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Zárószavazás el őtti módosító iavaslat

Dr. Schmitt Pál Úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k
Budapest
Tisztelt Elnök Úr !
A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvénye k
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/581/187 . számú egységes törvényjavaslathoz
(továbbiakban : egységes javaslat) a következő
zárószavazás el őtti módosító javaslatot
nyújtom be:
1.

Az egységes javaslat 3. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :
„(3) A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti :
a) a foglalkoztató adóazonosító jele,
b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele[ .],.
c) a tényleges foglalkoztatás kezd ő napja.”

2.

Az egységes javaslat 3. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a
bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzé s
meghiúsulása esetén a bejelentést követ ő 24 órán belül van lehetőség.”
3.

Az egységes javaslat 4. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A foglalkoztató az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díjat az állami adóhatóság által e
célra rendszeresített fizetésiszámlára [átutalással postai készpénz-átutalási megbízással ]
történő készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával
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[készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel POS terminálon], vagy ha pénzforgalmi számláva l
rendelkezik, [banki] átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követ ő hó 12.
napjáig fizeti meg ."
4.

Az egységes javaslat 9. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati ,
közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített má s
jogi személynél[közalapítványnál] foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre
irányuló jogviszonya alapján, továbbá[,] aki a takarékos állami gazdálkodásról és a
költségvetési felelősségről szóló 2008 . évi LXXV. törvény [és] vagy a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII . törvény szerinti
munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak min ősülő
bevételt szerez.”
5.

Az egységes javaslat 9. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett jogviszony megsz űnésével
összefüggésben [kapott]pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármel y
esetben a továbbiakban : kifizetett) bevételbő l – ide nem értve a jogviszony megszűnéséne k
évé[re járó]ben esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevételt, a jogviszon y
megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalmat, illetve a felmentés i
(felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó részére kifizetendő munkabér,
illetmény összegét, továbbá a szerz ődéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve [az] a
Munka Törvénykönyvér ől szóló 1992. évi XXII . törvény (a továbbiakban : Mt.j 3 . (6)
bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött ellenérték címén [kapott] kifizetett bevételt
– a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó rész, a (3)–(4 )
bekezdésben foglaltak figyelembevételével .”
6.

Az egységes javaslat 9. §-a következ ő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani . A különadó
alapja független attól, hogy a bevétel kifizetése egy vagy több adóévben történik . Ha a bevétel
megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély el őszöra
különadó-alapot nem képező adóköteles jövedelmet szerzi meg . A nem pénzben kifizetett
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban: Szja
tv.) 3 . § 9. pontjának megfelel ő alkalmazásával kell megállapítani .”
7.
Az egységes javaslat 11. §-a (3) bekezdésének a) pontja a következ ők szerint
módosul:
/(3) A különadó alapjának 9. " szerint meghatározott összegét/
„a) [a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban :] az
Szja tv.[)] rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelemb e
venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásban elkülönítve b e
kell vallani, és be kell számítani az Szja tv. 3. §-ának 75. pontja szerinti éves össze s
jövedelem megállapításánál ;”
8.
Az egységes javaslat 11. §-ának (5) bekezdése a következők szerint módosul és
egyidej űleg a § új (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„[(5) Amennyiben a magánszemély az adó alapjául szolgáló jövedelmet e fejeze t
hatályba lépését megelőzően szerezte meg, a magánszemélyt terhelő adót a
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magánszemély – a (2) bekezdés rendelkezéseit ől eltérően – a személyi jövedelemadó
bevallásra előírt határid őig fizeti meg, a kifizető az egészségügyi hozzájárulást a
hatályba lépés napja hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg .]
(5) Amennyiben a különadó alapjául szolgáló bevételnek, vagy egy részének kifizetése e
felezet hatálybalépését megelőzően történt meg, az (1)–(2) bekezdések rendelkezéseit ől
eltérően
a) a kifizető
aa)a(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével helyesbíti a magánszemélyt terhelő
személyi jövedelemadó-előleget, járulékokat (magánnyugdíjpénztári tagdíjat), valamint a z
általa fizetend ő társadalombiztosítási járulékot azzal, hogy a magánszemélyt terhel ő,a
kifizetéskor
megállapított
(levont)
személyi
jövedelemadó-el őleg,
járulékok
(magánnyugdíjpénztári tagdíj) és a megfelelő helyesbített összegek különbözetea
magánszemélytől levont különadó-előlegnek, a kifizető által bevallott társadalombiztosítási
járulék egészségügyi hozzájárulásnak min ősül;
ab)aze fejezet hatálybalépése napjának hónapjában keletkezett kötelezettségek
bevallására nyitva álló határid őigazaa)alpontnak megfelelően – a különadó-alapot,a
különadó-előlegnek, illetve egészségügyi hozzájárulásnak min ősülő összeget e hónap
kötelezettségeként feltüntetve – köteles bevallásának benyújtására, illetve a már benyújtot t
bevallásának módosítására ;
ac)amagánszemélynek azab)alpontban említett határid őig helyesbített adó- és járulékigazolást ad ki, amelyben külön igazolja a különadó-alapot, a fizetendő különadót,a
különadó-előlegnek minősülő levont összeget és a különadó még megfizetend ő összegét ;
b) a magánszemély a különadó még megfizetendő összegét 2010 . október hó 31-éig fizeti
meg.
(6) A magánszemély az adóbevallásában adóel őlegként veszi figyelembe a kifizető által
levont különadót, valamint – a megfizetésre nyitva álló határid ő napjának kötelezettségekén t
feltüntetve – az általa a (2) bekezdés és az (5) bekezdés b)pontja szerint megfizetett
különadót .
(2)_A kifizető által az (5) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerint benyújtott, illetve
módosított bevallás beérkezését követően az Egészségbiztosítási Alapnak, a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak, a Munkaerőpiaci Alapnak és a magánnyugdíjpénztáraknak
korábban átutalt járulékok illetve tagdíjak összegéből a különadó-el őlegnek minősülő
összegeket – az adóhatóság jelzése alapján – a Magyar Államkincstár levonja a következ ő
napo(ko)n utalandó összegből."
9.
Az egységes javaslat 14. §-ának a Tao . 29/K. §-ának (8) bekezdését megállapít ó
rendelkezése a következők szerint módosuljon :
„(8) A 2010. adóévi adókötelezettség megállapításakor :
a 4. § 11 . pontjában és a 15/A § (6) bekezdésében – a 19 . § (1) bekezdésben előírt
mérték alatt – 19 százalékos adókulcsot ,

bl a 7. § (12) bekezdésében – a 19 . § (1) bekezdés szerinti adókulccsal számított érték alat t
– [19 százalékos, illetve] a (2) és (4) bekezdés szerinti adókulccsal számított értéket ,

cl a 7 . § (15) bekezdésében és 16 . (1) bekezdés b) pontjában – a 19 . § (1) bekezdésének
a lekötés adóévében hatályos rendelkezése szerint el őírt mérték alatt – 2010 . adóévben
lekötött fejlesztési tartalék esetében 19 százalékot,
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a 7. (17) és (20) bekezdésében — a 19 . (1) bekezdés szerinti adókulccsal számítot t
érték alatt — a (2) és (4) bekezdés szerinti adókulccsal számított értéke t
kell érteni ."
10.
Az egységes javaslat 14. §-nak a Tao. 29/K . §-ának (9) bekezdését megállapító
rendelkezése a következ ők szerint módosuljon :
„(9) E § rendelkezéseit a naptári évtől eltérő üzleti évet nem választó adózónak — a
végelszámolás alatt álló adózó kivételével — a 2010. adóévi adókötelezettségre kell
alkalmaznia .”
11.
Az egységes javaslat 14. §-ával megállapított Tao. 29/L.§-a a következő új
bekezdéssel egészüljön ki, és ezzel egyidejűleg a bekezdéseinek számozása megfelel ően
módosuljon :
„29/L. § (1)Az egyéni cégnek a 16 . § (16) bekezdésének d) pontjában hivatkozott 19 . §
(5) és (6) bekezdés alatt a 19 . (5) és (6) bekezdés 2010 . június 30-án hatályos szabályait kell
értenie .
(2) Az adózónak a 2008 . és a 2009. adóévben a 10 százalékos adókulcs alkalmazása miatt
meg nem fizetett adónak megfelel ő összegű lekötött tartalék felhasználására a leköté s
adóévében hatályos 19 . §-ban foglaltakat kell alkalmaznia .”
12.

Az egységes javaslat 16. §-a következők szerint módosul :
„16. § (1) Az Szja tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1)A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2)—(4) bekezdésben foglalt
eltérésekkel
a) bevétel esetében — ha e törvény másként nem rendelkezik — a bevételszerzé s
időpontjában ,
b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában ,
c) dolog, pénzügyi eszköznek nem min ősülő vásárolt jog, vásárolt követelés átruházás a
esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor ,
d) értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának
megszerzése, a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történ ő jóváírása napján ,
e) a d) pontban nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén — az a)—b) pont
rendelkezésétől függetlenül — az ügylet teljesítésének (lezárásának) id őpontjában ,
J) a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében — a magánszemély döntése alapján —a
b)pont szerinti vagy az adóév utolsó napjá n
érvényes árfolyamot kell alkalmazni.”
(2) Az Szja tv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„[(4) Ha a külföldi pénznemben keletkezett bevétel adóel őleg-levonásra kötelezett
kifizetőtől származik, az adóelőleg megállapításához annak forintra történő átszámítását
a kifizető a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalo s
devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MN B
hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamo t
alkalmazza.]
(4) Külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetén az (1) bekezdésa)pontjának és az 5 .
(7) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően
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a) — ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizet őtől származik — a kifizető az

adóel őleg megállapításáho z
b) a magánszemély — választása szerint — az adóel őleg, adó megállapításáho z
a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzése napját megel őző hónap15 .napjá n
érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem
szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott
árfolyamot alkalmazza."
13.
Az egységes javaslat 19 . §-ában az Szja tv. új 84/A. (4) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(4) A (3) bekezdés rendelkezését ől eltérő en a vállalkozói személyi jövedelemadó az
egyéni vállalkozói tevékenység 2010 . július He el őtti időszakára eső naptári napokkal
arányosan megállapított adóalapnak az 50 millió forintot meg nem haladó összege után 1 0
százalék, feltéve, hogy az egyéni vállalkozó e bekezdés rendelkezésének alkalmazásá t
választja, és
a) a 49/B . § 2010 . június 30-án hatályos (9) bekezdése b) pontjának rendelkezését nem
alkalmazza, és
b) foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott
átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010 . július He el őtti
időszakában legalább fél fő, vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább eg y
fő, és
c) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010 . július He el őtti időszakára eső naptári
napokkal arányosan megállapított vállalkozói adóalapja és a 2009 . évi adóalapja (a
tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010 . évi adóalapja) legalább a
jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve, ha a 49/B . § (20)
bekezdésének hatálya alá tartozik], é s
d) vele szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenysé g
2010. július He el őtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság, az
adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellen őrzésére jogosult hatóság
jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata, illet őleg — a határozat bírósági
felülvizsgálata esetén — joger ős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az egyenl ő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot
vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot,
és
e) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010 . július He el ő tti időszakának minden naptári
napjára vonatkozóan ténylegesen, vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010 .
július He előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan
ea) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzatakén t
meghatározott járulékalap kétszeresére ,
vagy
eb) — ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települése k
valamelyikében van — legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegéne k
szorzataként meghatározott járulékalapr a
vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot ,
azzal, hogy e bekezdése rendelkezésének alkalmazása esetén egyebekben a 49/B . § 2010 .
június 30-án hatályos (10) bekezdésének a)—e) pontját követ ő egyéb rendelkezései — az utolsó
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mondata helyett az e (5) bekezdésének rendelkezései — az irányadók, valamint a 49/B . §
2010. június 30-án hatályos [(21)—(22)] (21), (22) és (25)bekezdésének rendelkezéseit i s
alkalmazni kell ."
14.
Az egységes javaslat 19 . §-ában az Szja tv. új 84/B . §-át megállapító rendelkezés a
következők szerint módosul :
„84/B . (1)A 6. § (4) bekezdésének, a 7 . § (1) bekezdés 1) pontjának és az 1. szám ú
melléklet 6.1 . alpontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,
illetve módosításáról szóló, 2010 . évi . . . törvénnyel beiktatott rendelkezését 2010 . január 1 jétől alkalmazni lehet .
(2) A 49/B. §-ban foglalt rendelkezés szerint 2010 . június 30-án nyilvántartott
adókülönbözetre alkalmazni kell a §-nak a nyilvántartásba vételkor hatályos (22) bekezdését .”
15 .

Az egységes javaslat 21 . §-a következők szerint módosul:
„21. § Hatályát veszti az Szja tv. 49/B . §-ának (21), [és] (22) és (25)bekezdése .”

16 .

Az egységes javaslat 29 .

§- a a következők szerint módosul:

„29. § Az Itv. 26. §-ának (1) bekezdése az alábbi [iJJ és [rJJ ponttal egészül ki :
/26. ' (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:/
„[iJJ a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkez ő társaságban fennálló vagyoni betétnek a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások között i
átruházása ;”
„[rJJ a termőföldről szóló törvény 3 . §-a u) pontjának 2 . alpontjában meghatározott
mezőgazdasági termel ők által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közel i
hozzátartozóval [Ptk . 685 . b) pont] megkötött szerz ődésben a term őföld, a tanya, és a
mezőgazdasági termel őtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény
(magtár, istálló stb .) valamint ingó — ide értve a gépjárm űvet és a pótkocsit is — tulajdonának ,
illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése .'

17.

Az egységes javaslat 30 . §- a a következők szerint módosul :

„30. § Az Itv . a következ ő 98. §-sal egészül ki :
„98 . (1) A 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjának, a 16 . § (1) bekezdése i) pontjának, a
17. (1) bekezdése p) pontjának, 26 . § (1) bekezdése lift) pontjának az egyes gazdasági é s
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi . . . . törvén y
által megállapított rendelkezéseit a 2010 . július 1 . napján az állami adóhatóság által joger ősen
még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell . A 17 . § (1) bekezdése p) pontjában
meghatározott személyek által 2010 . július 1 . napját követően a 76 . § (1)—(2) bekezdés e
szerint megfizetett ajándékozási illetéket az állami adóhatóság kérelemre az adó-visszatéríté s
szabályai szerint visszatéríti.
(2) A 17. § (1) bekezdése q) pontjának és 26 . (1) bekezdése [rJJ pontjának az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi
. . . . törvény által megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésük napján az állami adóhatósá g
által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell .” "
18.

Az egységes javaslat 34 . §-a a következők szerint módosul :
„34 . § (1)Az Art. 22 . §-ának (16) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(16) Mentesül a magánszemély adózó – kivéve az egyéni vállalkozót és a 22 . § (1)
bekezdés e) pontja szerinti kereskedelmi kapcsolatot létesít ő t – az adószám megszerzéséhe z
előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szól ó
törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet folytat és az általáno s
forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával .”
(2) Az Art. 177/A . §-át követően a következő új alcímmel, és 177/B . §-sal egészül ki :
„A Széchenyi Kártya Program keretében vállalt állami viszontgaranciára vonatkoz ó
különös szabályok
177/B . § (1) A Széchenyi Kártya Program keretében a központi költségvetés álta l
viszontgarancia beváltása miatt kifizetett összeget a felvett hitel tekintetében készfizető
kezességet üzletszer űen vállaló gazdasági társaság (a továbbiakban: garantőr szervezet)
megkeresésére az állami adóhatóság adók módfára hajtja be az adóssal, illetve a hiteltartozás
megfizetéséért készfizető kezességet vállaló magánszeméllyel szemben .
(2) A garantőr szervezet a behajtás iránti megkereséseket havonként, a tárgyhót követ ő hó
15 . napjáig elektronikus úton küldi meg az állami adóhatóságnak. A behajtás iránt i
megkereséshez a garantőr szervezet az adós, illetve a hiteltartozás megfizetéséért készfizet ő
kezességet vállaló magánszemély részére igazoltan kézbesített fizetési felszólítás egy
példányát köteles elektronikus (szkennelt) formában mellékelni .
(3) Amennyiben az adós, illetve a készfizet ő kezességet vállaló magánszemélya
megkeresésben közölt és az állami adóhatóság által nyilvántartott azonosító adatai közöt t
eltérés van, az adatokat a garant őr szervezet és az állami adóhatóság egyezteti . Amennyiben
az egyeztetés nem vezet eredményre, az adóssal, illetve a készfizet ő kezességet vállaló
magánszeméllyel a garantőr szervezet tisztázza az adateltérés okát.'
19.

Az egységes javaslat 36 . §-ának (1) bekezdése a következőképp módosul :

„36. § (1) Hatályát veszti az Art .
1.26. § (3) bekezdés d) pontja ,
2. 33 . §-ának (10) bekezdése,
3. 33 . §-ának (12) bekezdése ,
4. 35. §-ának (7) bekezdése,
5. 70. § (1) bekezdésében a „az egyes nagyértékű vagyontárgyakat terhel ő adó,”
szövegrész,
6. 176. §-ának (14) bekezdése,
7. 1 . számú mellékletének I/Általános rendelkezések/l . pont első mondatában az „és az
egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhel ő adójáról” szövegrész, valamint hatodi k
mondatában az „ és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhel ő adójáról” szövegrész,
8. 1 . számú mellékletének UB/2 . pont c) alpontja,
9. 1 . számú mellékletének UB/2 . pontf–h) alpontjai,
10. 2 . számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3 . pont [első mondatában az „és
az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót” szövegrész, valamint] harmadik
mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhel ő adót” szövegrész,
11. 2. számú mellékletének I/Határid ők/8 . pontja.”
20.

Az egységes javaslat 36. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészűl ki::
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„(3) Az Art.
1 . 1 . számú mellékletének I/Általános rendelkezések/l . pont második mondatában az
„1000 forintban kell feltüntetni.”szövegrész helyébe az „1000 forintban kell feltüntetn i
kivéve az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után fizetend ő
összeget, amelyet forintban kell bevallani . "szövegrész.,
2. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3 . pont első mondatában az
„cégautó-adót és az egyes nagy érték ű vagyontárgyakat terhel ő adót kivéve”szövegrés z
helyébea ,, cégautó-adót és az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendő
összeget kivéve”szövegrés z
lép.
21.
Az egységes javaslat 42 . §-a által megállapítani javasolt Áht . 13/A. (4) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :
„(4) A központi költségvetésből támogatás nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek
— a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások
kivételével — adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása [van, továbbá ha az államháztartá s
alrendszereinek terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetést ől eltérően
felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkez ő szerv
elrendelte, és azt a kötelezett nem fizette meg ](a továbbiakban: köztartozás) van. A
támogató rendelkezhet úgy, hogy a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának feltétele a
kérelmező , pályázó köztartozás mentessége .”
22.
Az egységes javaslat 46 . §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi
szövegének megjelölése (1) bekezdésre változtatása mellett :
„(2) Az Áht . 33 . §-a az alábbi (14a_) bekezdéssel egészül ki :
„(14a) Az egyedi és jogszabályi viszontgarancia alapján a Széchenyi Kártya Program
keretében létrejött szerződések kapcsán a központi költségvetés terhére kifizetett összeg törvény eltér ő rendelkezése hiányában - behajtása a tartozás eredeti kötelezettjének államma l
szembeni tartozásává válik, és azt adók módjára kell behajtani . Az adók módjára behajtandó
tartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása a garant őr szervezet megkeresése alapján az
állami adóhatóság feladata . Amennyiben a garantőr szervezet a megkeresést elmulasztja,a
költségvetés terhére kifizetett összeg a garantőr szervezetnek állammal szembeni tartozásáv á
válik, és azt adók módjára kell behajtani . Az adók módjára behajtandó tartozás el ő írása,
nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.”
23.
Az egységes javaslat 47. §-a által megállapítani javasolt Áht . 46/A. § (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :
„(1 ) A fejezet, a fejezethez tartozó költségvetési szervek és az elkülönített állami pénzalap
gazdálkodásának a költségvetés-politikával való összhangja érdekében a Kormány
[rendeletében meghatározott esetben ]költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelhet ki —
az irányítása alá nem tartozó fejezetek, [kormányrendeletben meghatározott fejezetek,
]valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az európai uniós források felhasználásáva l
megvalósuló programok közrem űködő szervei kivételével — a központi költségvetés i
fejezetekhez, elkülönített állami pénzalapokhoz .”
24.

Az egységes javaslat 51 . §-a az alábbiak szerint módosul :
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„51 . § Az Áht . 86/F. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 24 . és 24/B . §-t a következ ő eltérésekkel kell alkalmazni :
a) a fejezetet irányító szerv hatáskörében az egészségbiztosítási szerv esetén – h a
országos illetékességgel jár el – az egészségbiztosításért felel ős miniszter, a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv esetén a nyugdíjpolitikáér t
felelős miniszter, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
tekintetében az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős
nyugdíjbiztosítási szerv vezetői járnak el ,
b) a 24 . §-ban meghatározott címeken alcímeket kell érteni ; a 24. (12) bekezdés b)
pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható ,
c) fejezeti kezelés ű előirányzatokon a központi kezelés ű előirányzatokat[, központi
költségvetésen a társadalombiztosítás pénzügyi alapját] kell érteni ,
d) a 248. § (6) és (9) bekezdése szerinti el őirányzat-maradvány a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai esetében az adott alapot illeti meg ,
e) a 24/B . (9) bekezdése szerinti döntési jogot Kormány a társadalombiztosítás i
költségvetési szervek és a központi kezelés ű előirányzatok intézményi (m űködési)
előirányzat-maradványa tekintetében gyakorolja.”
25.
Az egységes javaslat 52 . §-a által megállapítani javasolt Áht . 100/E . § (1) bekezdés e
az alábbiak szerint módosul :
„(1) Az éves költségvetési törvény eltér ő rendelkezése hiányában [költségveté s
végrehajtása során ]jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés ,
személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – az eredeti rendszeres személyi juttatások
előirányzatának kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott hányad a
használható fel, melynek fedezetére kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletbe n
meghatározott mértékben megtervezhető előirányzat, a személyi juttatások évköz i
megtakarítása, és a 1008 . § (2) bekezdés szerint a személyi juttatások el őirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat .”
26.
Az egységes javaslat 55 . §-ában az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdését megállapító
rendelkezés e) pontja a következők szerint módosul:
/(10) A Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre kiterjed/
„ e) a tartósan állami tulajdonban lévő, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem
értve az MNB-t – ellenőrzésére, amelyekben az állami közvetlen vagy közvetett befolyá s
mértéke – a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX . törvény rendelkezései alapján számítva –
legalább ötven százalék, ”
27.

Az egységes javaslat 68 . §-a a következők szerint módosul :

„68. § Az Itv. mellékletének XV. fejezete a következő 4. ponttal egészül ki :
„4. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetet t
veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefügg ő bontási, elvi
építési, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az
eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása.” "
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Az egységes javaslat 75 . § (10) bekezdése a következ ők szerint módosul és 75. §-a a
28.
következő új (11)—(12) bekezdésekkel egészül ki, egyidej űleg az egységes javaslat 75 . § (11)
(13) bekezdésének számozása (13)—(15) bekezdésre változik :
„(10) Az Étv. 53/C. §-a a következ ő [(1)—(3) bekezdésekkel] (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Amennyiben az eljárásban több mint ötven ügyfél vesz részt, az építésügyi és a z
építésfelügyeleti hatóság akkor tart közmeghallgatást, ha azt a tényállás tisztázása érdekében
indokoltnak tartja . Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárás során ne m
tart közmeghallgatást.”
[(2) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárá s
egyéb résztvevője az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság joger ős
másodfokú döntésének felülvizsgálatát a határozat közlését ől számított tizenöt napo n
belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljár ó
bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával .
(3) Az e törvény végrehajtására kiadott, a kihirdetett veszélyhelyzet folytá n
bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefügg ő engedélyezési és kötelezés i
eljárási szabályokról szóló kormányrendelet alapján kiadásra került bontási, építési ,
használatbavételi és fennmaradási engedély fellebbezésre tekintet nélkü l
végrehajtható.”]
(11) Az Étv.53/C .§-a a következ ő (2)bekezdéssel egészül ki :
„(2)Azügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb
résztvevője az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság jogerős másodfokú
döntésének felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül
fogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtóla
határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával .”
(12) AzÉtv. III . Fejezete a következő 53/D .§-sal egészül ki :
„53/D. (1) Azelsőfokú általános építésügyi hatóság a kihirdetett veszélyhelyzet folytán
bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefügg ő építésügyi hatósági hatáskörének
gyakorlását — a Kormány által rendeletben meghatározott, a feladatellátást veszélyeztet ő
esetben — átruházza a megyeszékhely települési önkormányzat jegyz őjére.
(2) Aze törvény végrehajtására kiadott, a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezet t
építménykárok helyreállításával összefiigg ő engedélyezési és kötelezési eljárási szabályokról
szóló kormányrendelet alapján kiadásra került bontási, építési, használatbavételi é s
fennmaradási engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható .” "
29.
Az egységes javaslat 84 . §-a (1) bekezdésének felvezet ő szövege következ ő k szerint
módosul:
„(1) [A Munka Törvénykönyvér ől szóló 1992. évi XXII . törvény (a továbbiakban:
Mt.)] AzMt.192/B . (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :”
30.

Az egységes javaslat 90 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LUIII . törvény 2.
(2 )
bekezdésébena" 30—32. ¢, 34—37.1" szövegrész helyébe a" 56—58. $,60—63 .¢" szöveg,5 . §

11
(2) bekezdésében az „ illetve feladat ellátására” szövegrész helyébe a „feladat ellátására
vagy közigazgatási hivatal vezetésére” szöveg, 9. & (3) bekezdésébena ,,felmentés "
szövegrész helyébea „lemondás, illetve felmentés”szöveg, 24. & (1) bekezdésében a „ 34.¢
(6) bekezdése”szövegrész helyébe a _34 . '' (3),(5)és (6) bekezdése"szöveg, 57 . § (1 )
bekezdésa)pontjábana" 19.-ában foglaltakat a (7) bekezdés c) pontja kivételével "
szövegrész helyébe a" 19.'-ában foglaltakat a (8) bekezdés c) pontja kivételével"szöveg.,
60. §-ában az „a35-37.§-ban”szövegrész helyébe az „a61–63 .€-ban”szöveg lép."
31.
Az egységes javaslat 96 . §-ának szövege az alábbiak szerint módosul és a következő
(2) bekezdéssel egészül ki :
„96. W A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletér ől szóló 2007 . évi CXXXV . törvény (a
továbbiakban : Pszáftv.) 11 . (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(6) A Felügyelet elnökének tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjed ő
idő szakra vonatkozó, a Felügyelettől származó havi [összes jövedelme] keresete a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese . A Felügyelet alelnökének tárgyév
március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított, a Felügyelett ől
származó havi [összes jövedelme] keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megel őző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kerese t
kilencszerese .”
(2) A Pszáftv. 11 . §-a a következ ő (8) bekezdéssel egészül ki :
„(8) A Felügyelet elnökét a miniszterrel, a Felügyelet alelnökét a közigazgatási államtitkárra l
azonos juttatások illetik meg. A Felügyelet elnökét és alelnökét naptári évenként negyven negyven munkanap szabadság illeti meg .” "
32.
Az egységes javaslat 103 . §-ában a Jöt. 67/A. §-ának (1) és (2) bekezdésé t
megállapító rendelkezések a következők szerint módosulnak :
/67/A. A Jöt. kiegészül a következ ő alcímmel és a következő 67/A. '-sal:/
„67/A. § (1) A magánfőző a 64. (6) bekezdése szerinti esetben a vámhatósághoz bejelent i
– az adókötelezettség keletkezését 3 munkanappal megelőzően – az adó megállapításáho z
szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat, az adó összegét, valamint a z
értékesítésre szánt párlathoz igényelt zárjegyek rendelkezésre bocsátásához szükséges, a
külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak min ősül.
(2) A magánfőző az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem
a vele egy háztartásban élő más személy nem állíttat elő bérfőzésben párlatot.”
33.
Az egységes javaslat 107 . §-át megállapító rendelkezés a következ ők szerint
módosul:
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„107. § [(1)] A Jöt . 114 . (2) bekezdése kiegészül a következ ő k) ponttal:
/Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni – nem értve ide a 115 . ' (3) bekezdésében

említett termékeket –/
„k) azt a párlatot, amelyet a magánfőző a 67. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését
megsértve értékesít [a továbbiakban az a)-k) pontban megjelölt termék : adózás alól elvont
tennék] . " "
34.

Az egységes javaslat 112 . §-a következők szerint módosul:

„112. § A Jöt . 38 . §-ának (5) bekezdésében a„jövedéki biztosíték a (2) bekezdésben
meghatározott összeg fele” szövegrész helyébea„nyújtandó jövedéki biztosíték összege
feleződik”szöveg,63 . §-a (2) bekezdésének 2. pontjában a „pálinkát” szövegrész helyébe a
„párlatot” szöveg, 65. §-át megelőző alcímben, (1) bekezdésének felvezető rendelkezésében
és c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 73 . §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „pálinka”
szövegrész helyébe a „párlat” szöveg, 66 . §-ának (2) és (3) bekezdésében a „bérfőzési
szeszadót” szövegrész helyébe az „adót” szöveg, 66. §-ának (3) bekezdésében a „vámhatóság
bérfőzési szeszadó számlájára” szövegrész helyébe a „vámhatóságnak” szöveg, 66. §-ának (2)
[és (4)] és (5) bekezdésében az „a bérfőzési szeszadó” szövegrész helyébe az „az adó” szöveg,
66 . §-ának (4) bekezdésébena„bérfőzési szeszadó”szövegrész helyébe az„adó”szöveg., 72.
§-a (8) bekezdésének els ő mondatában az „Akizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére ésaz
etanolüzemre a jövedéki biztosítékot”szövegrész helyébe az „Ajövedéki biztosítékota
kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdére 500 ezer forint, azetanolüzemre”szöveg[, 73. §-a (1)
bekezdésének a) pontjában a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b) és d)” szöveg] lép.”
35.

Az egységes javaslat 113 . §-a következők szerint módosul:

„113. § A Jöt. 72. &-a (8) bekezdésének második mondata, 114. §-a (2) bekezdésének j)
pontjában az „[a továbbiakban az a) j) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék] ”
szövegrész, 119 . §-a (2) bekezdésének j) pontjában a „valamint” szövegrész hatályát veszti .
36.

Az egységes javaslat 114 . §-a következők szerint módosul:

„114. § A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008 . évi
LXXIII . törvény 13 . §-ának a) pontjában a „pálinka pálinkafajtánként” szövegrész helyébe a
„párlat és a magánfőzésben előállított, a Jöt.67/A . ' (1)bekezdése szerint a magánfőző által
a vámhatósághoz bejelentett párlat párlatfajtánként” szöveg és b) pontjának bb) alpontjában
a „2008 20 19” szövegrész helyébe a „2208 20 19” szöveg[, 15. §-a (2) bekezdésében az " a
pálinka és a törkölypálinka előállítóinak" szövegrésze helyébe az "- a bérfőzető és a
magánfőzőkivételével - a pálinka és a törkölypálinka előállítóinak" szöveg] lép.”
37.

Az egységes javaslat 116 . §-ának felvezető szövegrésze a következőképpen módosul:

„116. A Kjtv. 4 . §-át követően a következő alcímmel és 4/A . §-sal egészül ki :”
38.
Az egységes javaslat 116 . §-ában a Kjtv . 4/A. §-ának (1)-(4), (6) és (10) bekezdéseit
megállapító rendelkezések a következ ők szerint módosulnak, valamint a (11) bekezdés
elmarad :
„(1) A 2010. július 1-jén már lezárt üzleti évi [éves] beszámolóval rendelkez ő pénzügyi
szervezet a 2010. évben különadó megállapítására, bevallására és fizetésérekötelezett .
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(2) A pénzügyi szervezet a különadó fizetési kötelezettségét 2010 . szeptember [10 .] 30.
napjáig állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állam i
adóhatóságnak.
(3) A pénzügyi szervezet a különadót a 2010 . évben két egyenl ő részletben, 2010 .
szeptember [10 .] 30. napjáig és december 10 . napjáig fizeti meg .
(4) A különadó alapj a
3. egyéb pénzügyi szervezetnél :
a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éve s
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szól ó
kormányrendelet szerint készített 2009 . évi éves beszámoló adataiból számított
aa) kamateredmény, valamint
ab) díj- és jutalékeredmény;
b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési é s
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint
készített 2009 . évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel ,
c) tőzsdénél a t őzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezetek éve s
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
kormányrendelet szerint készített 2009 . évi éves beszámoló adataiból számítot t
korrigált nettó árbevétel,
d) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél[, pénzügyi közvetítőnél] a
2009 . évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel ,
e) befektetési alapkezelőnél az általa kezelt alapok 2009. december 31-i nettó
eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári illet őleg egyéb portfolió
vagyon 2009 . december 31-i értékének együttes összege ."
„(6) A különadó mértéke
a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék ,
az e feletti összegre [0,45] 05 százalék,
b) biztosító esetén [5,8] 62 százalék,
c) egyéb pénzügyi szervezet esetén :
ca) pénzügyi vállalkozásnál a (4) bekezdés 3 . pont a) pont aa) alpontjában meghatározot t
összeg [6] 65 százaléka, valamint a (4) bekezdés 3 . pont a) pont ab) alpontjában
meghatározott összeg [6] 65 százaléka,
cb) befektetési vállalkozásnál 5,6 százalék ,
cc) tőzsdénél 5,6 százalék ,
cd) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél 5,6 százalék,
[ce) pénzügyi közvetít őnél 5,6 százalék, ]
[cl] ce befektetési alapkezel őnél 0,028 százalék .”
„(10) A különadó bevallás mellékleteként nyújtja be az adóhatósághoz :
[e) a pénzügyi közvetítő i tevékenységet nem kizárólagosan végző pénzügy i
közvetítő az éves beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevételéből a pénzügyi
közvetítői tevékenységb ől származó árbevételt tartalmazó kimutatást,]
[f] e) a biztosító az adóalap meghatározásakor számításba vett korrigált díjbevéte l
megállapítását tartalmazó kimutatást.
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[(11) Az a hitelintézet, amely 2009 . december 31-én a fiókjainak legalább 15%-á t
olyan településen tartotta fenn, ahol az állandó lakosok száma ugyanebben a z
időpontban nem haladta meg az 4000-et, a 4/A . alapján meghatározott különadót
csökkenti a hitelintézet azon fiókjainak a hitelintézet összes fiókjához viszonyított, két
tizedesjegy pontossággal meghatározott arányában, amelyek 2009 . december 31-én
olyan településen működtek, ahol az állandó lakosok száma ugyanebben az id őpontban
nem haladta meg az 4000-et .] "
39.
Az egységes javaslat 119 . §-ában a Kjtv . 7. §-ának 5. pontját megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
/7. § E törvény alkalmazásában/
„5 . biztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr ől szóló törvény (a továbbiakban :
Bit.) szerinti biztosító (ide nem értve [a tevékenységi engedélyét els ő alkalommal 2007 .
június 1-jét követően megszerző biztosítókat, és] a nem jelentős biztosító egyesületeket) é s
a viszontbiztosítókról szóló törvény szerinti viszontbiztosító ;

Az egységes javaslat 119. §-ában a Kjtv. 7. §-ának 7., 8., és 21. pontjait megállapít ó
40.
rendelkezések a következők szerint módosulnak, valamint a13. pontelmarad és a következő
pontok számozása ennek megfelelően módosul :
/7. § E törvény alkalmazásában/
egyéb pénzügyi szervezet: a pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, tőzsde,
árutőzsdei szolgáltató, kockázati tőkealap-kezelő, [pénzügyi közvetítő,] befektetési
alapkezelő ;
„7 .

pénzügyi vállalkozás : a Hpt . szerinti pénzügyi vállalkozás[, ide nem értve a pénzügyi
szolgáltatás közvetítését nem főtevékenységként végző, és jogszabályban közszolgáltatá s
nyújtására kötelezett személyt] ;
8.

[13. pénzügyi közvetítő: a Hpt. és a Bit. szerinti független közvetít ő , ide nem értve a
pénzügyi szolgáltatás közvetítését nem f őtevékenységként végző, és jogszabályban
közszolgáltatás nyújtására kötelezett személyt ;]
21 . korrigált nettó árbevétel :
a) befektetési vállalkozásoknál : a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei csökkentve
a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaival ;
b) tőzsdénél : a tőzsdei tevékenység bevételei növelve az egyéb bevételekkel;
c) az árutőzsdei szolgáltatást kizárólagosan végz ő árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati
tőkealap-kezel őnél[, a pénzügyi közvetít ői tevékenységet kizárólagosan végző pénzügyi
közvetít őnél] : az értékesítés nettó árbevétele ;
d) az árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatónál[, a
pénzügyi közvetítői tevékenységet nem kizárólagosan végz ő pénzügyi közvetítőnél] az e
tevékenységekből származó nettó árbevétel .
41.
Az egységes javaslat 119 . §-ának a Kjtv . 7. §-a 17. pontját megállapító rendelkezése
elmarad, ezzel egyidej űleg a paragrafus pontjainak számozása értelemszerűen módosul:
/7. § E törvény alkalmazásában/
„[17. megszolgált díj viszontbiztosítás nélkül: megszolgált díjak viszontbiztosítás
nélkül címen szereplő bevétel összege élet és nem-élet biztosítási ágnál együttesen ;]”
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42.
Az egységes javaslat 119 . §-ával megállapított Kjtv. 7. §-ának 20. pontja a
következők szerint módosul :
/7. ' E törvény alkalmazásában/
„20 . korrigált díj : a nem-élet biztosítási ágból származó megszolgált díj viszontbiztosítá s
nélküli összege, növelve az életbiztosítási ág bruttó díjával, csökkentve az egyszeri díja s
biztosítások díjának 90 százalékával és az eseti biztosítási díjak 90 százalékával, továbbá
csökkentve a halasztott kezdet ű nyugdíjkiegészítő biztosításoknak az Önkéntes kölcsönö s
biztosító pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 46 - 49. §-ainak a Felügyelet által
igazoltan megfelel ő díjbevételével ; ”

43.

Az egységes javaslat 126 . §-a a következők szerint módosul:

„126. Hatályát veszti a Pszáftv. 11 . (4) bekezdése, 21 . § (6) bekezdése, [és] valamint a 22.
§ (5)[–] és (6) bekezdése .”
44.

Az egységes javaslat 131 . §-a a következők szerint módosul :

„131. § Ez a törvény – a 132-14[4]7 . §-ban foglalt kivétellel – a kihirdetését követ ő napon lép
hatályba. ”
45.

Az egységes javaslat 132 . §-a a következők szerint módosul:

„132. § (1) Az I. Fejezet – a [3 . § (1) bekezdésének c) pontja kivételével ]
bekezdésben foglalt kivétellel– 2010 . augusztus [1-jén] 15-én lép hatályba.
(2)A 3 . § (1) bekezdésének c) pontja 2010 . december 1-jén lép hatályba .
(3) Az I . Fejezetben meghatározott bejelentési szabályokat 2010 . augusztus 15-ét ől,a
regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket pedig 2010 . szeptember 15-étől kell
alkalmazni. [bejelentésre és regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseke t
legkorábban e törvény kihirdetését követ ő 46. naptól kezd ődő vagy e napon fennálló
foglalkoztatási jogviszonyok esetén kell alkalmazni . A fennálló jogviszonyo k
tekintetében a bejelentési és a regisztrációs díjfizetési kötelezettséget e törvén y
kihirdetését követ ő 46. napon kell teljesíteni.]
(4) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009 . évi CLII. törvény alapján háztartás i
munkára létrejött munkaviszonyhoz kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó rendelkezéseit a z
I. Fejezet hatálybalépését megel ő ző napig kell alkalmazni . Az I. fejezet hatálybalépése napjá n
illetve azt követő 45 napon belül háztartási munkára létrejött foglalkoztatásra az általános
szabályok szerinti bejelentési, bevallási illetve befizetési kötelezettségek nem vonatkoznak .”
46.

Az egységes javaslat 134 . §-a a következők szerint módosul:

„134 . § (1) A III. Fejezet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – e törvén y
kihirdetését követ ő harmadik napon lép hatályba .
(2) E törvény 22–24 . §-a, a 36. (2) bekezdése, a 38 . és 39 . §-a és az 1 . melléklet 2011 .
január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A 34. § (2) bekezdése 2010 . augusztus 15-én lép hatályba .
[(3)](4) A Nért . szerint adóköteles légi járm ű, vízi jármű, nagy teljesítmény ű
személygépkocsi után 2010 . évre bevallott adó második részletét nem kell megfizetni . Ha az
adózó az általa 2010 . évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, akkor a bevallott és a
megfizetett adó különbözetét – az elévülési id őn belül – legkorábban a III . Fejezet hatályb a
lépését követő naptól igényelheti vissza az állami adóhatóságtól .
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(5) A 34 .
(2) bekezdésével megállapított Art . 177/B . §-át, valamint a 46. § (2)
bekezdésével megállapított Aht . 33 . § (14a) bekezdését a hatálybalépésüket követ ően
megkötött szerz ődések vonatkozásában kell alkalmazni ."
47.

Az egységes javaslat 135. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A IV. Fejezet 2010 . augusztus 15-én lép hatályba .”
48.

Az egységes javaslat 136. §-a a következők szerint módosul:

„136. § (1) Az V. Fejezet — a (2)—(3) bekezdésben foglalt kivétellel — e törvény kihirdetésé t
követő 15. napon lép hatályba .
(2) A 75. § (4) bekezdése 2010 . szeptember 1-jén lép hatályba.[”]
(3) A 68 . §, a 75 . § (1)—(3) bekezdése, a 75 . § (5) és (6) bekezdése, a 75 . § (10) bekezdése,a
75. § (12)—(15) bekezdése, valamint a 79 . & e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba ."
49.

Az egységes javaslat 138 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A 95 . és 96 . e törvény kihirdetését követ ő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépése napját követő hónap első napjától a 95 . és 96 . § hatálybalépésekor tisztsége t
betöltő személyekre is alkalmazni kell . Amennyiben a 95 . és 96. §-ban meghatározott
jogviszonyokban a havi kereset összege meghaladja az 95 . és 96 . §-ok szerint számított
összeget, akkor a havi kereset összege a 95 . és 96. hatálybalépésével az 95 . és 96. szerinti
összegre csökken .”
50.

Az egységes javaslat 139. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A VIII . Fejezet és a 2. melléklete törvény kihirdetését követő 45 . napon lép
hatályba .”
51.

Az egységes javaslat 139 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) Ha a természetesszemély[bérfőzető] a VIII. Fejezet hatályba lépését megel őzően
2010. évben már bérfőzés keretében állíttatott el ő pálinkát,
a) de az év fennmaradó hányadában magánf őzést kíván folytatni, azt a Jöt . e törvénnyel
megállapított 64. §-a (7) bekezdésének rendelkezése ellenére megteheti ,
b) a 2010. évben már átvett bérfőzött pálinka mennyiségét a Jöt . e törvénnyel
megállapított 9. §-ának (3) bekezdése, illetve 64. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti
mennyiségbe kell beszámítani .”
52.

Az egységes javaslat 144 . §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) A XII. Fejezet e törvény [a] kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba .

(2) A XII . Fejezet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
javára felajánlott vagyonról szóló 1992 . évi LI. törvény szerinti Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány megszüntetését és az alapítvány céljának megfelel ő nonprofit gazdasági társaság —
közhasznú szervezetként való — létrehozását a Kormány kezdeményezi .”
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53.

Az egységes javaslat a következő új 145 . §-sal egészül ki:

„145.§ A148 . & 2010 . augusztus 15-én lép hatályba .”
54.

Az egységes

javaslat a következő új 146. §-sal egészül ki:

„146.§A 149-152 . & e törvény kihirdetését követő

55.

3. napon lép hatályba .

Az egységes javaslat a következő új 147. §-sal egészül ki:

147. §A 154 . & 2010 . augusztus 15-én lép hatályba .
56 .

Az egységes javaslat a következő új 148 . §-sal egészül ki :

Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII . törvény 15 . &-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép :
„148 .§ (1) A

„15.$ Az Eximbank és a Mehib Rt. ügyvezetésének és ügyvitelének ellen őrzését a felügyel ő
bizottság végzi.”
(2) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX . törvén y
(továbbiakban : MFB tv.) kiegészül a következő 8/A.§-al :
„8/A. $ E törvény 1 . és 2. számú mellékletében szerepl ő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint
e törvény 1 . és 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedéséve l
működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem m űködik kivéve, ha a tulajdono s
(alapító), illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a közgy űlés másként rendelkezik .
Egyszemélyes ügyvezetés esetén az jgazzatóság_ jogait egy vezető tisztségviselő
(vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010 . július 1 . napját követően létrehozott,
illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni .”
(3) Az MFB tv . 13/A. &-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel :
„(5) A jelen $ rendelkezéseit e törvény mellékleteiben szerepl ő pénzügyi intézményekre ,
valamint az 1 . és 2. számú mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek
részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelel ően alkalmazni kell.” "
57 .

Az egységes javaslat a következő új 149-152 . §-sal egészül ki :

„149 .§A távhőszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII . törvény 60 . $ (1) bekezdése a következ ő

m)ponttal egészül ki :

/AKormány rendeletben állapítja meg/
„m)a fűtési célra és a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hőmennyiség és díjának

épületrészek közötti megosztására szolgáló szétosztási arányok meghatározására, valamint a
fűtési költségmegosztók alkalmazására vonatkozó szabályokat .”
150 .§ (1)A

villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény (a továbbiakban : Vet .)
143/A. & (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(2)Akihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követő 3 napon belüla
honlapján közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillet ő felmondási jogra vonatkoz ó
tájékoztatást is tartalmaznia kell.”
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(2) A Vet . 178/A . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„178/A. § (1) A 2009 . szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel rendelkező
engedélyes köteles kérelmezni a Hivatalnál a 160. § szerinti eljárás megindítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban 2011 . március 3-án nyújtható be .
(3) A kérelemben a kérelmez ő részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkés őbb 2012 .
március 3-ától miként felel meg az átviteli rendszerirányítóra ezen id őponttól kezdődően
vonatkozó szétválasztási követelményeknek.”
(3) Hatályát veszti a Vet. 143 . § (4) bekezdése .
151.§ (1) A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL . törvény (a továbbiakban : Get.) 140/A . §-a
helyébe a következő rendelkezés lép :
„140/A. § (1) A 2009 . szeptember 3-án földgázszállítási és rendszerirányítási engedéllye l
rendelkez ő engedélyes köteles kérelmezni a Hivatalnál a 128 . § szerinti eljárás megindítását.
.(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban 2011 . március 3-án nyújtható be .
(3) A kérelemben a kérelmez ő részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkés őbb 2012 .
március 3-ától miként felel meg a szállítási rendszerüzemeltet őre ezen időponttól kezd ődően
vonatkozó szétválasztási követelményeknek.”
(2) A Get. 107/A. § (2) bekezdésében az „alkalmazásuk kezdete el őtt legalább 5 nappal ”
szövegrész helyébe az „a kihirdetést követő 3 napon belül” szöveg lép .
(3) Hatályát veszti a Get . 107. § (4) bekezdése, valamint 133 . §-a (1) bekezdésének 3 .
pontfában az „a 141 . § alapján” szövegrész.
152.§ Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi VII. törvény 51 .§
(3) bekezdésében a „2010 . október 1-jén” szövegrész helyébe a „2011 . március 3-án” szöveg ,
51. § (4) bekezdésében a „2011 . március 3-án” szövegrész helyébe a „2012 . március 3-án”
szöveg és 51 . § (6) bekezdésében a „2011 . március 4-én” szövegrész helyébe a „2012 .
március 4-én” szöveg lép. "
58.

Az egységes javaslat a következ ő új 153 . §-sal egészül ki :

„153. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefügg ő módosításáról szól ó
2009 . évi LXXXVI. törvény 74. § (2) bekezdésében a „2010.június 30-tól”szövegrész
helyébe „2011 . április 30-tól” szöveg lép ::
59.

Az egységes javaslat a következő új 154 . §-sal egészül ki:

„154.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV . törvény 80 . § (4) bekezdés e
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek alapításako r
rendezendő feladatokra, a működés során az alapító (tag, részvényes), a gazdálkodó szervezet
legfőbb szerve, vezető tisztségviselői, felügyel ő bizottsága feladataira, jogosultságaira é s
kötelezettségeire — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — az államháztartásról szól ó
törvényben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell .” "
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INDOKOLÁS
1. A háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató havonta a munkavégzés
megkezdése előtt köteles bejelenteni a törvényjavaslat 3 . § (3) bekezdés szerinti adatokat . A
bejelentésben a foglalkoztatás kezdetének id őpontját nem kell megadni, ugyanakkor a
bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjed ő időszakra
vonatkozik.
A tényleges foglalkoztatás kezdő napja közlésének jelentő sége lehet akkor, ha a tárgyhónap
utolsó napján — a foglalkoztatás megkezdése előtt — a foglalkoztató teljesíti a bejelentés i
kötelezettségét egy olyan háztartási alkalmazottra vonatkozóan, aki ténylegesen csak a
tárgyhónapot követő hónap első napján fog munkát végezni . Például a család elutazik síelni é s
az utazás el őtti napon november 30-án bejelenti azt a gyermekfelügyel őt, aki december 1-jétől
vigyáz a gyerekekre. A foglalkoztató úgy ítéli meg, hogy eleget tett a bejelentési
kötelezettségének, de az alkalmazás napjára vonatkozó adat hiányában ezt csak úgy lehe t
értékelni, hogy a bejelentés november hónapra vonatkozik és december hónapban történ ő
ismételt bejelentés hiányában a foglalkoztató kötelezettségét nem teljesítette . A bejelentés i
kötelezettség elmulasztása miatt a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható . A bejelentend ő adatok kiegészítésével kiküszöbölhet ő, hogy téves jogértelmezé s
miatt mulasztási bírság kiszabásra kerüljön sor.
2. A háztartási alkalmazott esetében a bejelentett adatok módosítására a törvényjavasla t
alapján nincs lehetőség, ami azt eredményezi, hogy elírás következtében olyan személy utá n
is meg kell fizetni a regisztrációs díjat, aki ténylegesen nem végzett munkát . Az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló új szabályokkal analóg módon célszer ű lenne biztosítani, hogy a
foglalkoztató az adóhatóság részére teljesített bejelentését visszavonja, illetve módosítsa .
3. A módosító javaslat a regisztrációs díj megfizetésének terminológiáját összhangba hozza a
pénzforgalmi szabályozással .
4., 5., 6. és 8. A Javaslat jogalkalmazást segítő módosítást tartalmaz, amel y
— pontosítja a különadó fizetésre kötelezett magánszemélyek körét . E körbe tartoznak a z
állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy m űködési
támogatásban részesített más jogi személynél foglalkoztatott magánszemélyek is.
egyértelművé teszi, hogy a különadó a nem pénzben juttatott járandóságra i s
vonatkozik;
megteremti a kifizető által már levont és a még fizetendő közterhek közötti összhangot ,
a még megfizetendő különadóra előleg-fizetési kötelezettséget ír el ő és meghatározza az
azzal kapcsolatos eljárási határid őket;
az államháztartás alrendszerei között a különadó elszámolásával kapcsolato s
szabályokat állapít meg.
7. A Javaslat jogtechnikai pontosítást tartalmaz .
9. A módosítás a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében — technikai módosításként —
javasolja a betűrend szerinti felsorolást .
10. Az 500 millió forint adóalapig érvényesíthet ő 10 százalékos adókulcs évközi bevezetés e
miatt az adózóknak a 2010 . adóévi adókötelezettség megállapításakor a pozitív adóalapot a
2010 . január 1 . és 2010. június 30 ., valamint a 2010 . július 1 . és 2010 . december 31 . közötti
idő szakra a naptári napok alapján arányosan kell megosztani . E rendelkezéseket csak a naptár i
évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak nem kell alkalmazni . Azoknak az adózóknak,
amelyeknek szervezeti jogi, vagy egyéb szabályozási okok miatt nem egyezik meg az adóéve
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a naptári évvel, a 2010 . adóévre az arányosítást kell alkalmazniuk . A módosító javaslat szerint
az utóbb említett körbe tartozó adózók közül kivételt képeznének a sajátos helyzetben lév ő
végelszámolás alatt állók, mivel a végelszámolás id őszaka több naptári évet is érinthet .
11.A módosító javaslat a 2008 . és 2009 . adóévben a 10 százalékos adókulcs alkalmazás a
miatt keletkezett, és jogszerűen még fel nem használt adómegtakarítások „utóéletét ”
szabályozva rendelkezik arról, hogy a lekötött tartalék felhasználására a lekötés adóévébe n
hatályos szabályokat kell alkalmazni .
12. A jogalkalmazást segítő technikai pontosítás, amely a bekezdés más rendelkezéseivel val ó
összhangot biztosítja, illetve döntési lehet őséget ad a magánszemélynek az átszámításhoz
alkalmazandó árfolyam kiválasztása tekintetében.
13. és 14 . A jogalkalmazást segítő technikai pontosítás, amely az Szja tv . 49/B. §-ának más
rendelkezéseivel való összhangot, továbbá a hatálybalépés előtt keletkezett kötelezettségekr e
vonatkozó rendelkezés folytatólagos alkalmazását biztosítja.
15. A módosítás a feleslegessé vált rendelkezés hatályon kívül helyezését tartalmazza.
16. és 17. A törvényjavaslat új i) és r) pontokkal egészítené ki az Itv . 26. §-ának (1 )
bekezdését . Tekintettel arra, hogy szintén zárószavazásra vár a sporttal összefügg ő egyes
törvények módosításáról szóló T/573 . számú törvényjavaslat, szintén egy új, d e
értelemszerűen más tartalmú i) és r) pont megállapításáról rendelkezik, szükséges az egysége s
javaslatban szereplő rendelkezések jelölését i)-ről t)-re, illetve r)-ről s)-re változtatni.
18. A Széchenyi Kártya Program kiterjesztésér ől szóló 1145/2010. (VII. 7.) Korm . határozat
szerint a Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében Széchenyi Forgóeszköz hitel ,
Széchenyi Beruházási hitel, illetve Széchenyi Öner ő hitel programokat indít. A Széchenyi
Kártya Program új hitelcéljaihoz kapcsolódóan viszontgarancia keret kialakítása i s
szükségessé válik. Az állami viszontgarancia megtérülésének hatékonysága, a beváltásr a
kerül ő kezességek számának csökkenése érdekében a beváltott kezességből származó
követeléseket adók módjára behajtható követelésnek kell min ősíteni . Ennek érdekébe n
szükséges az adózás rendjéről szóló törvény és az Áht., illetőleg az ezekhez kapcsolódó záró
rendelkezések módosítása.
19. és 20. A módosítás indoka, hogy az egyszer űsített foglalkoztatásról szóló 2010 . évi
LXXV. Törvény (továbbiakban : Efo . Tv.) tételes adófizetési kötelezettséget ír el ő, és ez
ütközik az Art . bevallási és befizetési szabályainak kerekítésre vonatkozó szabályaival .
21. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a támogatások csak egy részét kell
adók módjára behajtani . Azon támogatásokról, amelyek visszakövetelésér ől az azt folyósító
állami szerv döntött, de azt nem lehet adók módjára behajtani, sem az adóhatóságoknak, se m
a kincstárnak nincs tudomása. A tartalmi szempontból támogatható rendelkezé s
végrehajthatósága ily módon nem megoldott, a kincstárra és a támogatások utalványozóir a
olyan kötelezettséget telepítene, amelyet a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései alapjá n
jelenleg nem tudnának végrehajtani .
22. A Széchenyi Kártya Program kiterjesztésér ől szóló 1145/2010 . (VII. 7.) Korm . határozat
szerint a Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében Széchenyi Forgóeszköz hitel ,
Széchenyi Beruházási hitel, illetve Széchenyi Öner ő hitel programokat indít. A Széchenyi
Kártya Program új hitelcéljaihoz kapcsolódóan viszontgarancia keret kialakítása i s
szükségessé válik. Az állami viszontgarancia megtérülésének hatékonysága, a beváltásr a
kerülő kezességek számának csökkenése érdekében a beváltott kezességb ől származó
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követeléseket adók módjára behajtható követelésnek kell minősíteni. Ennek érdekében
szükséges az adózás rendjérő l szóló törvény, illetve az Áht . módosítása .
23. A kivételeket – azaz ahová nem rendelhető ki költségvetési (fő)felügyelő – a bekezdés
szövege tételesen felsorolja. A törvényjavaslat szövege alapján a kivételek nevesítése teljes
körű, indokolatlan ezért a Kormány számára felhatalmazást adni további esete k
megállapítására.
24. A javaslat a c) és a d) pontban megjelenő, tartalmilag egyez ő kettős szabályozást iktatj a
ki. A d) pont alapján a társadalombiztosítási költségvetési szervek elvont el őirányzatmaradványa az alapokat illeti meg, így a c) pontban szükségtelen a központi költségvetés –
alapok megfeleltetése.
25. Az éves költségvetési törvény minden évben megállapítja azon szervezetek körét, amelye k
esetén a befolyt bevételek teljesülésétől függően rendszeresen fizethető jutalom (APEH,
VPOP, OMMF, környezetvédelmi hatóság) . A korlátot ilyen esetben maga a költségvetés i
törvény állítja fel, indokolatlan a kett ős szabályozás .
26. A jegybanki függetlenség elve és az államháztartási kontrollok törvényben deklarált célj a
indokolja, hogy a Kormány bels ő ellenőrzési jogkörének hatálya ne terjedjen ki az MNB-re.
Az MNB az államháztartás alrendszerébe nem tartozik, államháztartási pénzeszközökkel nem
gazdálkodik, így nem tartozhat a kormányzati bels ő ellenőrzés hatáskörébe sem .
27. A módosító javaslat igazgatási szolgáltatási díjmentessé nyilvánítja a Kormány álta l
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (árvíz, belvíz stb.) folytán bekövetkezett
építménykárok helyreállításával összefügg ő bontási, elvi építési, építési, módosított építési é s
használatbavételi engedélyezési eljárást, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok
eljárását.
28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi
CXL. törvény értelmében a hatáskör gyakorlásának átruházásáról törvényben kel l
rendelkezni . Ennek megfelel ően a módosító javaslat az épített környezet alakításáról é s
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII . törvényt (Etv.) kiegészíti azzal a rendelkezéssel, hogy
az elsőfokú általános építésügyi hatóság a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezet t
építménykárok helyreállításával összefügg ő építésügyi hatósági hatáskörének gyakorlását – a
Kormány által rendeletben meghatározott, a feladatellátást veszélyeztető esetben – átruházza a
megyeszékhely települési önkormányzat jegyz őjére. Az Etv. rendelkezéseinek
áttekinthetősége érdekében a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykáro k
helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó kivételes szabályokat
külön §-ba indokolt foglalni .
29. A Javaslat jogtechnikai pontosítást tartalmaz .
30. A módosítás a kormánytisztvisel ő k jogállásáról szóló 2010 . évi LVIII . törvény belső
szabályai között koherenciát teremti meg, a módosítás ezért technikai jellegű.
31. A törvényjavaslat 95 . §-a az MNB-elnök vonatkozásában a „havi kereset” kifejezés t
tartalmazza, ezért a bels ő koherencia megteremtése érdekében szükséges a Felügyelet elnök e
és alelnöke vonatkozásában is a „havi kereset” kifejezést használni.
Az új (2) bekezdés a közigazgatási rendszeren belüli koherenciazavart szünteti meg . A
központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkáro k
jogállásáról szóló 2010 . XLIII . törvény 1 . §-a alapján ugyanis az idézett törvény hatálya ne m
terjed ki az autonóm államigazgatási szervekre, így a PSZAF-ra sem . Tekintettel arra, hogy a
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többi autonóm államigazgatási szerv vonatkozásában (ORTT, GVH, Közbeszerzések Tanácsa )
az adott szervezetr ől szóló státusztörvény rendezi az összhangot az idézett törvénnyel, míg a
PSZAF-törvény e vonatkozásban hiányos, indokolt és a közigazgatás egységes rendszeréne k
érdekében szükséges a jogviszonyok átlátható megteremtése .
32. Nyelvhelyességi módosítás .
33. Jogszabály szerkesztési hiba korrigálása .
34. és 35. Nyelvhelyességi módosítás, illetve a törvény belső koherenciája miatt szüksége s
módosítás. A bérfőzött párlat utáni jövedéki adó mértékének nullára csökkentéséve l
összefüggésben a kizárólag bérfőzést végző szeszfő zdék jövedéki biztosítékát fix összegben, a
korábbinál alacsonyabb szinten indokolt szabályozni .
36. A Jöt. és a pálinka törvény koherenciája miatt szükséges módosítás .
37. Technikai jellegű módosítás .
38. Az általános beszámoló megjelölésének indoka, hogy az egyes adóalanyok a számvitelr ől
szóló 2000. évi C. törvény alapján nem éves beszámoló benyújtására kötelezettek .
Az adókötelezettség megállapításának és fizetési határidejének módosítását a megfelel ő
felkészülési idő biztosítása indokolja.
A hitelintézetek esetében a módosítás sávos és progresszív adómegállapítás módszerét vezet i
be, amely kezeli a kisebb takarékszövetkezetek adóterhének csökkentését is, így a ráju k
vonatkozó kedvezmény el őírása a javaslatban törlésre kerül .
A módosító javaslat kiveszi az adófizetési kötelezettség alól a pénzügyi közvetít őket
tekintettel arra, hogy a nettó árbevétel alapján történ ő adófizetés többségüknél jelentős
veszteségeket okozna, a közvetítők egy részét ellehetetlenítené . A pénzügyi közvetít ők
csoportja nem egységes, hitelközvetítőkből és biztosításközvetítőkből áll, egységes adóalap
alkalmazása ezért nem megfelel ő ebben az esetben. A javaslat módosítja a biztosítók
díjfizetésére vonatkozó rendelkezést 5,8%-ról 6,2%-ra emelve a különadó mértékét . A
pénzügyi vállalkozások adókulcsa 6 százalékról 6,5 százalékra n ő.
39. A javaslat a tevékenységi engedélyt első alkalommal 2007 . június Hét követően
megszerz ő biztosítókat visszahelyezi a biztosító fogalmába, tekintettel arra, hogy a
törvényjavaslat fizetési kötelezettséget írna el ő normatív jelleggel, így indokolatlan a kivéte l
alkalmazása.
40. A 38. pontban szerepl ő módosítással összefüggésben a fogalmak pontosítása .
41. és 42. A módosítás pontosító jellegű, a korrigált díj meghatározásával szükségtelenné
válik a megszolgált díj viszontbiztosítás nélkül fogalom meghatározása .
43. A módosítás megszünteti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közszolgálat i
jogviszonyban álló személyek elhelyezkedési tilalmá t
44. Az 56 ., 57. és 59 . pont szerinti kiegészítések és azok eltérő hatálybalépési időpontjai miatt
szükséges a törvény általános hatálybaléptető rendelkezésében a kivételeket tartalmazó
szakaszok körét módosítani.
45. Technikai pontosítás, mely a hatályba léptet ő rendelkezés alkalmazhatósági szabályát
egyértelműsíti.
46. A 18 . pont szerinti javaslat hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.
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47. A törvény kihirdetésének várható csúszása miatt szükséges a IV . fejezet hatályba léptető
rendelkezésének módosítása .
48. A módosító javaslat értelmében az illetékekr ől szóló 1990. évi XCIII . törvény és az Étv.
egyes rendelkezéseinek módosítása a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. A
kihirdetett veszélyhelyzet (2010 . évi árvíz, belvíz stb .) utáni újjáépítés könnyített eljárási
szabályainak mielőbbi hatályba léptetése indokolja a módosító javaslat szükségességét .
49. Technikai, szövegpontosító jelleg ű módosítás.
50. A 2 . melléklet hatálybaléptetéséről is rendelkezni szükséges .
51. A bérfő zés és a magánfőzés közötti kölcsönös beszámítás miatt a 2010 . évre vonatkozó
átmeneti rendelkezésekben szükséges koherenciás módosítás .
52. Szövegpontosítás .
53. Az 56. pont szerinti törvénymódosításra (új 148 . §) vonatkozó hatálybaléptető
rendelkezés .
54. Az 57. pont szerinti törvénymódosításra (új 149-152 . §) vonatkozó hatálybaléptető
rendelkezés .
55. Az 59 . pont szerinti új 154 . §-ra vonatkozó hatálybaléptető rendelkezés. Az 59 . ponthoz
kapcsolódóan e pont szerinti módosítás elfogadásához is a jelenlév ő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges .
56. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosít ó
Részvénytársaság felügyel ő bizottságának tagjai kijelölésére vonatkozó törvényi rendelkezés
nincs összhangban a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX .
törvény tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseivel (3 . (5) bek .). A
javaslatban megfogalmazott szabály egyértelm űvé teszi, hogy az MFB Zrt., mint törvény által
a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult a felügyelő bizottság
tagjainak kijelölésére, emellett egységessé válnak a vezérigazgató és a felügyel ő bizottság
tagjainak kijelölésére vonatkozó törvényi rendelkezések .
A javaslat a költségtakarékos gazdálkodás biztosítása érdekében lehetővé teszi, hogy az MFB
törvény 1 . és 2. számú mellékletében szerepl ő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az MF B
törvény 1 . és 2. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedéséve l
működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság ne működjön kivéve, ha a tulajdonos
(alapító), illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a közgy űlés másként rendelkezik .
Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezet ő tisztségviselő
(vezérigazgató) gyakorolja.
A javaslat az MFB csoport egészére biztosítja, hogy a csoporton belül - a Felügyelet alá
tartozó pénzügyi intézményeknél - a vezet ő állású személyekre egységes engedélyezés i
szabályok érvényesüljenek, figyelemmel a pénzügyi intézmények típusára (hitelintézet ,
pénzügyi vállalkozás) is .
57. A Kormány, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatervében is szerepl ő, a
központi f űtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998 . (XI. 23.) Korm. rendelet ,
valamint a távh őszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII . törvény végrehajtásáról szól ó
157/2005 . (VIII. 15 .) Korm . rendelet (a továbbiakban : Távhő vhr.) módosításáról szóló
előterjesztés szakmai egyeztetése során felmerült az a probléma, hogy a Távh ő vhr. tervezett
módosítása tekintetében a távh őszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII. törvény (a
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továbbiakban : Tszt .) 60 . § (1) bekezdés f) pontjában lévő felhatalmazó rendelkezés nem
biztosít megfelelő felhatalmazást.
Az említett kormány-el őterjesztésben szereplő tervezet célja mind a központi fűtéssel ellátott,
mind a távfűtéses épületek esetében, hogy – az alapvető szabályok rögzítése által – jogilag i s
lehetővé váljon a fűtési és a melegvíz költségmegosztók alkalmazása, és ezzel a költségek
tényleges fogyasztási arányok szerinti elszámolása . Ennek érdekében szükséges a fűtési célra
és a használati melegvíz készítéséhez felhasznált h őmennyiség és díjának épületrészek között i
megosztására szolgáló szétosztási arányok meghatározására, valamint a f űtési
költségmegosztók alkalmazására vonatkozó szabályok megalkotására való felhatalmazá s
megteremtése a Tszt-ben .
Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló – önálló képvisel ői indítványként
benyújtott – 2010. évi VII . törvényt az Országgyűlés a 2009 . őszi ülésszak végén fogadta el és
az 2010. január 14-én került kihirdetésre . A törvény célja az ún . „3. energia csomag ”
keretében elfogadott és 2009 . szeptember 3-án hatályba lépett új földgáz irányelvnek, azaz a
földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv és a villamo s
energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK irányelv előírásainak
való megfelelés .
A javasolt módosításra azért van szükség, mert a törvény kihirdetést követ ően (2010 . január
22-én) megjelent az Európai Bizottság szétválasztási követelményekre vonatkozó értelmez ő
jegyzete (interpretative note), amely alapján a Bizottság általi tanúsítási eljárá s
megkezdésének legkorábbi id őpontja 2011 . március 3-a . A Bizottság – tájékoztatása szerint –
korábbi időpontban nem fogad be tanúsítási kérelmeket . Ezen túlmenően az értelmező jegyzet
szerint a tagállamok a szétválasztási szabályok implementációja során a hatályba lépéstől
számítva az általános 18 hónappal szemben 30 hónapot élveznek, és ez mindhárom modellr e
érvényes . Ennek értelmében a szétválasztási szabályoknak 2012 . március 3-tól kell hatályb a
lépniük.
Az értelmező jegyzet, és az irányelv mélyebb elemzése kimutatta, hogy a törvény tovább i
finomítása is szükséges az irányelv teljes átültetése érdekében, aminek az előkészítése
folyamatban van. A minisztérium jogalkotási munkaterve szerint az irányelv teljes átültetésé t
célzó törvénymódosítás tervezetet 2010 . október hónapban kell a Kormány, illetve a z
Országgyűlés elé benyújtani. Az így módosuló szétválasztásra vonatkozó szabályokra kell ő
felkészülési időt kell biztosítani a kérelmezőknek, így célszerű a tanúsítási eljárás
lefolytatására irányuló kérelem benyújtására meghatározott határid őt az irányelve k
implementálásra el őírt határidőhöz igazítani, és ezzel egyidej űleg a tanúsítási eljárásra
vonatkozó szabályok hatályba léptetését is eltolni .
Az értelmező jegyzet, és az irányelv mélyebb elemzése során kikristályosodott, hogy az E U
szabályozása a tanúsítási eljárásra vonatkozóan nem véghatárid őket, hanem kezdet i
határidőket tartalmaz, így a földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény és a villamo s
energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény szabályozását is célszerű ekként meghatározni .
Fontos megjegyezni, hogy a jelenleginél kés őbbi beadási határidő meghatározás a
következésben Magyarország érdeke nem sérül, ugyanakkor egy túl korai határid ő kötelező
előírása esetén, ha a fentebb felvázolt okok következtében – az őszi teljes átültetés során – az
irányelvnek való megfelelés érdekében a magyar szabályozás pontosítása válik szükségessé ,
akkor az kihatással lehet az addigra már benyújtott kérelmekre is, amelyeket enne k
következtében újból be kell nyújtani vagy módosítani kell .
Az ágazaton belüli árszabályozás egységessége és koherenciájának megteremtése érdekébe n
tartalmaz további módosító rendelkezéseket .
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58. A módosító javaslat a továbbiakban pénzforgalmi intézményként m űködő pénzügyi
vállalkozások megfelelési határidejét összhangba hozza a 2007/64/EK irányelv 88 . cikk (1)
bekezdésben rögzített határid ővel .
59. E pontban foglalt módosítás elfogadásához az Alkotmány 44/C . &-a értelmébena
felen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges . A
törvénytervezet 53 . és 54 . §-a az Áht. VII. fejezetében található rendelkezések és számozá s
újraszabályozása miatt a korábbi 95/A. §-ban rögzített szabályt tartalmilag a 100/M . §-ban és
100/N . §-ban helyezi el. Emiatt szükséges azonban az Otv. fenti rendelkezésének módosítása
is, mivel az jelenleg mereven hivatkozik az Aht. 95/A. §-ra. A módosító javaslat
megszövegezésében tartalmilag nem változtat a jelenlegi szabályokon, azonban az Aht .
kés őbbi módosításaiból esetleg következ ő újabb korrekciókat megel őzi azáltal, hogy konkrét
§ megjelölése helyett csak rugalmasan hivatkozik az Áht. rendelkezéseire .
Budapest, 2010 . július

