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(Együtt kezelendő a T/9842/58. sz. egységes javaslattal) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló, T/9842/58. számon beterjesztett egységes javaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/9842/59. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 137. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "137. § (1) E törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését 
követő 8. napon lép hatályba." 
 
 "(6) E törvény 141. §-a és a 147. § (1) bekezdésének d) pontja a kihirdetés napján lép 
hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 138. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 



 "(3) E törvény 146. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 138. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(4) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a Magyar Export-Import Bank Rt. 
és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 75 % – 1 szavazatot megtestesítő részvénycsomagját 
köteles térítés ellenében, a társaságok könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 2003. évi éves 
beszámolójában kimutatott saját tőke összegének 75 %-ával megegyező értéken a Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. részére értékesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/3. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 140. § (3) bekezdésében a Pmt. 14. § (2) 
bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Pmt. 14. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege [az alábbiak szerint 
módosul] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „[(2)] Az e törvényben meghatározott azonosítási és bejelentési kötelezettség a 
közjegyzőt – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor terheli, ha bizalmi őrzést végez, 
vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) meghatározott 
közjegyzői tevékenységet végez a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatban:”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/4. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 141. § (5) bekezdésének – az MFB. tv. 9. §-át 
érintően - az elhagyását javasolja  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(5) Az MFB tv. 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



 „9. § Az MFB Rt. adózás utáni eredménye legfeljebb ötven százalékáig fizethet 
osztalékot, amely a központi költségvetést illeti meg. Az adózás utáni eredmény 
osztalékként ki nem fizetett részét az eredménytartalék növelésére kell fordítani.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 144. §-át új (1) bekezdéssel – a Magyar 
Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 
2003. évi CXVI. törvény 9. § (2) bekezdését érintően - kiegészíteni javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "144. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás 
hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
 
 „(2) 2004. évben az ÁPV Rt. hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra nem jogosult, 
kivéve ha az a pénzügyminiszter külön engedélyével, elismert (szabályozott) értékpapírpiacra 
bevezetett társaság részvényeinek értékesítésével összefüggésben történik.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/6. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 146. § (1) bekezdésében az NKA tv. 5. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "146. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: NKA tv.) 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a 
járulék fizetésére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 29-29/A. §-a szerint [teljesíti] mentes az általános 
forgalmi adó fizetési kötelezettség[ét] alól. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon 
szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön teljesítettnek 
minősülnek.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/7. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 147. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 



 /147. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "„d) az MFB tv. 5. §-ának (2) bekezdésében és a (3) bekezdés c) pontjában a „– a kis- 
és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében –” szövegrész, a 9. §-át megelőző cím, a 
9. §-a, 14. §-ának (2) bekezdése és 16. §-ának (2) bekezdése;” 
 
 „h) egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. 
törvény 27. §-ának (3)-(4) bekezdése, 38. §-ának (1) bekezdése, 55. §-a, 74. §-ának (7) 
bekezdése, 142. §-ának [(1),] (2), (4), (6), (7) bekezdése, 163. §-ának (1) bekezdése, 212. §-
ának (6) bekezdése és a 219. §-a;” 
 
 „j) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves 
kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében „a kis- és 
középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében” szövegrész[,] és 93. §-a [és 95. §-ának (2) 
bekezdése]; 
 
 k) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) 
bekezdésének h) pontja, 4. §-a 4. pontjának e) alpontjában az „és a kockázati tőkealapnál” 
szövegrész, 4. §-ának 24/a. pontja, 7. §-a (1) bekezdésének w) pontjából „a kockázati 
tőkevállalkozások nyilvántartásába történő bejegyzése évét követő hetedik adóévtől a 
kockázati tőkebefektetés átruházása révén az adóévben elszámolt árfolyamnyereség, amíg az 
adózó a nyilvántartásban szerepel, továbbá” szövegrész, 7. §-a (8) bekezdésének a) pontjában 
az „és a kockázati tőkealapot” szövegrész, 20. §-a (1) bekezdésének e) pontja és (4) 
bekezdése;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9842/59/8. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 24. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 
 


