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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 133. §, Új 134. §
Módosítás jellege: kiegészítés

133. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) az alábbi új 3/A. §-sal egészül ki:

„  3/A. §

Minden  16.  évét  betöltött  magyar  állampolgár,  akinek  nincs  személyi  jövedelemadófizetési
kötelezettsége,  a  megelőző adóévben az  1.  §  (4)  bekezdés  szerinti  rendelkezések egy főre  jutó
átlagának  megfelelő  mértékű  utalványban  részesül  a  központi  költségvetés  terhére,  amelyet
kizárólag a 4-4/A. §-ok szerinti kedvezményezettek számára ajánlhat fel. A felajánlásra az e törvény
szerinti rendelkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

134. §

Az Szftv. 4/A. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl kedvezményezettnek minősül]

„  c) a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt bíróság által – a lelkiismereti
és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint – nyilvántartásba vett vallási tevékenységet
végző szervezet.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(1)  [A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) ]Az Szftv.  5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Indokolás 

A módosító  javaslat  egy  olyan  új  lehetőséget  vezet  be,  amelynek  megfelelően  a  16.  évet
betöltött,  de  személyi  jövedelemadót  nem  fizető  állampolgárok  is  az  előző  évi  Szja-
rendelkezések  átlagának  megfelelő  mértékben  utalványt  kapnának,  amelyet  az  1+1  %
(javaslatom szerinti 2+2 %) rendelkezéseknek megfelelő határidőben és eljárásban ugyanazon
kedvezményezettek (kizárólag civil, ill. vallási tevékenységet végző szervezet, egyház) számára
ajánlhatnák fel. Ezáltal egyetlen társadalmi csoport se esne ki a civil érdekvédelem látószögéből.

A  módosítás  második  pontja  alapján  a  második  1  százalékból  a  jelenlegi  korlátozó,
diszkriminatív  szabályozással  ellentétben  az  összes  bíróság  által  nyilvántartásba  vett  vallási
tevékenységet végző szervezet részesülhet.
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