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Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló

T/6573. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/6573/85 . sz. egységes javaslattal .)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-
sáról szóló, T/6573/85 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
T/6573/86.—/90. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az egységes javaslat 51 . §-ának elfogadásához – az Alkotmány 32/C . § (4) bekezdése ,
44/C. §-a és az 50 . (5) bekezdése alapján – a jelenlévő képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges .

Az ajánlásban használt rövidítések:
Áht. : az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény

Át.: az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(6) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2006 . évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá
tartozó költségvetési szervekre vonatkozó – a (2) és (3) bekezdésben foglalt – irányítási vag y
felügyeleti jogok tekintetében a Ksztv.-ben, valamint külön törvényben foglaltak az irány-
adók[, kiegészülve a (2) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt hatáskörökkel] . "

Indokolás : Lásd a T/6573/89/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot : – az Alkotmányügyi biz . támogatja

T/6573/91 .

Az Országgyű lés
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 33 . §-ának a következő módosítását javasolja :

"33. § Az Áht . 120/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az államháztartás küls ő ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami
Számvevőszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítj a
meg .

(2) Az államháztartási bels ő pénzügyi ellenőrzést

a) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezető i ellenőrzési tevékenység,
b) a belső ellenőrzési tevékenység, és
c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységeket is magában

foglaló belső kontrollrendszer központi harmonizációja, szabályozása és koordinációja ,
valamint a jogszabályok, a közzétett irányelvek, módszertani útmutatók és a vonatkoz ó
standardok alkalmazásának vizsgálat a

útján kell ellátni .”

Indokolás: Lásd a T/6573/89/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot: – az Alkotmányügyi biz. támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 38. §-ának a következő módosítását javasolja:

"38. § [(1) Az Áht. 121/C. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép :

„(3) Az államháztartásért felelős miniszter rendeletben szabályozza a nyilván -
tartásba vétel, a nyilvántartásból való törlés, a nyilvántartás vezetésének részletes sza-
bályait, a kötelez ő szakmai továbbképzés részleteit . A nyilvántartás vezetésével kap-
csolatos eljárás során méltányossági eljárásnak nincs helye .”

(2) Az Áht. 121/C. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a természetes személy következő

adatait tartalmazza :
a) név,
b) születési név ,
c) nyilvántartási szám ,
d) születési hely és idő ,
e) anyja leánykori neve,
f) értesítési cím (tartózkodási hely) .”

(3) ]Az Áht . 121/C. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatok közül a belső ellenőr nyilvántartás i

számai [és] neve és választása alapján a (7) bekezdés D–h) pontjaiban felsorolt adatainak
egyikenyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat . A nyilvántartásba vételt végző
szervezet a nyilvántartásban szereplő belső ellenőr[ök nyilvántartási számát és nevét]
nyilvános adatait internetes honlap[o]ján nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilváno s
adatokról a nyilvántartásba vételt végző szervezettő l bárki tájékoztatást kaphasson.”

[(4) Az Áht . 121/C. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(11) A belső ellenőrök nyilvántartásba vétele iránti eljárásért, valamint a
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése iránti eljárásért a z
államháztartásért felel ős miniszter rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatás i
díjat kell fizetni. A (4) bekezdés szerinti döntéssel kapcsolatos hatósági eljárá s
ügyintézési határideje hatvan nap.”

(5) Az Áht. 121/C. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki :
„(12) Amennyiben a kérelmez ő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét hibásan,
hiányosan, vagy nem a (3) bekezdésben hivatkozott rendelet szerinti mellékletek
csatolásával terjeszti el ő , akkor a kérelmez őt az államháztartásért felel ős miniszter a
kérelem előterjesztését követ ő harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel .] ”

Indokolás : Lásd a T/6573/89/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : — az Alkotmányügyi biz . támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 40.

	

(4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(4) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következ ő cs), m), q), valamint [zsg)—zsj) ]
zsh) zsk) ponttal egészül ki :

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

„cs) a költségvetési szerv beszámolója irányító szerv által történő felülvizsgálatának és
értékelésének szempontjait és eljárásrendjét ;”

„m) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános szabályait ; ”

„q) a 100. § (2) bekezdése szerinti maradványból a közhatalmi költségvetési szervet é s
a közintézményt megillető mértéket ; ”

„[zsg)] zsh) a 100/I. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján történ ő
megelőlegezési, likviditási kölcsönfelvétel feltételeit és részletes szabályait ;

[zsh)] zsi) a 100/I. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján történő
hasznosítás és értékpapír-vásárlás feltételeit és részletes szabályait ;

[zsi)] zsj) a 100/I. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján történő
visszatérítendő támogatás nyújtás feltételeit és részletes szabályait ;
[zsj)] zsk) a 100/F. (6) bekezdésében megjelölt támogatásokat nyilvántartó szervet .”

Indokolás : Lásd a T/6573/89/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot: — az Alkotmányügyi biz . támogatj a

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 40. § (5)-(6) bekezdésének az elhagyását
javasolja :
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"[(5) Az Áht. 124. § (4) bekezdése — a Magyar Köztársaság 2008 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007 . évi CXLVI.
törvény 3. §-ának (37) bekezdésével megállapított — k) pontjának jelölése l) pontra
változik, egyidejűleg a pont helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy]

„l) a belső ellenőrök nyilvántartásba vételének, a nyilvántartásból való
törlésnek és a nyilvántartás vezetésének részletes szabályait, a kötelező szakmai
továbbképzés szabályait, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti eljárásért, valamint a
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése iránti eljárásért fizetend ő
igazgatási szolgáltatási díj szabályait, ”

[rendeletben szabályozza.]

(6) Az Áht . 124. §-ának (4) bekezdése a következő n)—o) ponttal egészül ki :

[(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy]

„n) az előirányzat-gazdálkodás, az előirányzat-felhasználás és a kincstári
gazdálkodás részletes szabályait, továbbá a kincstári finanszírozás rendjét ,

o) a költségvetési szervek kincstári számlavezetéséhez kapcsolódó díjakra ,
valamint a készpénzkímélő fizetési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat”

[rendeletben szabályozza.]]"

Indokolás : Lásd a T/6573/89/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : — az Alkotmányügyi biz . támogatja

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 41. §-ának a következő módosítását javasolja :

"41 . § [Az Áht. 125. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(3) 2009. július 1-jétő l költségvetési szervnél bels ő ellenőrzési tevékenységet csa k
az végezhet, aki a 121/C . §-ban meghatározott nyilvántartásban szerepel.”]

Az Áht. 124. §-ának (4) bekezdése a következő o)-p) ponttal egészül ki :

i(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy 1

„o) az előirányzat-gazdálkodás, az el ő irányzat-felhasználás és a kincstári gazdálkodás
részletes szabályait, továbbá a kincstári finanszírozás rendjéts

p) a költségvetési szervek kincstári számlavezetéséhez kapcsolódó díjakra, valaminta
készpénzkímélő fizetési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat ”

[rendeletben szabályozza .]"

Indokolás : Lásd a T/6573/89/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : — az Alkotmányügyi biz . támogatja
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7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 44.

	

(1)-(2) ekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"44. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel [l] ekkel – 2009 . január 1-jén
lép hatályba.

(2) E törvény 38 . §-a, 46. § (3) bekezdésének c) pontja, valamint az Áht . –e
törvénnyel megállapított – 90 . §-ának (2) bekezdése 2009 . január 2-án,53–56. §-a 2010.
január 1-jén lép hatályba ."

Indokolás : Lásd a T/6573/89/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : – az Alkotmányügyi biz . támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 44. §-át a következő (14) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

"(14) Az Áht. – e törvénnyel megállapított – 18/C. §-ának (17) bekezdésében foglal-
takat a hatályba lépését követően kapott pénzeszközökre kell alkalmazni . "

Indokolás : Lásd a T/6573/88/1. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot: – az Alkotmányügyi biz . támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 45. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) A Ksztv . 2. § (1) bekezdésének f) pontja., 72. §-ának (3) bekezdése és 74 . §-ának
(3) bekezdése a hatályát veszti . "

Indokolás : Lásd a T/6573/89/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot: – az Alkotmányügyi biz. támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 46. §-át a következő (4)-(5) bekezdésse l
javasolja kiegészíteni :

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

„(17) Azon közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben a z
állam legalább többségi befolyással rendelkezik, a kincstárban vezetett pénzforgalmi számlán
kötelesek kezelni, vagy kizárólag a kincstár hálózatában értékesített állampapírok vásárlásával
hasznosíthatják az államháztartás alrendszereibő l származó pénzeszközeiket azok felhaszná-
lásáig. Ezen társaságok egyéb forrásból származó pénzeszközeiket is kezelhetik a kincstárba n
vezetett számlájukon .”
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(5)Az Áht. 18/C. §-ának (17)bekezdésébena „közhasznútársaságok,”szövegrész
2009.július 1-jén hatályát veszti . "

Indokolás : Lásd a T/6573/88/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

11.

	

Az Előterjesztő , valamint Balog Zoltán és dr . Semjén Zsolt képviselők az
egységes javaslat 57 . §-ának az elhagyását javasolják :

"[57. § A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 81 .
§-a a következ ő (15}-(16) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (15) bekezdés számozás a
(17) bekezdésre változik :

„(15) A (13)-(14) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a hely i
önkormányzat a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogá t
egyházi jogi személynek adja át, és az adott nevelési-oktatási intézmény az egyházi
fenntartású közoktatási intézmény intézményegységeként működik tovább. Ha az egy -
házi jogi személy nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartótól veszi át a
közoktatási intézmény fenntartói jogát, az átvett intézményben ellátott gyermekek ,
tanulók után nem veheti igénybe a kiegészítő támogatást. E rendelkezést alkalmazni
kell, függetlenül attól, hogy az egyházi jogi személy az átvett intézményt önálló köz -
oktatási intézményként vagy az egyházi jogi személy által fenntartott másik közoktatás i
intézmény részeként m űködteti tovább. Az e bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell,
függetlenül attól, hogy az intézményátvétel jogutódlással vagy anélkül történik .

(16) A (15) bekezdés alkalmazásában az átadott közoktatási intézmény álta l
ellátott gyermek, tanuló az a gyermek, az a tanuló, aki az átadás évét megel őző évben
kezdődő nevelési évben, tanítási évben igénybe vette az átadott közoktatási intézmény
szolgáltatásait. Az ellenkez ő bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átadott közoktatás i
intézményben, az alapító okiratban meghatározott maximális gyermek, illetve tanuló i
létszámnak megfelelő gyermekrő l, tanulóról gondoskodtak. A korlátozó rendelkezéseket
az átadás évében kezdődő nevelési évtől, tanítási évt ő l kezdődően négy nevelési évben,
tanítási évben kell alkalmazni, oly módon, hogy a második nevelési évben, tanítási évbe n
az ellátott gyermekek, tanulók létszámát a létszám egynegyedével, a harmadik-negyedik
nevelési évben, tanítási évben további egy-egy negyedével csökkenteni kell . A kiegészítő
támogatásra való jogosultság tekintetében alkalmazni kell e §-nak a (11)-(12) és a (17 )
bekezdésében foglaltakat .]”

T/6573/90/1 . és 2.
Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 11 . és
14 .

Indokolás : Lásd a T/6573/90/1 . és a T/6573/87 . számú
módosító javaslatok indokolását .

A módosítójavaslatot: - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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Tatai-Tóth András az egységes javaslat 57. §-ában a közoktatási törvény
következő módosítását javasolja :

"57. § A közoktatásról szóló 1193 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt .) 81 . §-a a
következő (15)-(16) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (15) bekezdés számozása (17) be-
kezdésre változik :

(15) A (13)-(14) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a helyi önkor-
mányzat a fenntartásában m űködő nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát egyházi jogi
személynek adja át, és az átadott nevelési-oktatási intézmény az egyházi fenntartású közokta-
tási intézmény intézményegységeként működik tovább. Ha az egyházi jogi személy nem
állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartótól veszi át a közoktatási intézmén y
fenntartói jogát, az átvett intézményben ellátott gyermekek, tanulók után nem veheti igényb e
a kiegészítő támogatást . E rendelkezést alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az egyházi
jogi személy az átvett intézményt önálló közoktatási intézményként vagy az egyházi jog i
személy által fenntartott másik közoktatási intézmény részeként m űködteti tovább . Az e
bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az intézményátvétel jogutód-
lással vagy anélkül történik .

(16) A (15) bekezdés alkalmazásában az átadott közoktatási intézmény által ellátott
gyermek, tanuló az a gyermek, az a tanuló, aki az átadás évét megelőző évben kezd ődő neve-
lési évben, tanítási évben igénybe vette az átadott közoktatási intézmény szolgáltatásait . Az
ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átadott közoktatási intézményben az alapító
okiratban meghatározott maximális gyermek, illetve tanulói létszámnak megfelel ő gyermek-
rő l, tanulóról gondoskodtak . A korlátozó rendelkezéseket az átadás évében kezd ődő nevelési
évtől, tanítási évt ől kezdődően négy nevelési évben, tanítási évben kell alkalmazni, ol y
módon, hogy a második nevelési év[ben]t ől, tanítási év[ben]tő l	 kezdődően az ellátott
gyermekek, tanulók létszámát a létszám egynegyedével, a harmadik-negyedik nevelési évben ,
tanítási évben további egy-egy negyedével csökkenteni kell . Nem alkalmazhatóak ezeka
korlátozások azokra a gyermekekre, tanulókra, akik az átadás-átvételt megelőző évben
kezdődő nevelési évben, tanítási évben nem vették igénybe a közoktatási intézményt, illetv e
nem nyertek felvételt oda, hanem a fenntartói jog átadás-átvételét követ ően nyertek felvételta
közoktatási intézménybe . A kiegészítő támogatásra való jogosultság tekintetében alkalmazn i
kell e §-nak a (11)-(12) és a (17) bekezdésében foglaltakat ."

T/6573/86/l . és 2 .
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 12 . é s
13 .

Indokolás : Lásd a T/6573/86/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatj a

– a Kormány képviselője nem ért egyet

13.

	

Tatai-Tóth András az egységes javaslat 62. §-át egy (2) bekezdésse l
javasolja kiegészíteni :

"(2) Az e törvény 57 . §-ával megállapított Kt . 81 . §-ának (15) bekezdését e törvén y
hatályba lépését követ ő intézményátadások tekintetében kell alkalmazni ."
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T/6573/86/1 . és 2 .
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 12. é s
13 .

Indokolás : Lásd a T/6573/86/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatj a

— a Kormány képviselője nem ért egyet

14.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 63. (3) bekezdésének az elhagyását
javasolja :

"[(3) Az e törvény 57. §-ával megállapított Kt. 81. §-ának (15) bekezdését e
törvény hatálybalépését követő intézményátadások tekintetében kell alkalmazni .] "

T/6573/90/ 1 . és 2 .
Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 11 . é s
14 .

Indokolás : Lásd a T/6573/90/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot: — az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2008 . december 15 .

Dr. Csiha Judit s .k. ,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke
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