogadása esetén a § (1) bekezdésében foglalt hivatkozások értelemszerűen változ-
nak. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (1263-32. sz. jav. - 110.§(8)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 64. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 111. § (1) bekezdés c) pont elhagyását java-
solja: 
 
„[c) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. §-a (1) bekezdésének g) és 
h) pontja, valamint az azt megállapító 2002. évi LXII. törvény 93. §-ának (2) bekezdése,]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 65. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 111. § (1) bekezdés d) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
„d) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [16. §-a (4) bekezdésének első mondatából az „és az in-
gatlan-nyilvántartási eljárási” szövegrész, 33. §-a (2) bekezdése 4. pontjának d) pontja, valamint az azt 
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megállapító 1998. évi LX. törvény 6. §-a (1) bekezdésének megfelelő része; 73. §-ának (11) bekezdése, 
valamint az azt megállapító 2004. évi CI. törvény 170. §-ának megfelelő része; 77/A. §-ának (2) bekez-
déséből az „és az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét” szövegrész valamint az azt megállapító 1994. 
évi LXV. törvény 24. §-ának megfelelő része;] mellékletének XIV. címe és pontjai, valamint az azt megál-
lapító 2002. évi XLII. törvény 12. mellékletének 12. pontja[; a mellékletének XVI. címe és pontjai, vala-
mint az azt megállapító 2002. évi XLII. törvény 12. számú mellékletének 14. pontja, az 1995. évi 
XLVIII. törvény melléklete 9. pontjának megfelelő része; az 1994. évi LV. törvény 81. §-ának (3) be-
kezdése, az 1993. évi XCVII. törvény melléklete 6. pontjának megfelelő része],” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 66. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 111. § (2) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) Nem lép hatályba a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 28. 
§-ának (12) bekezdése, valamint 17. §-ával megállapított a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének második mondata.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-35. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 67. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 111. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Nem lép hatályba a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 28. §-ának 
(12) bekezdése, 29. §-ának ab) pontja, valamint 17. §-ával megállapított a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének második mondata.” 
 
 Indokolás a T/17700/1284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 111. § (5) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(5) A Szoctv. 134. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig, 
b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 69. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 112. § (3)-(4) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(3) A Rega-tv-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően indu-
ló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. 
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(4) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 
2005. évi CXIX. törvény 48. §-a, a 49. §-ában a Rega-tv. 8. §  (1) bekezdésének második mondata, va-
lamint a 184. § (2) bekezdésének a Rega-tv. 6. § (2) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése 
nem lép hatályba.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 70. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 113. § elhagyását javasolja: 
 
„113. § [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg  
a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(1) A közraktár a közraktári tevékenységet akkor kezdheti, illetőleg szüntetheti meg, ha azt a gazda-
sági és közlekedési miniszter felügyelete alatt álló Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a 
továbbiakban: felügyelet) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyetértésével előzetesen engedé-
lyezte. A közraktár vámszabad területen való működéséhez erre vonatkozó külön engedély is szüksé-
ges.” 
 
b) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések ha-
tályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 140. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az (1) bekezdés alapján elrendelt korlátozásokkal kapcsolatos engedélyezési és más hatósági fel-
adatokat országos hatáskörrel a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) látja el.” 
c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1) A Magyar Köztársaság területén gyógyszert gyártani - a magisztrális gyógyszerek gyógyszertári 
előállítását kivéve - az OGYI által - a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal szakhatósági 
hozzájárulásával - kiadott, e tevékenység végzésére jogosító engedélye birtokában lehet. A gyógyszer 
gyártója az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik a gyógyszer gyártására jogosító hatósági enge-
déllyel.” 
d) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezé-
séről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az engedély kiadására - a Haditechnikai Ipari Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata 
alapján - a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogosult.” 
e) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tvh.) 22 . §-ának (6) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az előmunkálati jogot a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: 
MKEH) műszaki biztonsági felügyelősége (a továbbiakban: felügyelőség) engedélyezi, amelynek első-
fokú közigazgatási határozata ellen az MKEH főigazgatójánál lehet jogorvoslattal élni.” 
f) a Tvh. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A vezetékjogot a felügyelőség engedélyezi, amelynek elsőfokú közigazgatási határozata ellen az 
MKEH főigazgatójánál lehet jogorvoslattal élni. A vezetékjog iránti kérelemhez csatolandó műszaki 
leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében 
meghatározott tartalommal, méretben és példányszámban az engedélyesnek kell elkészítenie.”]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 71. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 114. § kiegészítését javasolja a következő új 
f) pont  felvételével: 
 
e) a vidékpolitika, illetve a vidékfejlesztés céljait szolgáló, egyes fejezetek által kezelt előirányzatok körét, és 
azok felhasználásának összehangolásával kapcsolatos szabályokat[.],
 
„f) az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési szem-
pontjait, valamint a minősítés eljárási rendjét az e törvény 132. §-ának (1)-(2) bekezdése alapulvételével.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 72. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 114. § kiegészítését javasolja a következő új 
f) pont  felvételével: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„f) az e törvény szerinti panelfelújítási program támogatásának céljait, továbbá a támogatás igénybevételének 
részletes szabályait.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (1283. sz. jav. - új132.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 73. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 114. § kiegészítését javasolja a következő új 
f) pont  felvételével: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„f) a Munkahely Garancia Alap működésének, forrásai kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, 
a nyújtható támogatások rendező elvét, a pályázatok eljárási rendjét és társadalmi ellenőrzésének szabályait, 
a támogatási szerződés kötelező tartalmi elemeit, a támogatás visszafizetésének szabályait, valamint a veze-
tendő nyilvántartások tartalmát;”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (1291. sz. jav. - új rész), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 74. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 115. § (3) bekezdés helyébe javasolja: 
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„[(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. tör-
vény 50. §-ának (1) bekezdésében a „40. § (2), (7)-(11) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „40. § (2), 
(7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, az 50. § (3) bekezdés a) pontjában a „40. § (2), (7)-(11) bekezdései-
ben” szövegrész helyébe a „40. § (2), (7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, valamint a XV. fejezet címé-
ben a „A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS ÉS A HULLADÉK-FORGALMAZÁSRA 
VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓZÁSI SZABÁLYOK” szövegrész helyébe a „A KÜLÖNBÖZET 
SZERINTI ADÓZÁS KÜLÖNÖS ADÓZÁSI SZABÁLYAI” szövegrész lép.] 
 
(3) A Szoctv. 134. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig, 
b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,” „ 
 
 Indokolás a T/17700/1263-40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 75. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 116. § (3) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(3) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szó-
ló 2005. évi CXIX. törvény 156. §-ával módosított, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 
1993. évi XCVI. törvény 47/B. §-a (2) bekezdésében a „10. napig” szövegrész helyébe a „15. napig” 
szövegrész lép.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (1263-41. sz. jav. - 116.§(4)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 76. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 116. § (4) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 11. §-ának (4) bekezdésében a  „4. § (6) be-
kezdése” szövegrész helyébe a „4. §  (5) bekezdése” szövegrész lép.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (1263-41. sz. jav. - 116.§(3)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 77. Béki Gabriella képviselő  az Egységes javaslat 117. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A Magyar Televízió Közalapítvány - a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasznál-
ható - céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) - elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti 
felhasználást megállapítható módon - a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához, az 
átalakított szervezeti struktúrájának és munkafolyamatainak megfelelő működéséhez szükséges költségek - 
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ideértve a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését is -, továbbá a 
[székhelyét képező épület bérleti díjának] közszolgálati tevékenysége ellátásához alapvetően szükséges 
ingatlanok (székhely, stúdiók, gyártóbázis) fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerződés szerint kiállított 
számlán szereplő összegű bérleti [díját] díjat közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Rt . enge-
délyező nyilatkozata alapján, és az MTV Rt. könyveiben kell kiadásként elszámolni.” 
 
 Indokolás a T/17700/1257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 78. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 120. § módosítását javasolja: 
 
„(1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópá-
lya zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal  szemben fennálló együtte-
sen legfeljebb  415 900 millió forint összegű hiteltartozását – annak járulékaival együtt – legkésőbb 2006. 
december 31-i hatállyal átvállalja. A[z NA] Nemzeti Autópálya zrt. a hitelátvállalással szemben kész és fél-
kész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mente-
sül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól. 
(2) A[z NA] Nemzeti Autópálya zrt. 2006. év folyamán és az azt követő években gyorsforgalmi utakat, ki-
emelt közútfejlesztési beruházásokat és az előbbi projektekkel kapcsolatosan létrehozott vagy megszerzett 
egyéb eszközöket ad át a Magyar Államnak. Ezen gyorsforgalmi utak, kiemelt közútfejlesztési beruházások 
és az egyéb, e projektekkel kapcsolatos eszközök Magyar Állam részére történő átadásának egésze ellenérték 
fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az illeték és az általános forgalmi adó fizetési kötelezett-
ség alól.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (1263-42. sz. jav. - 121.§(1)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 79. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 121. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Kincstár a Nemzeti Autópálya zr[R]t. által végzett, a gyorsforgalmi úthálózatot, a kiemelt közúti fej-
lesztéseket érintő, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékos beruházásokat terhelő és a projekt költségek 
részét képező költségekről kiállított számlák, vagy határozatok általános forgalmi adó tartalmát, az általános 
forgalmi adó bevallására előírt határidőt követő 50 napon belüli visszatérítési kötelezettség mellett a KESZ 
terhére kamatmentesen megelőlegezi a Nemzeti Autópálya zr[R]t. részére.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (1263-42. sz. jav. - 120.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 80. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 126. § elhagyását javasolja: 
 
„126. § [(1) A központi költségvetés a költségvetési szerv munkáltatónak pályázati eljárás keretében 
utólagosan, részben vagy egészben visszatérítheti a közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásával 
kapcsolatban a 2006. évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számlájára befizetett, a korengedményes 
nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott összeget. 
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a visszatérítés feltételeit, mértékét, és a pályázati eljárás 
rendjét rendeletben szabályozza.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 81. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 128. § módosítását javasolja: 
 
„128. § Az Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) archí-
vumában található műsorszámok –  előirányzatból megszerezhető részén fennálló – felhasználási jogoknak a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a Nemzeti Audiovizuális 
Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani. Fel-
hatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt.-vel 
megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek, és azok [ingyenes 
kezeléséről a KVI a NAVA működtetőjével megállapodást köt] vagyonkezelési jogát – a 2005. évben 
megszerzett felhasználási jogokkal együtt – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma térítésmentesen át-
ruházza a NAVA működtetője számára.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 82. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 132. § elhagyását javasolja: 
 
„132. § [(1) Az oktatási miniszter 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaköz-
pont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek kere-
tei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatáso-
kat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósítá-
sának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzá-
járulások és támogatások visszafizetését. 
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy a kormányrendeletben nevesí-
tett szakmai szervezet az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevé-
kenységet szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hi-
vatalos jegyzéket kell készíteni. A minősítési eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai 
szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat 
meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik.  
(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés meg-
kezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző előzetes véleményt kér az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközponttól. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a kér-
désben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a működés megkezdéséhez szükséges en-
gedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő 
alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új mű-
vészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni. 
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(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006. 
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai 
szervezeteket. A rendeletben a Kormány ellenőrzési, szakmai értékelési szempontokat állapít meg.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1272. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 83. Gusztos Péter képviselő  az Egységes javaslat 132. § elhagyását javasolja: 
 
„132. §[ (1) Az oktatási miniszter 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaköz-
pont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek kere-
tei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatáso-
kat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósítá-
sának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzá-
járulások és támogatások visszafizetését. 
 
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy a kormányrendeletben nevesí-
tett szakmai szervezet az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevé-
kenységet szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hi-
vatalos jegyzéket kell készíteni. A minősítési eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai 
szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat 
meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik. 
 
(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés meg-
kezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző előzetes véleményt kér az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközponttól. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a kér-
désben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a működés megkezdéséhez szükséges en-
gedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő 
alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új mű-
vészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni. 
 
(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006. 
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai 
szervezeteket. A rendeletben a Kormány ellenőrzési, szakmai értékelési szempontokat állapít meg.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 84. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 132. § (3) és (4) bekezdés elhagyását java-
solja: 
 
 „[(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés meg-
kezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző előzetes véleményt kér az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközponttól. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a kér-
désben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a működés megkezdéséhez szükséges en-
gedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő 
alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új mű-
vészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni. 
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(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006. 
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai 
szervezeteket. A rendeletben a Kormány ellenőrzési, szakmai értékelési szempontokat állapít meg.]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 85. Gusztos Péter képviselő  az Egységes javaslat 132. § (3) és (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„132. § (1) Az oktatási miniszter 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek keretei között 
tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, és kezdemé-
nyezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósításának felülvizsgálatára, 
illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások 
visszafizetését. 
 
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy a kormányrendeletben nevesített 
szakmai szervezet az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet 
szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hivatalos jegyzéket 
kell készíteni. A minősítési eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet a - kormányrende-
letben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat meg. A minősítési eljárás költségei a 
fenntartót terhelik. 
 
[(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés meg-
kezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző előzetes véleményt kér az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközponttól. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a kér-
désben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a működés megkezdéséhez szükséges en-
gedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő 
alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új mű-
vészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni.] 
 
(3)[(4)] A Kormány az (1)-[(3)] (2) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 
2006. január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai 
szervezeteket. A rendeletben a Kormány ellenőrzési, szakmai értékelési szempontokat állapít meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/1261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 133-150. § elhagyását javasolja: 
 
„[Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról 
133. § 
(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendelkezést - a soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezettek kivételével - 2006. negyedik 
hónapjától kell alkalmazni. 
(2) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget 
2006. negyedik hónapjától 
a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó, 
b) az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igaz-
gatósága látja el, 
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c) az Art. 1. számú melléklet I/A/3. pontja szerinti havonta illetőleg negyedévenként bevallásra kötele-
zett, 
ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat 
is, 2006. január 1. és 2006. április 30. között az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: Ket.) 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével 
elektronikus úton teljesíti. Az adózó a regisztrációt követő 8 napon belül e kötelezettsége teljesítéséről 
bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. 
A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok 
szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képvise-
lő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meg-
hatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt 
adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A regisztráció 2006. február 1-től elvégezhető elekt-
ronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a 
Kormányzati Portálon keresztül. 
(3) 2006. január 1. és 2006. április 30. között az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással 
rendelkező képviselője is regisztráltathatja magát annak érdekében, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget önként választó megbízója nevében 
2006. negyedik hónapjától elektronikus úton  a külön jogszabályban meghatározott módon és techni-
kai feltételekkel teljesíthesse. A kötelezettség teljesítését választó adózó regisztrációs kötelezettsége tel-
jesítésének minősül, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítésére állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és az állandó meghatalmazással 
vagy megbízással rendelkező képviselője a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül 
bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. 
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható 
vissza. 
(4) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó 2007. január 1-jétől az Art. 31. § (2) bekezdésében meg-
határozott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton előzetes regisztráció 
alapján a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti. 
(5) A (2)-(3) bekezdésben nem említett, az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyúj-
tására 2007. január 1-jétől köteles adózók 2006. negyedik hónapjától kezdődően az állami adóhatóság 
értesítése alapján az okmányirodánál regisztráltatják magukat a Ket. 172. § j) pontja szerinti Közpon-
ti Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító megszerzése érdeké-
ben, és a regisztrációt követően e kötelezettsége teljesítéséről 8 napon belül bejelentést tesz az állami 
adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatá-
rozott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendel-
kezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állan-
dó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az 
általa  képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. 
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben megjelölt kötelezettségek elektronikus teljesítése érdekében az okmány-
irodák előzetes időpontfoglalás alapján a képviseleti jogkörben eljáró természetes személyek - Ket. 
160. §  (5) bek. szerinti - regisztrációját teljes nyitvatartási időben soron kívül végzik. 
(7) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kö-
telezett, illetőleg az azt választó adózó az első bevallás benyújtásával egy időben az Art. 31. § (2) be-
kezdése szerinti bevallással nem érintett hónapokról, az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesít. A kötelezettséget választó adó-
zó, az adatszolgáltatással egy időben az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal 
elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesít. 
(8) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évről 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekez-
désében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást, valamint összesí-
tett adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. 
(9) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására év közben kötelezett - ideértve 
a 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózót is -, illetőleg e kötelezettséget választó 
adózó 2006. április 30-át megelőzően adóbevallásait, adatszolgáltatásait - a benyújtás módját illetően - 
a 2005. december 31-én hatályos rá vonatkozó szabályok szerint teljesíti. 
(10) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától 
kötelezett, illetőleg az azt választó adózó 2006. negyedik hónapjától valamennyi bevallási, illetve adat-
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szolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, függetlenül attól, hogy az mely időszakra vo-
natkozik. 
(11) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évben esedékes bevallásait - a bevallás módját 
illetően - a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerint teljesíti, 2007. január 1-jétől valamennyi 
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, ideértve a 2006. évre vonatkozó, de 2007-ben teljesítendő 
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. 
(12) A 2005. december 31-én az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Art.-ben előírt köte-
lezettsége alapján elektronikus úton teljesítő adózó, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától nem kötelezett és azt nem választja, a 2006. évben 
bevallási kötelezettségét papíralapú nyomtatványon, 2005-ről 2006-ban adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét elektronikus úton teljesíti. 
(13) A 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében 
meghatározott adattartalommal a soron kívüli bevallásával egyidejűleg soron kívüli összesített adat-
szolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz.” 
134. § 
Az Art. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizo-
nyítja, hogy a bevallás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos.” 
135. § 
Az Art. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó az 
adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát a 
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer használatának biztosítása érdekében, és erről a regisztrá-
ciót követő 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalma-
zással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adat-
szolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon 
belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító szá-
mát.” 
136. § 
(1) Az Art. 52. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a to-
vábbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazga-
tási szervei, továbbá a menekültügyi hatóság (a továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval 
összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, vala-
mint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekez-
désben meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításához - 
a 31. § (2) bekezdése szerinti részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a bevallásra előírt 
határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja/ 
„a) az 1-7., 9-15. és 23-24. pontok adatait az ONYF, ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi 
szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó ada-
tokat,” 
(2) Az Art. 52. §-a a következő új (15) bekezdéssel egészül ki: 
„(15) Az állami adóhatóság a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül történő elekt-
ronikus adókötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja az elektronikus úton adóbevallást és adat-
szolgáltatást teljesítő adózó nevében eljáró magánszemély adóazonosító jelét.” 
137. § 
Az Art. 172. §-a következő új (17) bekezdéssel egészül ki: 
„(17) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó 
500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha regisztrációs kötelezettségét nem, vagy ké-
sedelmesen teljesíti.” 
138. § 
Az Art. 175. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(13) Az elektronikus bevallás benyújtására nem kötelezett adózó bevallási és adatszolgáltatási kötele-
zettségét az állami adóhatóságnál a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter-
rel és az informatikai és hírközlési miniszterrel kiadott együttes rendeletében meghatározott módon és 
technikai feltételekkel választása alapján elektronikus úton teljesítheti.” 
139. § 
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(1) Az e törvény Art.-t érintő módosításai - az Art. 172. § (17) bekezdését megállapító rendelkezése ki-
vételével - 2006. január 2-án lépnek hatályba. 
(2) E törvénynek az Art. 172. § (17) bekezdését megállapító rendelkezése 2006. február 15-én lép ha-
tályba. 
(3) 2006. január 2-án az Art. 9. § (7) bekezdésében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 31. § (2) 
bekezdésének felvezető szövegében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész „a 43. § (5) bekezdésében” 
az állami adóhatóság más kötelezettségcsoportra” szövegrész, a 175. § (9)-(11) és (15) bekezdései, az 1. 
számú melléklet I/B/2. pont második mondatában a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, és az utolsó 
mondat, a 3. pont aa) pontjában „elektronikus úton” szövegrész, ab) pontjában az „elektronikus úton” 
szövegrész, ac) pontjában az „ elektronikus úton vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 4. számú mel-
léklet 4. pontjában a „külön” szövegrész, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény módosítá-
sáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Artmód.) 40. § (6) bekezdésében a „- a társa-
sági adóbevallás és megfizetés, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása és megfizetése kivé-
telével -„ szövegrész, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004. évi CII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész, valamint az adókról, járulékokról, és 
egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 193. § 
(4) bekezdése hatályát veszti. 
(4) Az Art. 172. § (16) bekezdését az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 
2006. negyedik hónapjától kötelezettek, valamint az azt választók esetében 2006. október 1-jétől, más 
adózó esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.” 
140. § 
Az Artmód. 9. §-a, 10.  § (2) bekezdése, 42. §-a, illetőleg 43. §-a nem lép hatályba. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról 
141. § 
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a követ-
kező 178/A. §-sal egészül ki: 
„178/A. § (1) Az Szja tv. 11. §-a (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában, valamint a 
49. §-a (17) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában említett egyéni vállalkozó az e pon-
tokban foglalt rendelkezésektől eltérően a 2006. évre vonatkozó bevallási kötelezettségét az említett §-
ok említett bekezdéseinek e törvénnyel megállapított a) pontjaiban meghatározott rendelkezések sze-
rint teljesíti. 
(2) E § 2006. január 2-án lép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell alkalmazni.” 
 
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról 
142. § 
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a követ-
kező 181/A. §-sal egészül ki: 
„181/A. § (1) Az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására 
vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezett-
ségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti. 
(2) Az Eva tv. 16./A § (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezé-
sétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét az 
Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti. 
(3) Az Eva tv. 22. § (8) bekezdésének a járulék és az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vál-
lalkozó a 2006. évre vonatkozó társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosítási járulékot, nyugdíj-
járulékot, egészségügyi hozzájárulást és az Flt. 46/B. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói járulékot az 
Art. 31. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, havi bontásban 2007. január 31-éig vallja be. 
(4) E § 2006.január 2-án lép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell 
alkalmazni.” 
A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására vonat-
kozó rendelkezések alkalmazásáról 
143. § 
A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására az e 
törvény 122. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak. 
A munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásá-
ról 
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144. § 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben megha-
tározott munkaadói-, munkavállalói- és vállalkozói járulék bevallására az e törvény 122. §-ában foglalt 
rendelkezések irányadóak. 
Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról 
145. § 
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényben meghatározott egészségügyi hozzá-
járulás bevallására az e törvény 122. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak. 
146. § 
Amennyiben az eva adózó egyéni vállalkozó 2007. évre vonatkozóan a minimálbér összegénél maga-
sabb járulékalapot választja a Tbj. 29/A. § (3) bekezdése alapján, az erre vonatkozó nyilatkozatát - az 
első ízben történő nyilatkozatot kivéve - 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti beval-
lásában nyújtja be az állami adóhatósághoz. 
147. § 
Az egyházi személyek után fizetendő 2006. évre vonatkozó magánnyugdíjpénztári tagdíjat az egyház a 
Tbj. 26. §-a (3) bekezdésének 2005. december 31-éig hatályos rendelkezése szerint fizeti meg és vallja 
be. 
148. § 
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, va-
lamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásá-
nak elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítá-
sáról rendelkező 2005. évi LXXIII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki: 
„11. § A munkaadó a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvé-
nyesítése céljából 2006-ban a 10. § (4) bekezdésében 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére köteles, ha 
a) 2005. december 31-én nem tartozik a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel 
rendelkező adózó közé, 
b) adóztatatási feladatait nem a kiemelt adózók igazgatósága látja el, 
c) nem kötelezett az Art. 1. számú mellékletének I/A/3. pontja szerint havi, illetőleg negyedéves beval-
lásra, 
d) nem választja az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség teljesítését 2006. 
április 1-jétől kezdődően.” 
149. § 
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Artmód. 67. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
„(2) Az e törvény által megállapított Tbj. 47. §-ának (1) bekezdése szerinti bevallást első alkalommal 
2006. áprilisára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében megha-
tározott határidőig teljesíteni. A 2005. és a 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj. 47. §-
a (1) bekezdésének, valamint a Tny. 97-99. §-ának 2005. december 31-éig hatályos rendelkezése szerint 
2005-re vonatkozóan 2006. április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan 2007. április 30-ig kell a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szervekhez teljesíteni.” 
150. § 
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvénynek az Artmód. 66. §-a által megállapított 97. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 
„b) a 2007. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó visszamenőleges adatokról, vagy az 
adatmódosításról, illetőleg”]” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 87. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat kiegészítését javasolja új 137. § felvételével: 
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„137. § Az Art. 92. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
92. § (1) Az adóhatóság az ellenőrzés vizsgálati programiét oly módon határozza meg, hogy az ellenőrzésre 
előírt törvényi határidőt meg tudja tartani. 
 
(2) Az ellenőrzésre előírt határidőt a (9) bekezdésben foglalt kivétellel, az ellenőrzést végző adóhatóság in-
dokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja . A 
másodfokú adóhatóság felettes szerve az ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben 
egyszer további 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adóhatóság elnökének, a vám-
hatóság országos parancsnokának indokolt kérelmére a pénzügyminiszter az ellenőrzési határidőt egyszer, 
további 120 nappal meghosszabbíthatja. 
 
(3) Az ellenőrzési határidő meghosszabbításának hiányában az ellenőrzést a törvényben előírt módon és ha-
táridőben kell lezárni. 
 
(4) Az ellenőrzés befejezésének határideje - beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját - 
30 nap. A határidő számításánál az ellenőrzés kezdő időpontja a megbízólevél átadásának napja. Felszámolás 
esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás ellenőrzését a felszámolás közzétételétől számított 
egy éven belül, a felszámoló által készített záró bevallást pedig a bevallás kézhezvételétől számított 60 napon 
belül köteles befejezni. Végelszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás és a végel-
számoló által készített záró adóbevallás ellenőrzését az utóbbi kézhezvételétől számított 60 napon belül köte-
les befejezni. 
 
(5) A bevallás utólagos ellenőrzését, illetőleg a felülellenőrzést 90 napon belül kell az adóhatóságnak befe-
jeznie. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 3000 adózó utólagos ellenőrzésének, illetve felülellen-
őrzésének határideje 120 nap. 
 
(6) A költségvetési támogatás, a visszaigényelt általános forgalmi adó, valamint a visszatérítendő jövedelem-
adó és járulék kiutalását megelőző ellenőrzést a 37. § (4) bekezdésben meghatározott, a kiutalásra nyitva álló 
határidőn belül kell lefolytatni. 
 
(7) Ha az ellenőrzés során az adóhatóság más adózóra kiterjedően kapcsolódó vizsgálat lefolytatását rendeli 
el, az ellenőrzésre nyitva álló határidő 90 nappal meghosszabbodik . 
 
(8) Ha az adóhatóság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása érde-
kében a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények, illetőleg az Európai Közösség adóügyi együttműkö-
dési szabályai alapján külföldi adóhatóságot keres meg, az értesítés kézbesítésétől a külföldi adóhatóság vá-
laszának megérkezéséig eltelt időtartamot a megkereséssel érintett adó, illetőleg költségvetési támogatás te-
kintetében az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni . Az adóhatóság az adózót a 
megkeresésről a megkereséssel egyidejűleg értesíti . 
 
(9) A visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalását megelőző ellenőrzés (6) bekezdésben szabályozott ha-
táridejét, az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv legfeljebb egyszer, 30 napig ter-
jedő időtartammal, a (8) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hosszabbíthatja meg. 
 
(10) Az ellenőrzési határidő meghosszabbításáról - ideértve a határidő meghosszabbodását is - az ellenőrzést 
lefolytató adóhatóság, amennyiben a meghosszabbításról a felettes adóhatóság rendelkezett, a felettes adóha-
tóság végzésben dönt. 
 
(11) Az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet .”„
 
 Indokolás a T/17700/1290. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 88. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat  kiegészítését javasolja a következő új 132. §  
felvételével: 
 
„132. § (1) A panel és panel jellegű lakóépület korszerűsítésére, felújítására a tulajdonosok részére az éves 
költségvetési törvényben meghatározott támogatást kell nyújtani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra évente legalább a központi költségvetés egy ezrelékét kell fordíta-
ni.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (1283. sz. jav. - 114.§újf)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

 89. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[11 405,9] 11 405,8 /-0,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 91. (1263-47. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 93. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 90. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti  
           elhelyezés [17 824,2] 18 010,5 /+186,3 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 91. (1263-47. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 93. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 91. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Iskolai oktatás [280 966,2] 280 779,9 /-186,3 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 90. (1263-47. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 93. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 92. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 19. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Kollégiumok közoktatási feladatai [21 498,4] 24 588,4 /+3090,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (1270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 125. (1270. sz. jav. - 
3.mell.19.a)fajl.), 126. (1270. sz. jav. - 3.mell.19.d)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 93. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 22. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, 
            szolgáltatások [31 612,1] 31 612,2 /+0,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 90. (1263-47. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 91. (1263-47. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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 94. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
        többletkiadások támogatása [3 290,0] 290,0 /-3090,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc), 125. (1270. sz. jav. - 
3.mell.19.a)fajl.), 126. (1270. sz. jav. - 3.mell.19.d)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 95. Az Alkotmányügyi bizottság  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi [és ]Engedélyezési Hivatal 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (1294. sz. jav. - 9.§(3)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1294. számon. 
 
 

XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 

 96. Dr. Kovács Zoltán képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XIX. EU 
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  2  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
     9  EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [1  Személyi juttatások] [ 900,0]  /-900,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 288,0]  /-288,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 812,0] 1 000,0 /+188,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (1279. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím12.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/17700/1279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97. Dr. Kovács Zoltán képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XIX. EU 
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  2  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
     12  2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések  
           előkészítése [17 365,0] 18 365,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [17 015,0] 18 015,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (1279. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím9.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 98. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         2  Debreceni Egyetem beruházás éves üteme [4 191,2] 4 391,2 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [4 191,2] 4 391,2 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 104. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 107. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 109. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), 111. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 99. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 12. jogcím elhagyását javasolja: 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [12  SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme] [ 170,0] /-170,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 170,0]  /-170,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 100. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 
108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 13. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [13  Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés] [ 100,0]  /-100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 102. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 
108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         13  Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs2.jc), 104. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 107. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 109. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), 111. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 102. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 14. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
         [14  Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése] [ 140,0] /-140,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 140,0]  /-140,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 103. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 
108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 103. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [4  Károly Róbert Főiskola kollégiuma] [ 200,0]  /-200,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 200,0]  /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 105. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 104. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [4  Károly Róbert Főiskola kollégiuma] [ 200,0]  /-200,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 200,0]  /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs2.jc), 101. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 107. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 109. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), 111. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 105. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         1  Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[66 410,0] 67 460,0 /+1050,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [66 410,0] 67 460,0 /+1050,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 106. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 106. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 369,0] 155,0 /-214,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 369,0] 155,0 /-214,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 108. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 107. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       26  Felsőoktatás kiegészítő támogatása [ 242,0] 200,0 /-42,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 68,0] 26,0 /-42,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs2.jc), 101. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 104. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 109. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), 111. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek]  
         [működtetése] [ 126,0]  /-126,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
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             [1  Személyi juttatások] [ 95,5]  /-95,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 30,5]  /-30,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 110. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       42  Kis létszámú szakok támogatása [ 445,0] 430,0 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 137,5] 122,5 /-15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs2.jc), 101. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 104. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 107. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 111. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény  és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó  
        műhelyek támogatása [ 337,0] 237,0 /-100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (1267. sz. jav. - 30.§(1)a)), 99. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs12.jc), 100. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 102. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs14.jc), 103. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 105. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc), 106. (1267. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), 108. (1267. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/1267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Dr. Katona Béla képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény  és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhe-
lyek 
         támogatása [ 337,0] 294,0 /-43,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 150,0] 118,0 /-32,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 48,0] 37,0 /-11,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs2.jc), 101. (1258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc3.jcs13.jc), 104. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcs), 107. (1258. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc26.jcs), 109. (1258. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc42.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 112. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 17. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  17  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       1  Hitelgarancia Rt. tőkeemelése  7 500,0 /+7500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.18.cím5.alc), 114. (1285. sz. jav. 
- 1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc), 115. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1285. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 18. cím 5. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     5  Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő  
      fizetési kötelezettség [4 000,0] 8 000,0 /+4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alcúj1.jcs), 114. (1285. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc), 115. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 24. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  24  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     3  Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások[8 000,0] 500,0 /-7500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alcúj1.jcs), 113. (1285. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.18.cím5.alc), 115. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

 115. Domokos László képviselő  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 750,0] 750,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 750,0] 750,0 /-4000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alcúj1.jcs), 113. (1285. 
sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.18.cím5.alc), 114. (1285. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/1285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 49. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [49  Nemzeti Kulturális Alapprogram] [10 100,0]  /-10100,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [ 115,0]  /-115,0 bev./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][10 042,5]  /-10042,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 172,5]  /-172,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (1293-4. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.14.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1293-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 117. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 14. cím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  [14  Központosított bevételek] 
     [1  Kulturális járulék] [10 100,0]  /-10100,0 bev./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (1293-4. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím49.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1293-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 118. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont mó-
dosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
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a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
 
A hozzájárulásra az a[z 1-]2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, amely a 
Szoc.tv. és a Gyvt. alapján és a külön jogszabályokban meghatározott szakmai szabályok szerint köteles biz-
tosítani szociális információszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 119. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont mó-
dosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„ab) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 
70000-et, és a családsegítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja. A 
hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/5000) x 3950000 [Ft]forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege 
L = a település lakosságszáma. 
ac) A hozzájárulásra az a 70001-110000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, amely a családse-
gítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja. A hozzájárulás a települési 
önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/6000) x 3950000 [Ft]forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege 
L = a település lakosságszáma. 
ad) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma meghaladja a 110000 
főt, és a családsegítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja. A hozzájá-
rulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/7000) x 3950000 [Ft]forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege 
L = a település lakosságszáma.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 120. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
„A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt 
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen 
gondozott - a 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg az ön-
kormányzatot. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt szín-
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vonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egy-
szeri hozzájárulás vagy térítésidíj pótlék megfizetésére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Amennyiben az 
intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga  
ca) nem éri el a 400000 forintot, akkor [a normatív hozzájárulás összegének 120%-a]730 000 forint,  
cb) 400 001 – 500 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás [összegének 110%-a]– az alap-
hozzájárulás 120%-ának – a térítési díj minden 1000 forintnyi emelkedése után –1280 forinttal csökkentett 
összege, de legfeljebb 730 000 forint,                                                                    
cc) [501 000]500 001 – 700 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 100%-a, 
[cd) 701000 – 800000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 90%-a, 
cd) 801000 – 900000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 80%-a, 
cd) 900 000 forint felett van,  akkor a normatív hozzájárulás összegének 70%-a] 
cd) 700 000 forint felett van, akkor a normatív hozzájárulás – a térítési díj minden 1000 forintnyi emelkedése 
után – az alap-hozzájárulás 640 forinttal csökkentett összege, de legalább 448 000 forint
illeti meg a fenntartót. 
Azon intézmények esetén, amelyek 
[a)]– 2005. szeptember 30-án jogerős működési engedéllyel rendelkeztek, a 2005. szeptember 30-án hatályos 
személyi térítési díj, 
[b)]– működési engedélye 2005. szeptember 30[.]-a után emelkedett jogerőre, az először megállapított sze-
mélyi térítési díj 
alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napja-
inak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 121. Gusztos Péter képviselő  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 17. pont a) pont igénybe-
vétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/ 
 
„af) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzájárulás [100] 130%-át veheti igénybe a helyi önkormány-
zat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 30/A.§-ának (1) bekezdésében meghatározott – fejlesztő iskolába járó 
tanulók után is.” 
 
 Indokolás a T/17700/1260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 122. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 18. pont lezáró szöve-
ge módosítását javasolja: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen 
vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló 
több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló [a 16. ab) pont 
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szerint] az egységes iskola keretében [is] részesül művészetoktatásban, e pont szerinti normatív hozzájárulá-
sok nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget vá-
lasztotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tan-
szakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 123. Sági József képviselő  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 18. pont lezáró szövege mó-
dosítását javasolja: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„Azonos évfolyam esetén [A] a tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, [amelyik tanszakra a téríté-
si díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy 
foglalkozást biztosítanak] amelyikben az összes foglalkozási órából több foglalkozást igényel, azonos fog-
lalkozási órák esetén pedig az a) pont szerinti hozzájárulás jár. A több tanszakon biztosított foglalkozások 
száma nem vonható 
össze.” 
 
 Indokolás a T/17700/1273. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 124. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 18. pont lezáró szövege 
módosítását javasolja: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„A tanulót a közoktatási törvény 1 . számú mellékelte Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI cím A normatív hozzájárulás meghatározásakor figye-
lembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása 1.pontja c) alpontjában foglaltak szerint és azon a 
jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszak[ra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a 
választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak]on az összes foglalko-
zási órából több foglalkozást igényel, azonos foglalkozási órák esetén pedig az a) pont szerinti hozzájárulás 
jár. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
 Indokolás a T/17700/1271. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 125. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [292 000] 359 000 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc), 94. (1270. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 126. (1270. sz. jav. - 3.mell.19.d)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Pánczél Károly képviselő  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 19. pont d) pont módosí-
tását javasolja: 
 
d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [645 000] 779 000 forint/fő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (1270. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc), 94. (1270. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 125. (1270. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 20. pont e) pont mó-
dosítását javasolja: 
 
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
„e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/fő 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve fenn-
tartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szolgálta-
tások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 15., 16. [aa), b)] a)-d), és 17. a) pontja szerint 
számított együttes gyermek- és tanulólétszáma után.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 128. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet 21. pont c) pont mó-
dosítását javasolja: 
 
/21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/ 
 
„c) Kistelepülések támogatása 
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ca) Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő 
A hozzájárulást igényelheti az 1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó 
önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha utóbbi intézmény székhelye sze-
rinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti – a 15. és a 16. [a]a) pont alatti, valamint a 17. a) 
ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma után, feltéve 
ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
cb) Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő 
A hozzájárulást igényelheti az 1501-3000 fő lakosságszámú, óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó ön-
kormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha utóbbi intézmény székhelye szerin-
ti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő közötti – a 15. és a 16. [a]a) pont alatti, valamint a 17. a) pon-
ton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma után, feltéve ha az 
óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 129. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
6. pont módosítását javasolja: 
 
„Intézményi társulás keretében történő működtetés esetén  
– a 11. e), 11. g), 11. h) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések lakos-
ságszáma együttesen eléri a 10000-et, 
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen 
eléri a 40000-et[.], 
- a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen el-
éri az 50000-et. 
 
 Indokolás a T/17700/1263-54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 130. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
9. pont módosítását javasolja: 
 
„A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a hajléktalanok nappali 
intézményét – a Szoctv. 92/K. §-ának ([…]5) bekezdése alapján az ellátottak száma éves átlagban nem ha-
ladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 

megosztása 

 131. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módo-
sítását javasolja: 
 
„- A 3. számú melléklet 12. jogcímének forrása [70,0]69,78 %-ban átengedett személyi jövedelemadó:” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 132. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont módo-
sítását javasolja: 
 
„A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j), k), 12., 14. számú 
jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 15., 16. [a]a)[, b)]-e), 17-19., 
20. a)-d), 22. a) számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mellékletének 
idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 133. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 2. 
pont 1. pont 3. alpont módosítását javasolja: 
 
„2.1.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. alapján számított adóalapot korrigálja 
a) a 2005-re, illetve 2006-ra vonatkozó, 2006. évben benyújtott önellenőrzési adóalap-változás, 
b) a 2005. évet megelőző évek önellenőrzése miatt 2006. évben  
- visszatérítésre [és]vagy befizetésre kerülő, továbbá 
- az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő iparűzési adó adó-
alapja.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 134. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 4. 
pont módosítását javasolja: 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti érték-
határ forintban: 
 a) község 500 főig  [31 700]  31 807
 b) község 501-2000 főig  [31 750]  31 930
 c) község 2000 fő felett  [32 000]  32 050
 d) város 10 000 főig  [34 500]  34 400
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 e) város 10 000 fő felett  36 000 
 f) megyei jogú város  38 500 
 g) főváros (kerületekkel együtt)  40 500 
 
 Indokolás a T/17700/1263-59. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 135. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 5. 
pont lezáró szövege módosítását javasolja: 
 
„A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi kisebbségi ön-
kormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 1., 2., 5., 7-1[1]0., 11. 
b)-k),14., 15., 16. [a]a), b), 17. aa) és ab)[-]  pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók, 20. a)-d), 21., 
22. a), 23., 24. pont alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál 
a levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 21. a) és 
b) jogcím szerinti, valamint a 16. [a]a)[, b)]-d) jogcím mutatószáma alapján a 21. a) jogcím szerinti fajlagos 
összeggel számolt normatív hozzájárulások.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-60. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 136. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 5. számú melléklet 10. pont címe módosí-
tását javasolja: 
 
„10. [A h]Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 137. Dr. Katona Béla, Farkas Imre és Jauernik István képviselők  az Egységes javaslat 5. szá-
mú melléklet 22. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
„A támogatás a fővárosi kerületek és a 70%-ná1 nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal rendel-
kező városi önkormányzatokat illeti meg.  
Az előirányzatból 1360 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi 
hosszúsága arányában jár a 2004. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2004. évre szóló 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 
1616/04 . számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a 
továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csa-
padékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csator-
naszakaszok megépítését célozza . A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd bur-
kolattal való ellátására szolgál . Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését 
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jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott 
területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a tá-
mogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolás-
ra fordítható. 
Az előirányzatból 640 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű közcsa-
tornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2004. december 31-ei állapotnak meg-
felelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza . A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, 
de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja. 
Az előirányzatból 300 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfejlesztés kedvezményezett térségei-
nek jegyzékéről szóló 64/2004.(IV.15 .) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés szempontjából 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati 
burkolatlan belterületi utak aránya - a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 
154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet szerinti 
1063/00 . számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról” elnevezésű 2003. de-
cember 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 70%-ot. A Zárószavazás előtti módosító 
javaslat! 
támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de 
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a 
tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkor-
mányzat által igazolt számlák alapján történik . A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden 
negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 
 
 Indokolás a T/17700/1259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatások 

 138. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 4. pont 7. alpont módosítását javasolja: 
 
„1.4.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti az e törvény 3. számú mellékletének 21. a) és b) jogcímei, 
valamint a 21. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15., 16. [a]a) és b) jogcím szerinti hozzájá-
rulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, vala-
mint az iparűzési adóerőképesség együttes összegének 2%-a.” 
 
 Indokolás a T/17700/1263-62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 139. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 2. pont mó-
dosítását javasolja: 
 
„A kiegészítő összeg számítási módja: (RSZ + KC * [x]8,05) * [y]40 704(forint) 
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ahol 
RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2005. március, június és 
szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és szeptem-
ber havi létszámadatainak átlaga, 
[x]8,05 = a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak létszámá-
hoz viszonyított arányszáma, a 2005. március, június és szeptember havi országos adatok alapján, 
[y]40 704 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás. 
 
 Indokolás a T/17700/1263-63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 140. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. pont b) 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
„b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km 
 
„A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi ön-
kormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-
átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm. ren-
delet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és kü-
lönleges szer állománya” című mellékletében meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékle-
tében nem specifikált, de rendszeresített és működő különleges és speciális szerek, valamint a Riasztási és 
Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, vala-
mint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló [2/2003. (I. 14.)]57/2005. (XI. 
30.) BM rendelet (a továbbiakban: [2/2003. (I. 14.)]57/2005. (XI. 30.) BM rendelet) 5. számú mellékletében 
meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök 
előző 3évben (2002-2004. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett futás-
teljesítmény alapján.” 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 
 141. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. pont c) 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
 
c) A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki 
vizsgájához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (1263-64. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.c)igény.), pontjában foglal-
takkal. 
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„A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi ön-
kormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, valamint a [2/2003. (I. 
14.)]57/2005. (XI. 30.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő 
Bázisoknál üzemeltetett különleges tűzoltó járművek és speciális szerek – emelőkosaras gépjármű, gépezetes 
létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő, gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal oltó 
gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű, búvárszer, tűzoltóhajó, légző-bázis, turbó-reaktív oltójármű, por-
hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes gépjármű, cserefelépítményes jármű, műszaki mentőkonténer, 
vegyi-mentesítő konténer – 2005. szeptember 30-ai száma alapján.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (1263-64. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.b)igény.), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/1263-64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
 
 
 

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei 

 142. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 9. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP  felvételével: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének  támogatása 5845,8  /kiad./ 
2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1206,3  /kiad./ 
3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 464,0  /kiad./ 
4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása185,6  /kiad./ 
5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 185,5  /kiad./ 
6 Épített örökség, építőművészet támogatása 464,0  /kiad./ 
7 Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 742,3  /kiad./ 
8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 92,8  /kiad./ 
9 Nemzetközi tagdíjak 92,7  /kiad./ 
10 Működési kiadások 936,0  /kiad./ 
11 Kulturális járulék 10 100,0 /bev./ 
12 Egyéb bevételek 115,0 /bev./ 
 
 Indokolás a T/17700/1293-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

10. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlege 

 143. A Költségvetési bizottság  az Egységes javaslat 10. számú melléklet kiegészítését javasolja: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 10 215,0 /kiad./ 
  10 215,0 /bev./ 
 
  0,0 Bevételből költségvetési támogatás 
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  0,0  EGYENLEG 
 
Összesen [344 044,0] 354 259,0 /kiad./ [361 042,7] 371 257,7 /bev./ 
 
 Indokolás a T/17700/1293-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 144. Az Előterjesztő képviselője  az Egységes javaslat 24. számú mellékletben az Art. 8. számú 
melléklet 7. pont elhagyását javasolja: 
 
„[24. számú melléklet a 2005. évi…törvényhez 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 8. számú mellékletének 7. pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép: 
 
„7. Az adózó negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton, elektro-
nikus aláírás alkalmazásával általános forgalmiadó-bevallást nyújt be. Az adózó elektronikus úton tel-
jesítendő kötelezettségeit a közigazgatási eljárásban használható elektronikus aláírások követelménye-
inek megfelelő elektronikus aláírással teljesíti.”] „ 
 
 Indokolás a T/17700/1263-65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; 
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