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Zárószavazás előtti módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Kormány mint előterjesztő nevében a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáró l

szóló, T/6573/85. számú zárószavazásra bocsátandó egységes javaslathoz – a Házszabály
107. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján – az alább i

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő.

1. Az egységes javaslat 44 . §-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki :

„(14) Az Áht. – e törvénnyel megállapított – 18/C . §-ának (17) bekezdésében foglaltakata
hatályba lépését követően kapott pénzeszközökre kell alkalmazni . ”

2. Az egységes javaslat 46 . §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az Áht . 18/C. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki :

„(17) Azon közhasznú társaságok, nonprofit gazdasomi társaságok, amelyekben az álla m
legalább többségi befolyással rendelkezik, a kincstárban vezetett pénzforgalmi számlán
kötelesek kezelni, vagy kizárólag a kincstár hálózatában értékesített állampapírok vásárlásáva l
hasznosíthatják	 az	 államháztartás	 alrendszereiből	 származó	 pénzeszközeiket	 azok
felhasználásáig. Ezen társaságok egyéb forrásból származó pénzeszközeiket is kezelhetik a
kincstárban vezetett számlájukon . ”

(5) Az Áht. 18/C. §-ának (17) bekezdésében a „közhasznú társaságok,” szövegrész 2009 .
július 1-jén hatályát veszti .”
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Indokolá s

Az Alkotmánybíróság a 147/2008 . (XII . 3 .) AB határozatában (Hat.) megállapította, hogy az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény (Áht .) 18/C . § (6) bekezdés f) pontja,
továbbá 18/C . § (7) bekezdése első mondatának „azzal, hogy a (6) bekezdés f) pontjába n
említett társaságoknak indokolt esetben az államháztartásért felel ős miniszter engedélyezheti
pénzforgalmi számla nyitását más pénzintézetnél is” szövegrésze alkotmányellenes, ezér t
azokat a határozat közzétételének napjával megsemmisítette .

A Hat. indoklása szerint az „állami pénzeszközök védelme, és a velük való hatékon y
gazdálkodás vitathatatlanul közérdek, azonban a nem állami pénzeszközök alkotmányosság i
megítélése nem azonos az állami pénzeszközökével . Azok a szempontok, amelyek az állami
pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében közérdeknek tekintend ők, nem
vonatkozhatnak a más tulajdoni körbe tartozó pénzeszközökre.”

A fentiek alapján, az állami pénzeszközök védelme és felhasználásának átláthatósága
érdekében indokolt, hogy az állam többségi befolyása alatt működő közhasznú és gazdasági
társaságok az államháztartásból származó pénzeszközeiket a kincstárban vezetet t
pénzforgalmi számlán tartsák azok felhasználásáig. A jogbiztonság követelménye alapján
pedig ehhez megfelelő átmeneti rendelkezés is beépülne az egységes javaslat 44 . §-ába.

Mivel a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2009. július 1-jétől nem működhetnek
közhasznú társaságok, ezért az ezekre való utalás ugyanezen naptól történő elhagyása javasolt .

Budapest, 2008 . december 12 .

Dr. Veres János
pénzügyminiszter
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