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Törvények

2010. évi C. törvény
a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról*
1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. § o) pontja] a pénztártaggá válásától
számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelenteni az általa választott magánnyugdíjpénztár
megnevezését, címét és pénzforgalmi számlájának számát.”

2. §

Hatályát veszti a Tbj.
a) 4. § m) pont 1. alpontja,
b) 4. § n) pontja,
c) 45. § (3) bekezdése.

2. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
3. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)
2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény hatálya alá tartoznak:)
„d) a pénztár tagjai,”

4. §

Az Mpt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a pénztártaggá válásától számított 15 napon
belül köteles a foglalkoztatójának bejelenteni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét
és pénzforgalmi számlájának számát.”

5. §

Az Mpt. 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztártag tagsági jogviszonya)
„f) a törvény 123. § (6) bekezdése szerinti visszalépéssel, a visszalépés napjával,”
(szûnik meg.)

6. §

Az Mpt. 24. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Megállapodást köthet a pénztárral a tagdíjfizetésre az a pénztártag, aki nem rendelkezik a tagdíj alapjául a Tbj.-ben
meghatározott járulékalapot képezõ jövedelemmel.
(5) A tagdíjfizetésre kötött megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap elsõ napján jön létre.
A megállapodásban rendelkezni kell a tagdíj alapjáról és összegérõl, és az esetleges tagdíj-kiegészítés vállalásáról is.
A megállapodás megkötését követõen a tagdíjat a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig kell az érintett magánnyugdíjpénztárhoz megfizetni. A pénztártag a megállapodás megszûnését a magánnyugdíjpénztár részére írásban
köteles bejelenteni. A tagdíj fizetését – támogatási megállapodás alapján – a tag helyett más is átvállalhatja.
A támogatás jogosultja a pénztártag. A támogatás felhasználására a tagdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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7. §

Az Mpt. 24. § (10)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A 23. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ
visszalépés szándékát a pénztártagnak annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági
jogviszonnyal rendelkezik.
(11) A pénztár a visszalépõ tagok tagdíj-kiegészítéssel csökkentett – a tagsági jogviszony megszûnésének napjára
vonatkozó piaci értékelés szerint számított – követelésének értékét a tagok portfoliójában lévõ eszközökben adja át
a Magyar Államot képviselõ, a Kormány által kijelölt szerv részére. A követelésnek a visszalépõ tag portfolióján belüli
állampapír-aránynak megfelelõ részét állampapírban kell átadni.”

8. §

(1) Az Mpt. 123. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülõ, e törvény hatálybalépését követõen pénztártaggá vált
természetes személy 2011. december 31-ig kezdeményezheti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ
visszalépést.”
(2) Az Mpt. 123. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) A (6) bekezdésben meghatározott pénztártag 2011. március 31-ig tértivevénnyel ellátott levélben kap
tájékoztatást a visszalépés lehetõségérõl.”

9. §

Az Mpt. 123/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„123/A. § (1) Az a személy, akinek 2012. január 1-jét megelõzõen a Tny. 12. § (7) bekezdése és a 28. § (2) bekezdése
alapján a Tny. 6. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában – ideértve a Tny. 6. § (4) bekezdésében felsorolt ellátásokat
is – meghatározott nyugellátást állapítottak meg, 2011. december 31-ig kérheti nyugellátása összegének a Tny. 12. §
(6) bekezdésének alkalmazásával történõ módosítását.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személy 2011. március 31-ig tértivevénnyel ellátott levélben
kap tájékoztatást a nyugellátás módosításával kapcsolatos eljárásról.
(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet (a továbbiakban: módosítási kérelem) ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytõl az érintett személy nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja.
A pénztár a kérelmet annak beérkezésétõl számított 8 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem állnak fenn, a magánnyugdíjpénztár errõl értesíti a kérelmezõt.
(4) Amennyiben a kérelmezõ már részesült magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatásban, az igénybe vett szolgáltatás összegét köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére
visszafizetni. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési kötelezettség teljesítését követõen, legkésõbb a módosítási
kérelem kézhezvételétõl számított 90 napon belül köteles a magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás megállapításának vagy biztosítóintézettõl történt megvásárlásának idõpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott
jogszerû követelésének megfelelõ összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni és errõl a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervet – a módosítási kérelem másolatának megküldésével együtt – értesíteni.
(5) Amennyiben a kérelmezõ részére nyugdíjszolgáltatást nyújtó magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül megszûnt,
a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett
magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás igazolt összegének visszafizetését az érintett személynek az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesítenie.
(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint átutalt összeg beérkezését követõ
hónap utolsó napjáig intézkedik a nyugellátás összegének a megállapítás idõpontjára visszamenõleges, az idõközben
végrehajtott nyugdíjemelések figyelembevételével történõ módosításáról.”

10. §

Az Mpt. 134. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„j) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés, továbbá az egyéni számlakövetelés átadásának és
elszámolásának részletes szabályait;”

11. §

Az Mpt. a 134. §-t követõen a következõ 134/A. §-sal egészül ki:
„134/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 24. § (11) bekezdésében említett szervet rendeletben jelölje ki.”

12. §

Az Mpt. 24. § (7) bekezdésének elsõ mondatában a „d) és f) pontjaiban meghatározott esetekben” szövegrész helyébe
a „d) pontja szerinti esetben” szöveg lép.
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Hatályát veszti az Mpt.
a) 3. § (1) bekezdése,
b) 3. § (2) bekezdésében a „pályakezdõnek nem minõsülõ” szövegrész,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „pályakezdõként vagy önkéntes döntés alapján” szövegrész,
e) 22. § (1) bekezdés a) pontja,
f) 22. § (2) bekezdésében „– a (7) és (8) bekezdésben foglalt esetek kivételével –” szövegrész,
g) 22. § (3), (8)–(9) és (10) bekezdése,
h) 22. § (7) bekezdésének második mondata,
i) 23. § (1) bekezdés e), h) és j) pontja,
j) 24. § (7) bekezdésének negyedik és hatodik mondata,
k) 24. § (9) bekezdése,
l) 123. § (8)–(9) és (15) bekezdése.

3. Más kapcsolódó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése
14. §

(1) Hatályát veszti a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény 226. §-a.
(2) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2009. évi CIX. törvény 53. §-a.

4. Záró rendelkezések
15. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CI. törvény
a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról*
1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után
fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke – a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen – 9,5 százalék.”

2. §

A Tbj. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes tagdíj mértéke – az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérõen – 0 százalék.”

3. §

Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 9. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag
magánszemélyt terhelõ ekhoból – az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen – az ekhoalap 3,9 százaléka nyugdíjjáruléknak
minõsül.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

Az Ekho tv. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes ekhora az (1) bekezdés b) pontja nem
alkalmazható.”

5. §

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti idõszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után
fizetendõ közteher összegébõl – a (2) bekezdés a) pontjától eltérõen – a Nyugdíjbiztosítási Alapot 91,8% illeti meg, és
a (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható.”

6. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ 3. napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 38. § (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím]
„a) 1. Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása
január–október hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével történik,
november–december hónapokban nem történik átutalás,”

2. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ 3. napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CIII. törvény
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról**
Az Országgyûlés a hírközlési és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva a közszolgálati
mûsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség mûködõképességét és függetlenségük védelmét, összhangban a Magyar
Köztársaság alkotmányos rendjével az alábbi törvényt alkotja:

* A törvényt az Országgyûlés 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása
1. §

(1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerû alkalmazásával gazdálkodik, feladatai ellátásával összefüggõ kiadásokat saját bevételébõl és költségvetési hozzájárulásból fedezi. A Hatóság
egységes költségvetését az Országgyûlés önálló törvényben a (8) bekezdésben meghatározott források terhére
hagyja jóvá, melyben egyúttal dönt a Hatóság elõzõ évi költségvetésében esetlegesen képzõdött maradvány
felhasználásáról. Az Elnök jogosult a jóváhagyott költségvetés kiadási elõirányzatai közötti átcsoportosításra.
A törvényjavaslatot az Országgyûlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága a tárgyévet megelõzõ év október
31-ig – a Hatóság szeptember 15-ig megküldött javaslata alapján – nyújtja be az Országgyûlésnek. A Médiatanács
gazdálkodási autonómiáját az Rttv. szabályozza.”
(2) Az Eht. 9. §-a a (12) bekezdést követõen a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A Hatóság az elektronikus hírközlés területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére
– így különösen a hírközlési jog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási
programok támogatására, a hírközlési joggal, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésére,
a hírközlési politikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékozottság növelése
érdekében végzett tájékoztatásra – jogosult felhasználni az elõzõ évben befolyt bírságok teljes összegét. A tárgyévben
e célból rendelkezésre álló, de fel nem használt összeg a következõ évre átvihetõ, és a tudatos fogyasztói
döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére fordítható.”
(3) Az Eht. 14. § (1) bekezdése a következõ új g) ponttal egészül ki:
„g) külön jogszabály rendelkezései alapján dönt a Hatóság tevékenysége során kezelt minõsített adatok
minõsítésérõl.”
(4) Az Eht. 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hatóság elõírhatja, hogy az elektronikus hírközlési tevékenységet végzõ köteles az egyes eljárási
cselekményeket, adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíteni.”
(5) Az Eht. 188. § 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„69. Közzététel: e törvény által a Hatóság számára közzétenni rendelt információ hozzáférhetõvé tétele a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, az arra vonatkozó eljárás szerint, valamint a Hatóság
internetes oldalain haladéktalanul. A közzététel idõpontja az információ Hatóság internetes oldalain történõ
hozzáférhetõvé tételének idõpontja.”
(6) Az Eht. 9. § (8) bekezdésében a „hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj” szövegrész helyébe
„a hatósági eljárásért fizetett díjak, beszedett bírságok, a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap Rttv. 77. §
(4) bekezdésében meghatározott forrásai közül a Médiatanács és hivatali szerve mûködési költségeinek fedezetére
fordítható összeg, valamint a felügyeleti díj” szöveg lép.
(7) Az Eht. 19. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
2. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 44. § (1) bekezdésében hatályát veszti
a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál,” szövegrész.
(2) A Ktv. 44. § (5) bekezdésében az „és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél” szövegrész helyébe az „, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeleténél és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál” szöveg lép.

A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása
3. §

(1) A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 56. § (6) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(6) A Kuratórium akkor tekintendõ megalakultnak, amikor a Kuratórium tagjait megválasztják és az elnökét, valamint
egy további tagját a Médiatanács delegálja.”
(2) Az Rttv. 59. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Közalapítvány üzletszerû gazdasági tevékenységet nem végezhet, más gazdasági társaságot nem alapíthat,
más mûködõ gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet, alapítvány létrehozására nem jogosult.”
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(3) Az Rttv. 98. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„98. § (1) A Médiatanács országos mûsorszolgáltató esetében a pályázati határidõ lejártától számított kilencven, más
esetben hatvan napon belül megvizsgálja, hogy
a) a pályázó nem esik-e a 85–88. §-okban vagy a VIII. fejezetben foglalt korlátozó rendelkezések hatálya alá,
b) megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és alaki követelményeknek,
c) megfelel-e a törvényben vagy a törvény alapján megállapított pályázati feltételben foglalt tárgyi és személyi
feltételeknek.
(2) A pályázó nem minõsül a korlátozó rendelkezések hatálya alatt állónak, amennyiben pályázati ajánlatában vállalja,
hogy nyertessé nyilvánítása esetén a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésének idõpontjától a már meglévõ
mûsorszolgáltatási jogosultságáról, illetve ilyen igényérõl lemond, vagy kötelezettséget vállal arra, hogy a korlátozó
rendelkezésekbe ütközõ helyzetet ugyanezzel a nappal egyéb módon megszünteti.”
(4) Az Rttv. 114. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Amennyiben a rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság úgy jár le, hogy az e törvény 107. § (1) bekezdése alapján nem
újítható meg, és a pályáztatási eljárás során döntés még nem született, a Médiatanács a korábban jogosultsággal
rendelkezõ mûsorszolgáltatóval, annak kérelmére, a nyertes pályázóval történõ mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötése napjáig, de legfeljebb hatvan napos idõtartamra ideiglenes mûsorszolgáltatási szerzõdést köthet.
(9) A jelen szakasz (7)–(8) bekezdéseinek alkalmazása során az (1)–(3) bekezdések, valamint az (5)–(6) bekezdések nem
alkalmazandók.”
(5) Az Rttv. 149/B. §-a az alábbi (11)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) Az (1) bekezdés szerinti országgyûlési határozatban foglalt, a Magyar Rádió Közalapítványt, a Hungária Televízió
Közalapítványt, valamint a Magyar Televízió Közalapítványt érintõ változások tekintetében a Polgári Törvénykönyv
74/A. § (2) bekezdésében, 74/A. § (6) bekezdésében, valamint a 74/B. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések azzal
az eltéréssel alkalmazandók, hogy a Közszolgálati Közalapítvány a Kuratórium megalakulásával kezdi meg
tevékenységét.
(12) A (11) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Kuratórium a megalakulásától kezdve teljes jogkörben jár el,
a feladatai ellátásához szükséges jognyilatkozatokat érvényesen megteszi.
(13) A Közszolgálati Közalapítvány adataiban bekövetkezett módosulást a megalakulást követõen a bíróság a nyilvántartásban végzésével nyolc napon belül átvezeti. A nyilvántartásban szereplõ adatok módosulásának átvezetése
nem tagadható meg, ha az alapító okirat az e törvényben, valamint az ezen § szerinti országgyûlési határozatban
meghatározott feltételeknek megfelel. A Közalapítvány Kuratóriuma által, annak megalakulását követõen tett
jognyilatkozatok érvényesek.”
(6) Az Rttv. 149/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés határozatban rendelkezik a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar
Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. vagyonának térítésmentes állami tulajdonba adásáról, mely vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap
gyakorolja. A Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt.
vezérigazgatóinak javaslatára dönt a részvénytársaságok mûködéséhez szükséges vagyonának, valamint a jogi
személyiségükhöz közvetlenül kapcsolódó vagyoni értékû jogosultságoknak arról a körérõl, amely a részvénytársaságok tulajdonában marad.”
(7) Az Rttv. 149/C. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) E § szerinti vagyonátadás nem minõsül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya alá
tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, a vagyonátadás általános forgalmi adó- és illetékmentes.
A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap részére térítés nélkül átadott eszközöknek a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megfelel az eszközöknek az átadás idõpontjában a közszolgálati
részvénytársaság által vezetett könyv szerinti értékének.”
(8) Az Rttv. 149/C. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Magyar Televízió Zrt., a Magyar Rádió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. e rendelkezés hatálybalépése elõtt létrejött
egyes szerzõdéses jogviszonyaikból eredõ jogaikat és kötelezettségeiket a többi szerzõdõ fél hozzájárulásával,
a maguk egészében és változatlan feltételekkel átruházhatják, illetve a többi szerzõdõ fél kezdeményezésére
kötelesek a maguk egészében és változatlan feltételekkel átruházni a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ
Alapra. Az átruházás folytán bekövetkezõ alanyváltozás nem érinti a szerzõdõ felek eredeti jogait és kötelezettségeit.
Erre tekintettel a szerzõdéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás nem tartozik a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény alkalmazási körébe.”
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A nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény módosítása
4. §

(1) A nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Nhtv.) 36/B. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés határozatban rendelkezik a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyonának térítésmentes állami tulajdonba
adásáról, mely vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Mûsor- szolgáltatás Támogató
és Vagyonkezelõ Alap gyakorolja. A Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Távirati Iroda Zrt. vezérigazgatójának javaslatára
dönt a részvénytársaság mûködéséhez szükséges vagyonának, valamint a jogi személyiségéhez közvetlenül kapcsolódó
vagyoni értékû jogosultságoknak arról a körérõl, amely a részvénytársaság tulajdonában marad.”
(2) Az Nhtv. 36/B. §-a az alábbi (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E § szerinti vagyonátadás nem minõsül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya alá
tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, a vagyonátadás általános forgalmi adó- és illetékmentes.
A Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alap részére térítés nélkül átadott eszközöknek a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megfelel az eszközöknek az átadás idõpontjában a Magyar Távirati
Iroda Zrt. által vezetett könyv szerinti értékének.
(8) A Magyar Távirati Iroda Zrt. e rendelkezés hatálybalépése elõtt létrejött egyes szerzõdéses jogviszonyaiból eredõ
jogait és kötelezettségeit a többi szerzõdõ fél hozzájárulásával, a maguk egészében és változatlan feltételekkel
átruházhatja, illetve a többi szerzõdõ fél kezdeményezésére köteles a maguk egészében és változatlan feltételekkel
átruházni a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alapra. Az átruházás folytán bekövetkezõ alanyváltozás
nem érinti a szerzõdõ felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a szerzõdéses jogviszonyokban
megvalósuló alanyváltozás nem tartozik a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazási körébe.”

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
5. §

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, és egyidejûleg a bekezdés kiegészül a következõ s) ponttal:
„r) törvény által minõsítésre feljogosított személy,
s) az autonóm államigazgatási szerv vezetõje.”

Hatálybalépés
6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetésének napján lép hatályba.
Az 1. § (3) bekezdése, valamint az 5. § az e törvény kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
A 2. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
E törvény 2011. január 2-án hatályát veszti.
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