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A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény módosításáról szóló, T/10934/23.
számú egységes javaslathoz az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a
következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. Az egységes javaslat 22 . (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A 12. § (2) bekezdése, valamint a 15 . § a kihirdetést követő napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő számítások során is alkalmazni
kell . A 23 . § e törvény kihirdetését követ ő napon lép hatályba.”

2. Az egységes javaslat a következő új 23 . §-sal egészül ki :

„23. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII . törvény módosításáról szóló 2009 . évi
XCIX. törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az e törvény kihirdetésé t
követő harmadik napon hatályba lép .

(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII . törvény módosításáról szóló 2009 . évi XCIX .
törvény 2. §-a 2010 . január 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII . törvény módosításáról szóló
2009. évi XCIX. törvény 3. §-a.

(4) 2010. január 2-án hatályát veszi a vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény
módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény .

(5) Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009 . évi LXXIII. törvény 14. § (5)
bekezdésében a „mértéke a munkáltatók és a munkavállalók által a tárgyévet megel őző
második évben ténylegesen befizetett járulék 0,6%-a” szövegrész az „annak mértéke 2010-



ben a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg ,
ezt követően pedig ezen összegnek a tárgyévet megelőző második évben a Központi
Statisztikai Hivatal által meghatározott éves fogyasztói árnövekedéssel növelt összege "
szöveggel lép hatályba.
(6) 2010. január 1-jén a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 101 .	 (6)
bekezdésében az „Országos vizsgáztatási névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „Országo s
vizsgaelnöki névjegyzékbe” szöveg lép .
(7) A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 101 .	 (10) bekezdésében a Magyar
Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009 .
évi CIX. törvény 52. § (2) bekezdésével módosított az „Országos vizsgaelnöki névjegyzék ”
szöveg az „Országos vizsgaelnöki névjegyzékb ő l” szövegként lép hatályba .
(8) 2010. január 1-jén az elektronikus információszabadságról szóló 2005 . évi XC . törvény
melléklete III. Gazdálkodási adatok 3 . és 4 . pontjának Frissítés oszlopában a „Negyedévente ”
szövegrész helyébe az „A döntés meghozatalát követ ő hatvanadik nemig” szövegrész lép .
(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008 . évi LXXXI.törvény 276.§
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A magánszemély a 2008 . és 2009. évi személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség e
megállapítása során az Szja tv . e törvénnyel megállapított 66. § (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott mértékű adót fizet az Szja tv . 28 .	 (12)-(13) bekezdése, és - haa
jövedelemszerzés helye külföld - 65-68 . §-a szerinti jövedelem után . A fenti kedvezményta
magánszemély kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság a z
osztalékfizetés	 alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2009. december 31 . napjáig
bevételként elszámolta . ”
(10) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI . törvény 276 .
§-ának a (9) bekezdéssel módosított rendelkezéseit a 2009 . január 1-jétől megszerzett
jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni .
(11) Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvénynek az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló
2009. évi CX. törvény 16 . §-a által megállapított 58 .	 (2) bekezdésének felvezető szövegében
a „2 hónapot” szövegrész „12 hónapot” szövegként lép hatályba .
(12) Nem lép hatályba az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhel ő adóról szóló 2009 . évi
LXXVIII . törvény 47 . § a) pontja ."

Indokolá s

A zárószavazás előtti módosító javaslat az Országgyű lés által — a vízgazdálkodásról szóló
1995 . évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009 . évi XCIX. törvényben, a Magyar
Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009 .
évi CIX. törvényben, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrő l szóló 2009. évi
CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefügg ő törvénymódosításokról szóló
2009. évi CXVI . törvényben — a zárószavazás előtti módosító javaslat szerinti tartalomma l
elfogadott, de kodifikációs hiba miatt hatályosulni nem tudó jogszabályi rendelkezéseke t
tartalmaz .

Budapest, 2009 . november 30 .

Dr. Csiha Judi t
elnök
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