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Az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. § (1) bekezdése alapján az
„egyes törvényeknek a kormányzati ellen őrzéssel összefüggő módosításáról” szóló
T/8890. számú törvényjavaslat T/8890/11 . számú egységes javaslatához az alább i

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. Az egységes javaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

» 1 • §

[(1) Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) 63 .
§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre kiterjed)

„d) a Magyar Nemzeti Bank kivételével az olyan gazdasági társaságok ellenőrzésére,
amelyekben az állam közvetlenül vagy közvetett módon jelent ős társasági
részesedéssel rendelkezik vagy az ellen őrzéssel érintett időszakban rendelkezett, ”

(2) Az Áht. 63. §-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) E § alkalmazásában jelentős társasági részesedésnek min ősül a 25%-ot
meghaladó részesedés .]

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht .) 63 . § (3)
bekezdése helyébe a következő új rendelkezés lép, és egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdé s
számozása (4) bekezdésre változik :



„(3) A kormányzati ellen őrzési szerv az állami vagyon kezelésének ellenőrzése keretében
a Magyar Államot, mint tulajdonost törvény alapján megillető ellenőrzési jogkört külön
meghatalmazás nélkül kizárólag az állami vagyonnal való gazdálkodás, a vagyonérték-
megőrző és vagyongyarapító tevékenység értékelése érdekében gyakorolhatja, a Ma ya r
Állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társasági részesedés
tekintetében . ”

2 . Az egységes javaslat 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»3• §

Az Áht. 65 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„65 . (1) A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése során az ellenőrzött szerv,
szervezet vagy más – az ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatok, tények, információ k
birtokában lévő – személy, szervezet vezet ője, alkalmazottja a jogszabályokban
meghatározottak szerint adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles .

(2) Az ellenőrzéshez kapcsolódó adatszolgáltatási, együttm űködési vagy az ellenőrzés
végrehajtását el ősegítő kötelezettség megszegése esetén

a) az érintett személy eljárási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségszegé s
felróható módon történt ,

b) a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az
ellenőrzött vagy az ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv adószáma
alkalmazásának felfüggesztését .

(3) Az eljárási bírságot a kormányzati ellen őrzési szerv vezetője határozatban szabja ki .

A bírságolással kapcsolatos eljárásra a [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatá s
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban :] Ket.[) ]
rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .

(4) Az ügyfelet az eljárás hivatalból történő megindításáról nem kell értesíteni . Az
eljárásban kizárt az újrafelvételi eljárás, valamint egyezség megkötése .

(5) A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye . A bírsággal sújtott személy a határozat
közlésétől számított tizenöt napon belül kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát .

(6) A helyszíni ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén az ellenőrzött vagy az
ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási vag y
együttműködési kötelezettségének érvényesítéséhez a kormányzati ellenőrzési szerv a
rendőrség közreműködését veheti igénybe . ”

3. Az egységes javaslat 4 . §-a az alábbiak szerint módosul :
»4• §



Az Áht . 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„67. § (1) A kormányzati ellenőrzési szerv az ellenőrzései során feltárt, a kormányzat i
ellenőrzési szerv által ellenőrzött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szervet és a (63. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt] nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, állami tulajdonban álló ,
valamint az állam többségi befolyása alatt lévő gazdasági társaságot megillető, az
ellenőrzés tárgyával kapcsolatos polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyé b
polgári jogi igény érvényesítése iránt, valamint a költségvetési támogatás visszafizetés e
érdekében a jogosult nevében és helyett a bíróságok és más hatóságok, valamin t
harmadik személyek el ő tt külön meghatalmazás nélkül eljárhat .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kormányzati ellenőrzési szerv saját
nevében közvetlen jogi érdek fennállásának igazolása nélkül keresetet indíthat a
hatáskörében eljárva megismert szerződés vagy a szerződés egyes rendelkezései
semmisségének megállapítása iránt .

(3) A kormányzati ellenőrzési szerv az ellenőrzés tárgyával kapcsolato s
büntetőeljárásokban jogosult a Magyar Állam, valamint az (1) bekezdésbe n
meghatározott szervezetek, mint sértettek képviseletét ellátni .

(4) A kormányzati ellenőrzési szerv a 63 . § (1) bekezdésben, valamint az (1) bekezdésbe n
meghatározott jogosultsága gyakorlása érdekében a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény 17 . § (2) bekezdésének b)
pontja szerinti adatokat — a családi állapotra, a házasságkötés vagy bejegyzett élettárs i
kapcsolat létesítésének helyére, a nemre és a nyilvántartásból való kikerülés okár a
vonatkozó adat kivételével — jogosult igényelni .”

4. Az egységes javaslat 4 . címe és 8 . §-a elhagyásra kerül, a további címek és
szakaszok számozása értelemszerűen módosul :

„[4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi
LXVI. törvény módosítása

8. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi
LXVI. törvény (a továbbiakban : Nytv.) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátás a
érdekében — a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek
teljesülése esetén —, valamint a nyomozó hatóságok b űnüldözési tevékenységük
ellátásához, a feladatkörében eljáró kormányzati ellen őrzési szerv a kormányzat i
ellenőrzési tevékenységéhez, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a
katasztrófavédelmi tervezéshez, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a
kérelmező adatainak azonosításához e törvény felhatalmazása alapján a



nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17 . § (2) bekezdés d) pont] igénylésére
jogosultak."

(2) Az Nytv. a következő 50. §-sal egészül ki :

„50. § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellen őrzéssel összefüggő módosításáró l
szóló 2012. évi . . . törvénnyel megállapított 24. § (1) bekezdést az egyes törvényeknek
a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi . . . törvény
hatálybalépésekor folyamatban lév ő kormányzati ellenőrzések során is alkalmazn i
kell."]”

5. Az egységes javaslat 9. §-a az alábbiak szerint módosul :

»9 • §

(1) A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény (a

továbbiakban : Hpt .) 51 . § (2) bekezdése a következő [o)] p2 ponttal egészül ki :

[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettség e

nem áll fenn]

„[o)Jpl a feladatkörében eljáró kormányzati ellen őrzési szervvel”

[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

(2) A Hpt. 53.

	

(1) bekezdésében az „51 .

	

(2) bekezdésének d) és f)–g) pontjai ”

szövegrész helyébe az „51 . § (2) bekezdés d), f), g) és [o)] p2 pontja” szöveg lép .

(3) A Hpt. a következő [234/L.] 234/M . §-sal egészül ki :

„[234/L.] 234/M . § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellen őrzéssel összefüggő
módosításáról szóló 2012 . évi . . . törvénnyel megállapított 51 . § (2) bekezdés a) és [o)] p2

pontot, valamint 53. (1) bekezdést az egyes törvényeknek a kormányzati ellen őrzéssel

összefüggő módosításáról szóló 2012 . évi . . . törvény hatálybalépésekor folyamatban lév ő
adatátadások során is alkalmazni kell . ”

(4) Hatályát veszti a Hpt. 51 . (2) bekezdés a) pontjában az „az Áht . 63 . §-ában

meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellen őrzési szervvel, ”

szövegrész."

6. Az egységes javaslat 10 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„10.

(1) Az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art .) 24/A. (1 )

bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

(Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha)



„d) azt a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője az Áht . 65. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetben kezdeményezi . ”

(2) Az Art . 192 . §-a a következő [(14)] (16) bekezdéssel egészül ki :

„(16) Az egyes törvényeknek a kormányzati ellen őrzéssel összefüggő módosításáról szóló
2012 . évi . . . törvénnyel megállapított 24/A. § (1) bekezdés d) pontot az egyes
törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 2012 . évi . . .
törvény hatálybalépésekor folyamatban lév ő kormányzati ellenőrzések során is alkalmazni
kell .”

IINDOKOLÁ S

Az 1. ponthoz:

A módosítás a kormányzati ellenőrzési szervnek az állami részvétellel működő gazdasági
társaságok vonatkozásában jelenleg is fennálló jogkörét az egységes javaslattal ellentétben
nem terjeszti ki a kisebbségi, illetve közvetett állami tulajdonban álló társaságokra, egyúttal
rögzíti, hogy az államot mint tulajdonost törvény alapján megillet ő ellenőrzési jogkört a
kormányzati ellen őrzési szerv is gyakorolhatja. E jogkör gyakorlására azonban kizáróla g
célhoz kötötten, az állami vagyonnal való gazdálkodás, a vagyonérték-meg őrző és
vagyongyarapító tevékenység értékelése érdekében kerülhet sor .

A 2. ponthoz:

A módosítás az Áht . többi rendelkezéseivel való összhang megteremtését szolgálja .

A 3. ponthoz:

Az Áht. 67. §-ának módosítása biztosítja a kormányzati ellenőrzési szerv számára, hogy az
ellenőrzési és perindítási feladatai ellátásához szükséges mértékben adatot igényelhessen a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásból .

A 4. ponthoz:

A 3 . pont szerinti módosítás miatt az egységes javaslat 4 . címe, és hozzá tatozó 8. §
valamennyi rendelkezése elhagyható . Az adatigénylési jogot az Áht . szabályozza .

Az 5-6 . ponthoz:

A módosítás technikai jellegű változásokat tartalmaz .

Budapest, 2012 . november 22 .
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