
 

 
 

 
 

T/11621/247. 
 

Az Országgyűlés 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának  

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának  

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának  

Gazdasági 
bizottságának  

Idegenforgalmi 
bizottságának  

Ifjúsági és sport 
bizottságának  

Informatikai és távközlési  
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati  
bizottságának 

Számvevőszéki  
bizottságának 

Szociális és családügyi 
bizottságának 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának 

Területfejlesztési 
bizottságának 

 
a j á n l á s a  

 
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről 

szóló törvények módosításáról 
 

T/11621. sz. törvényjavaslat  
 

r é s z l e t e s   
vitájához 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizott-
ság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a további-
akban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és val-
lásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi 
bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és 
távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, 
Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsá-
ga, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati 
bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvi-
tatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló T/11621. számú 
törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/11621/4., 5., 20-243, 245 számú módosító 
javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/11621/39. (Kovács Tibor, Tóth Sándor), /40. (Kovács 
Tibor, Tóth Sándor), /42. (Kovács Tibor, Molnár Albert), /43. (Kovács Tibor, Molnár Albert), 
/44. (Molnár Albert, Szabó Lajos), /75. (dr. Bőhm András), /79. (dr. Bőhm András), /80. (dr. 
Bőhm András), /81. (dr. Bőhm András), /120. (dr. Pósán László), /238. (Szabó Lajos), /239. 
(Szabó Lajos), /240. (Szabó Lajos). Ezeket a javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
Az Alkotmányügyi, Gazdasági, Foglalkoztatási és a Számvevőszéki bizottság a módosító ja-
vaslatokat 2004. október 25-ei ülésén tárgyalja. A bizottságok döntéseit a kiegészítő ajánlás 
II. része tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egy-
séges elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozásá-
ra, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a hatá-
rozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
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 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
Az ajánlás tartalmaz szó szerint azonos módosító javaslatokat, amelyek különböző összefüg-
gésük miatt önállóan szerepelnek. 
 
 
 1.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   1. § (1) bekez-
désben a Szja tv. 2. § (6) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2. 
§-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(6) A Magyar Köztársaságban adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét e törvény 
szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) 
ennek megfelelően kell teljesíteni. A jogcím meghatározásánál a felek (a magánszemély és a 
bevételt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként 
fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni. Az [előzőek szerint 
meghatározott jogcímen a bevétel kifizetőjeként járhat el az] említett felek [közül] közötti 
írásbeli megállapodás alapján a bevétel juttatója helyett  az a személy teljesíti a bevétellel ösz-
szefüggésben a kifizetőt terhelő adókötelezettségeket, amelyikkel a magánszemély [a szerzés 
körülményeit is figyelembe véve] a bevétel adókötelezettségének jogcímét meghatározó jog-
viszonyban áll[, ha ez a kifizető az e bevétellel kapcsolatos, jogszabályban előírt kötele-
zettségeinek teljesítése érdekében szükséges adatokkal rendelkezik, akkor is, ha a bevé-
telt más személy fizeti (fizette) ki, vagy folyósítja (folyósította)]; ilyenkor az 
adókötelezttségek nem, vagy nem jogszerű teljesítése a bevétel juttatóját a megállapodás alap-
ján a teljesítésükre kötelezett adózóval egyetemleges felelősség terheli. Ha az adó megfizeté-
sére e törvény előírásai szerint a kifizető kötelezett, e kötelezettsége független a magánsze-
mély illetőségétől.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/208-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   1. § (2) bekez-
désben a Szja tv. 2. § (7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(2) Az Szja tv. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(7) A külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet tulajdonában (üzemeltetésében) lévő 
személygépkocsi magáncélú használatára, valamint a külföldi székhelyű jogi személy, egyéb 
szervezet által nyújtott hitel kamata alapján keletkező kamatkülönbözetre tekintettel megszer-
zett jövedelemmel összefüggő, és [az] egyébként a kifizetőt terhelő adókötelezettségeket – a 
(6) bekezdés[ben] harmadik mondatában meghatározott eset kivételével – a magánszemély a 
kifizetőre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával teljesíti, ha számára a jövedelmet 
a külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet nem belföldi telephelye, fióktelepe vagy 
kereskedelmi képviselete útján juttatja.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 3.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat   
2. § (1) bekezdésben a Szja tv. 3. § 17. pont kiegészítését javasolják a következő új f) pont  
felvételével:     
 
„(1) Az Szja tv. 3. §-a 17. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a kö-
vetkező f) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi f)-h) pontok jelölése g-i) pontra módo-
sulnak:
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
17. Egyéni vállalkozó .-/ 
 
„f) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó az e jogviszonyában végzett tevékenysége te-
kintetében” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (129. sz. jav. - VII. XV. 229. § új (1) ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 4.  Dr. Karsai József, Gőgös Zoltán és Godó Lajos képviselők a törvényjavaslat   2. 
§ (2) bekezdésben a Szja tv. 3. § kiegészítését javasolják a következő új 19. pont felvezető 
szöveg  felvételével:     
 
/2. § Az Szja tv. 3. §-a 18. pontjának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/ 
 
„19. Mezőgazdasági kistermelő: az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből 
az adóévben megszerzett bevétele a 7 millió forintot nem haladja meg, továbbá - az ősterme-
lői tevékenység tekintetében - az a magánszemély, aki az adóév utolsó napján a termőföldről 
szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e magánszemélynek a családi 
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, feltéve mindkét esetben, 
hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 7 millió forintot nem 
haladja meg.”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét pontosítani szükséges. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvényhez képest használja a jelölést, az ajánlás 
a törvényjavaslathoz viszonyított új szövegként mutatja az indítványt.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 5.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   2. § (5) bekez-
désben a Szja tv. 3. § 62. pont módosítását javasolják:     
 
/(5) Az Szja tv. 3. §-ának 62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/ 
„62. Hallgatói munkadíj: a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézmény-
ben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vagy első doktori képzésben részt vevő 
nappali tagozatos hallgató által  
a) annál a felsőoktatási intézménynél, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, vagy  
b) az e felsőoktatási intézmény tulajdonában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanban székhely-
lyel rendelkező cégnél, vagy  
c) olyan más cégnél, amelyben e felsőoktatási intézmény részesedéssel rendelkezik, [illetve] 
vagy  
d) a Magyar Tudományos Akadémia felsőoktatást és/vagy posztgraduális képzést is végző ku-
tatóintézeténél, vagy 
e) az e kutatóintézet tulajdonában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanban székhellyel rendel-
kező cégnél, illetve 
f) olyan más cégnél, amelyben e kutatóintézet részesedéssel rendelkezik  
a képesítési követelményekben meghatározott képzési ideje alatt végzett munkája ellenértéke-
ként az említett intézménytől, illetve cégtől megszerzett bevétel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 6.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   2. § (7) bekezdésben a Szja tv. 3. 
§ 72. pont f) alpont elhagyását javasolja:     
 
/2. § Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e)-f) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lép-
nek:/ 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
[„f) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló tör-
vény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás, továbbá a 
hallgató részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta 
a hónap első napján érvényes havi minimálbér 50 százalékát meg nem haladó része, va-
lamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás;”] 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a felvezető szöveget módosítani szüksé-
ges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 7.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   2. § (7) bekezdésben a Szja tv. 3. 
§ 72. pont f) alpont módosítását javasolja:     
 
/2. § Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e)-f) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lép-
nek:/ 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
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„f) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény sze-
rinti juttatásként [megillető]illeti meg: 
- ösztöndíj, 
- tankönyv- és jegyzettámogatás,[ továbbá] 
- a hallgató részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a 
hónap első napján érvényes havi minimálbért [50 százalékát] meg nem haladó része, vala-
mint  
– a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó [–] lakhatási támogatás;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 8.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat   2. § (7) bekezdésben a Szja tv. 3. § 72. 
pont f) alpont módosítását javasolja:     
 
/2. § Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e)-f) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lép-
nek:/ 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
 
„f) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény sze-
rinti juttatásként megillető ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, továbbá a 
hallgató részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hó-
nap első napján érvényes havi minimálbér 50 százalékát meg nem haladó része, valamint – a 
diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás összege;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 9.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   2. § (8) bekez-
désben a Szja tv. 3. § 72. pont h) alpont módosítását javasolják:     
 
/(8) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
 
„h) az amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen közreműködő, a sportte-
vékenységet irányító személy (versenybíró) részére e tevékenységével összefüggésben jutta-
tott bevételnek a mérkőzésenként 5 ezer forintot, de összesen legfeljebb adóévenként az adóév 
első napján érvényes minimálbér havi összegét meg nem haladó része, feltéve, hogy a ver-
senybíró legkésőbb az adott kifizetés időpontjában nyilatkozik arról, hogy [az] e bevételének 
megszerzése érdekében felmerült költséget nem számolja el[,] és e bevételéből költséghánya-
dot [nem] sem  von le[, azzal, hogy ilyen esetben az említett értékhatárt meghaladó bevé-
tel teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül, míg a nyilatkozat hiányában az adott 
bevétel adókötelezettségének jogcímét a felek (a magánszemély és a bevételt juttató sze-
mély, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogvi-
szony és a szerzés körülményei alapján kell meghatározni];”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 10.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   2. § (9) bekezdés elhagyását ja-
vasolja:     
 
(9) [Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
 
„j) a szabadságvesztés-büntetése, előzetes letartóztatása idején munkát végző magán-
személy e tevékenységéből származó bevétele;”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 11.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   2. § (11) be-
kezdésben a Szja tv. 3. § 75. pont módosítását javasolják:     
 
/(11) Az Szja tv. 3. §-a a következő 75. ponttal egészül ki:/ 
 
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/ 
 
„75. A magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámo-
lásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves 
összes jövedelme, az e fogalomra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában: az említett ösz-
szes (az összevont adóalapba tartozó és különadózó) jövedelem, azzal, hogy  
 
a) a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenysé-
géből származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együt-
tesen figyelembe venni; 
 
b) nem kell beszámítani az ingatlan, vagyoni értékű jog [nem üzletszerű] átruházásából 
származó, az összevont adóalapba nem tartozó jövedelmet.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 12.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   4. §-ban a 
Szja tv. 12/A. § (4) bekezdés n) pont módosítását javasolják:     
 
/4. § Az Szja tv. 12/A. §-ának (4) bekezdése a következő n)-p) ponttal egészül ki:/ 
 
/A magánszemély – a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – nem tehet az (1) bekez-
dés szerint nyilatkozatot, ha/ 
 
„n) adókedvezményt kíván érvényesíteni 
nb) felsőoktatási tandíj kedvezménye halasztott kedvezménye,vagy
nc) felnőttképzés díjának kedvezménye, halasztott kedvezménye, illetve
nd) számítógép, számítástechnikai eszköz kedvezménye 
címén;”[o) nem belföldi illetőségű magánszemély ; 
p) az adóévben olyan adóköteles bevétele volt, amely a jövedelemszerzés 
helye szerint nem belföldről származott] .”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/212-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 13.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   4. §-ban a 
Szja tv. 12/A. § (4) bekezdés o) pont elhagyását javasolják:     
 
„4. § Az Szja tv. 12/A. §-ának (4) bekezdése a következő n)-[p)] ponttal egészül ki: 
 
/A magánszemély – a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – nem tehet az (1) bekezdés 
szerint nyilatkozatot, ha/ 
 
„[o) nem belföldi illetőségű magánszemély];”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/212-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 14.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   4. §-ban a 
Szja tv. 12/A. § (4) bekezdés o) pont módosítását javasolják:     
 
/4. § Az Szja tv. 12/A. §-ának (4) bekezdése a következő n)-p) ponttal egészül ki:/ 
 
/A magánszemély – a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – nem tehet az (1) bekezdés 
szerint nyilatkozatot, ha/ 
„o) [nem belföldi] külföldi  illetőségű magánszemély;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/195-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 15.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   4. §-ban a 
Szja tv. 12/A. § (4) bekezdés p) pont elhagyását javasolják:     
 
„4. § Az Szja tv. 12/A. §-ának (4) bekezdése a következő n)-[p)] ponttal egészül ki: 
 
/A magánszemély – a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – nem tehet az (1) bekezdés 
szerint nyilatkozatot, ha/ 
 
„[p) az adóévben olyan adóköteles bevétele volt, amely a jövedelemszerzés helye szerint 
nem belföldről származott].”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/212-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 16.  Dr. Dávid Gyula, Kékesi Tibor, Molnár Albert és Varju László képviselők a 
törvényjavaslat   5. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(5) [Az Szja tv. 28. §-a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(17) Egyéb jövedelem az üzletszerűen történő ingatlan-átruházásból, a vagyoni értékű 
jog üzletszerűen történő visszterhes alapításából, üzletszerűen történő átruházásából 
(végleges átengedéséből), üzletszerűen történő megszüntetéséből, az ilyen jogról üzlet-
szerűen történő végleges lemondásból (a továbbiakban: ingatlan, vagyoni értékű jog üz-
letszerű átruházása) származó – a (18) bekezdés b) pontja szerinti – bevételnek (ide nem 
értve, ha az ilyen bevételt a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenysége keretében 
szerzi meg) a bevétel megszerzése érdekében felmerült – a (18) bekezdés c) pontja sze-
rinti – szabályszerűen igazolt költséget meghaladó része. 
 
(18) A (17) bekezdés alkalmazásában 
 
a) ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű átruházásának minősül, ha az átruházás akár 
eseti alkalommal, akár ismétlődően ellenérték fejében történik, és az összes körülmény 
figyelembe vételével az ügylet elsődleges indoka a haszonszerzés, vagy ha a magánsze-
mély az ügylettel kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adó-
alanyként adólevonási jogot érvényesít; 
 
b) bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel 
megszerez; ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jö-
vedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingatlan, a 
vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulás-
ként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági 
szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke, megnövelve a korábban la-
kásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel, ha egyébként ez a kötelezett-
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ség az ingatlan, vagyoni értékű jog nem üzletszerű átruházásából származó jövedelemre 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik; 
 
c) költség (kivéve annak azt a részét, amelyet a magánszemély korábban már elszámolt 
valamely bevételével szemben): 
ca) a megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő más kiadások, 
cb) az értéknövelő beruházások, a felújítási kiadások, 
cc) a 3. számú melléklet szerinti költség (ha több ügylettel kapcsolatban merült fel, an-
nak az adott ügylet bevételével arányos része), 
cd) az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az 
állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is, azzal, 
hogy a megszerzésre fordított összeg megállapítására egyebekben az ingatlan, vagyoni 
értékű jog nem üzletszerű átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni.”]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 17.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   5. § (5) bekez-
dés elhagyását javasolják:     
 
„(5) [Az Szja tv. 28. §-a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(17) Egyéb jövedelem az üzletszerűen történő ingatlan-átruházásból, a vagyoni értékű 
jog üzletszerűen történő visszterhes alapításából, üzletszerűen történő átruházásából 
(végleges átengedéséből), üzletszerűen történő megszüntetéséből, az ilyen jogról üzlet-
szerűen történő végleges lemondásból (a továbbiakban: ingatlan, vagyoni értékű jog üz-
letszerű átruházása) származó – a (18) bekezdés b) pontja szerinti – bevételnek (ide nem 
értve, ha az ilyen bevételt a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenysége keretében 
szerzi meg) a bevétel megszerzése érdekében felmerült – a (18) bekezdés c) pontja sze-
rinti – szabályszerűen igazolt költséget meghaladó része. 
 
(18) A (17) bekezdés alkalmazásában 
 
a) ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű átruházásának minősül, ha az átruházás akár 
eseti alkalommal, akár ismétlődően ellenérték fejében történik, és az összes körülmény 
figyelembe vételével az ügylet elsődleges indoka a haszonszerzés, vagy ha a magánsze-
mély az ügylettel kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adó-
alanyként adólevonási jogot érvényesít; 
 
b) bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel 
megszerez; ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jö-
vedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingatlan, a 
vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulás-
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ként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági 
szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke, megnövelve a korábban la-
kásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel, ha egyébként ez a kötelezett-
ség az ingatlan, vagyoni értékű jog nem üzletszerű átruházásából származó jövedelemre 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik; 
 
c) költség (kivéve annak azt a részét, amelyet a magánszemély korábban már elszámolt 
valamely bevételével szemben): 
ca) a megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő más kiadások, 
cb) az értéknövelő beruházások, a felújítási kiadások, 
cc) a 3. számú melléklet szerinti költség (ha több ügylettel kapcsolatban merült fel, an-
nak az adott ügylet bevételével arányos része), 
cd) az átruházással kapcsolatos kiadások, ideértve az adott ingatlannal kapcsolatban az 
állammal szemben vállalt kötelezettség alapján igazoltan megfizetett összeget is, azzal, 
hogy a megszerzésre fordított összeg megállapítására egyebekben az ingatlan, vagyoni 
értékű jog nem üzletszerű átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni.”]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (2) ),209. (198. sz. 

jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),213. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. 

),214. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 36. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 18.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   6. §ban a Szja tv. 30. § módosí-
tását javasolja:     
 
/6. § Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 
0-[1 500 000] 2 000 000 forint   18 százalék, 
[1 500 001] 2 000 001 forinttól 
270 000 forint és az [1 500 000] 2 000 000 forinton felüli rész    38 százaléka.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 19.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   6. §ban a Szja 
tv. 30. § módosítását javasolják:     
 
/6. § Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 
0-[1 500 000] 1 900 000  forint   18 százalék, 
[1 500 001] 1 900 000  forinttól 
[270 000] 342 000 forint és a[z 1 500 000] 1 900 000 forinton felüli rész    38 százaléka.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 20.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   6. §ban a Szja tv. 30. § módosítását 
javasolja:     
 
/6. § Az Szja tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 
0-1 500 000 forint    18 százalék, 
1 500 001 forinttól 
270 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész 38 százaléka,  
6 000 0001 forinttól 
1 980 000 forint és a 6 000 000 feletti rész 44 százaléka.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 21.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   7. §-ban a Szja tv. 33. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/7. § Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér [18] 16 
százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [9] 8 ezer forint, feltéve, hogy a magán-
személy adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adó-
hatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jöve-
delme nem haladja meg a (6) bekezdésben meghatározott jogosultsági határt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § ),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ (12) 

a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 22.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   7. §-ban a 
Szja tv. 33. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/7. § Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosult-
sági határt, de nem éri el az [jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét] 1 950 
000 forintot, az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogo-
sultsági határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 23.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   7. §-ban a Szja tv. 33. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/7. § Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosult-
sági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét, az adójóváírás 
egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti jövede-
lem [18] 16 százalékát meghaladó részével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),24. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § ),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ (12) 

a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 24.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 
8. §-ban az Szja tv. 33/A. § és azt megelőző cím  felvételével:     
 
„8. § Az Szja tv. kiegészül a következő címmel és a cím utáni 33/A. §-sal: 
„A nyugdíjjárulék és a magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedménye 
 
33/A. § A számított adót csökkenti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
iogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései alapján az 
adóbevallásban, a munkáltatói és az azzal egyenértékű elszámolásban figyelembe vett jövede-
lem után 
 
a) nem megállapodás szerint fizetett nyugdíiiárulék, 
 
b) a magánnyugdíjrendszer keretében - nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként - 
fizetett tagdíj együttes összegének a 25 százaléka.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § ),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ 

(12) a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 25.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   8. § (1) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
8. § (1) Az Szja tv. 38. §-ának (1) és (3) bekezdés[ének]ek [felvezető szövege] helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lépnek: 
 
„(1) Az összevont adóalap adóját adókedvezmény csökkenti, amely az 1993. december 31-e 
után hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett 
hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által [a] tőketörlesztés (az előtörlesz-
tést is ideértve), [a] kamatfizetés, [a] kezelési költség és/vagy [a] hitelfolyósítási díj (e § al-
kalmazásában a továbbiakban együtt: törlesztés) címén az adóévben megfizetett, a hitelintézet 
által igazolt összeg 40 százaléka.” 
 
„(3) A magánszemély által igénybe vehető adókedvezmény összege 
adóévenként nem haladhatja meg a 240 ezer forintot.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (213. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (2) ),29. (213. sz. jav. - I. 

I.fej. 8.§ (3) Szja tv. 38.§ (7) ),217. (213. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 26.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   8. § (1) bekez-
désben a Szja tv. 38. § (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:     
 
„Az összevont adóalap adóját adókedvezmény csökkenti, amely az 1993. december 31-e után 
hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitel 
adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által [a] tőketörlesztés (az előtörlesztést is 
ideértve), [a] kamatfizetés, [a] kezelési költség és/vagy [a] hitelfolyósítási díj (e § alkalmazá-
sában a továbbiakban együtt: törlesztés) címén az adóévben megfizetett, a hitelintézet által 
igazolt összeg”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (204. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (2) Szja tv.38.§ (6) a) ) 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 27.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   8. § (2) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
„(2) Az Szja tv. 38. §-ának (6) bekezdés[én]e[k a) pontja] helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
[/A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha/] 
 
„[a)] (6) A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha [az (1) bekezdésben] 
a hitelintézet által igazolt összeg megfizetésére olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hi-
telt használt fel, amely alapján e törvény külön rendelkezése szerint az adóévben nem 
keletkez[ik]ett [a] kamatkedvezményből származó jövedelem címén adófizetési kötelezett-
ség[, azonban érvényesíthető az adókedvezmény – ha annak e § szerinti egyéb feltételei 
fennállnak – akkor, ha az ilyen hitel alapján kamatkedvezményből származó jövedelem 
sem keletkezik, vagy a  kamatkedvezményből származó jövedelem címén adófizetés tör-
tént;].”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (213. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (1) ),29. (213. sz. jav. - I. 

I.fej. 8.§ (3) Szja tv. 38.§ (7) ),217. (213. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 28.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   8. § (2) bekez-
désben a Szja tv. 38. § (6) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
/(2) Az Szja tv. 38. §-a (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/A magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, ha/ 
 
„a) [az (1) bekezdésben] a hitelintézet által igazolt összeg megfizetésére olyan, a munkáltató 
által nyújtott lakáscélú hitelt használt fel, amely alapján e törvény külön rendelkezése szerint 
az adóévben nem keletkez[ik]ett [a] kamatkedvezményből származó jövedelem címén adófi-
zetési kötelezettség[, azonban érvényesíthető az adókedvezmény – ha annak e § szerinti 
egyéb feltételei fennállnak – akkor, ha az ilyen hitel alapján kamatkedvezményből szár-
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mazó jövedelem sem keletkezik, vagy a  kamatkedvezményből származó jövedelem cí-
mén adófizetés történt];”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (204. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (1) Szja tv.38.§ (1) felv. ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 29.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   8. § (3) bekez-
désben a Szja tv. 38. § (7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(3) Az Szja tv. 38. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő [négy] tíz adó-
évben érvényesíthető. Ha azonban [az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasz-
nálásra felvett hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kor-
mányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kor-
mányrendelet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvez-
ményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az adókedvezmény minden 
olyan adóévben érvényesíthető, amikor az igénylőnek] a magánszemély a törlesztési idő-
szakban családi pótlékra jogosult (vagy válik jogosulttá [váló]) [gyermeke van], akkor az 
adókedvezményt - az előző rendelkezésben megfogalmazott időbeli korláttól függetlenül - a 
törlesztési időszak minden olyan adóévében érvényesítheti, amelyben akár csak egy napra is 
családi pótlékra volt jogosult.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (213. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (1) ),27. (213. sz. jav. - I. 

I.fej. 8.§ (2) ),217. (213. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 30.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   8. § (3) bekezdésben a Szja tv. 
38. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/8. § Az Szja tv. 38. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(7) [Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adó-
évben érvényesíthető. ]Ha [azonban ]az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú fel-
használásra felvett hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kor-
mányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kormányren-
delet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy 
megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az adókedvezmény minden olyan adóévben ér-
vényesíthető, amikor az igénylőnek a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy 
jogosulttá váló) gyermeke van.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 31.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   9. § elhagyását javasolja:     
 
„9. § [Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„44. § (1) Ha a magánszemély a 40. § alapján családi kedvezményt érvényesít és az adó-
bevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az adóhatóság 
adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme 
a 12 000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély a kedvezmény összegének azt a 
részét érvényesítheti, amely meghaladja a 12 000 000 forint feletti összes jövedelme 20 
százalékát.  
 
(2) Ha a magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvez-
ményt és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásá-
ban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt 
éves összes jövedelme a 6 000 000 forintot nem haladja meg, akkor e magánszemély a 
36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján az ezen §-okban meghatározottak szerint ki-
számított kedvezmények összegét, de legfeljebb évi 100 ezer forint kedvezményt érvé-
nyesíthet. 
 
(3) Ha a magánszemély a 36. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvezményt 
és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az 
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves ösz-
szes jövedelme a 6 000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély az ezen §-okban 
meghatározottak szerint kiszámított kedvezmények összegét, de legfeljebb az évi 100 
ezer forintnak a 6 000 000 forint feletti összes jövedelem 20 százalékát meghaladó részét 
érvényesítheti. A 6 500 000 forintot meghaladó éves összes jövedelem esetén a 36. §, a 39. 
§ és a 41-42. §-ok alapján kedvezmény nem érvényesíthető. 
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(4) A 35-43. § rendelkezéseiben említett csökkentő tételek – figyelemmel az (1)-(3) be-
kezdésekben foglalt rendelkezésekre is – együttes összege legfeljebb az összevont adó-
alap adójának összegéig terjedhet.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 32.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 44. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) Ha a magánszemély a 40. § alapján családi kedvezményt érvényesít, és az adóbevallásá-
ban bevallott[,] vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az adóhatóság adatszolgál-
tatás alapján történő adó-megállapítása során elszámolt éves összes jövedelme a 12 000 000 
forintot meghaladja, akkor e magánszemély a kedvezmény összegének azt a részét érvénye-
sítheti, amely meghaladja a 12 000 000 forint feletti összes jövedelme 20 százalékát.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (2) ),39. 
(118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (3) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 33.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Schvarcz Tibor, dr. Garai István és Kár-
páti Zsuzsa képviselők a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 44. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(1) Ha a magánszemély a 40. § alapján családi kedvezményt érvényesít és az adóbevallásá-
ban bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az adóhatóság adatszolgálta-
tás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme a [12 000 000] 8 
000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély a kedvezmény összegének azt a részét 
érvényesítheti, amely meghaladja a [12 000 000] 8 000 000 forint feletti összes jövedelme 20 
százalékát.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 34.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   9. §-ban a 
Szja tv. 44. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„[(2) Ha a magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít ked-
vezményt és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolá-
sában, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt 
éves összes jövedelme a 6 000 000 forintot nem haladja meg, akkor e magánszemély a 
36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján az ezen §-okban meghatározottak szerint ki-
számított kedvezmények összegét, de legfeljebb évi 100 ezer forint kedvezményt érvé-
nyesíthet.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (3) ),40. 
(101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (4) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 35.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 44. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Ha a magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvez-
ményt, és az adóbevallásában bevallott[,] vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, 
az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adó-megállapítása során elszámolt éves összes 
jövedelme a 6 000 000 forintot nem haladja meg, akkor e magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § 
és a 41-42. §-ok alapján az ezen §-okban meghatározottak szerint kiszámított kedvezmények 
összegét, de legfeljebb évi 100 ezer forint kedvezményt érvényesíthet.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (1) ),39. 
(118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (3) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 36.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 44. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Ha a magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvez-
ményt és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az 
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jö-
vedelme a 6 000 000 forintot nem haladja meg, akkor e magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § 
és a 41-42. §-ok alapján az ezen §-okban meghatározottak szerint kiszámított kedvezmények 
összegét, de legfeljebb évi [100]200 ezer forint kedvezményt érvényesíthet.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 37.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 
44. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Ha a magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvez-
ményt és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az 
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jö-
vedelme a 6 000 000 forintot nem haladja meg, akkor e magánszemély a 36-36/A. §, a 39. § 
és a 41-42. §-ok alapján az ezen §-okban meghatározottak szerint kiszámított kedvezmények 
összegét[, de legfeljebb évi 100 ezer forint kedvezményt ]érvényesítheti.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 38.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   9. §-ban a 
Szja tv. 44. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„[(3) Ha a magánszemély a 36. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvezményt 
és az adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az 
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves ösz-
szes jövedelme a 6 000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély az ezen §-okban 
meghatározottak szerint kiszámított kedvezmények összegét, de legfeljebb az évi 100 
ezer forintnak a 6 000 000 forint feletti összes jövedelem 20 százalékát meghaladó részét 
érvényesítheti. A 6 500 000 forintot meghaladó éves összes jövedelem esetén a 36. §, a 39. 
§ és a 41-42. §-ok alapján kedvezmény nem érvényesíthető.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (2) ),40. 
(101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (4) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 39.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat   9. §-ban a Szja tv. 44. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) Ha a magánszemély a 36. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján érvényesít kedvezményt, és 
az adóbevallásában bevallott[,] vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az adóható-
ság adatszolgáltatás alapján történő adó-megállapítása során elszámolt éves összes jövedelme 
a 6 000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély az ezen §-okban meghatározottak 
szerint kiszámított kedvezmények összegét, de legfeljebb az évi 100 ezer forintnak a 6 000 
000 forint feletti összes jövedelem 20 százalékát meghaladó részét érvényesítheti. A 6 500 
000 forintot meghaladó éves összes jövedelem esetén a 36. §, a 39. § és a 41-42. §-ok alapján 
kedvezmény nem érvényesíthető.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (1) ),35. 
(118. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (2) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 40.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   9. §-ban a 
Szja tv. 44. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
/9. § Az Szja tv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 



- 26 - 

„[(4) A 35-43. § rendelkezéseiben említett csökkentő tételek – figyelemmel az (1)-(3) be-
kezdésekben foglalt rendelkezésekre is – együttes összege legfeljebb az összevont adó-
alap adójának összegéig terjedhet.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (2) ),38. 
(101. sz. jav. - I. I.fej. 9.§ Szja tv.44.§ (3) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 41.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   10. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (2) bekezdésben az Szja tv. 47. § (4)-(5) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az Szja tv. 47. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„(4) A göngyölítéses módszer alkalmazása esetén a bevételt terhelő adóelőleg - az (1) bekez-
désben foglaltaktól eltérően - az adóelőleg- alapok összegére az adótábla szerint várható szá-
mított adó, csökkentve 
a) a bevétel alapján megállapított adóelőleg-alapot terhelő nyugdíjjárulék és/vagy magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj révén a magánszemélyt e törvény rendelkezései szerint megillető 
nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedményével, valamint 
b) a kifizető által kifizetett (juttatott), a magánszemély által az adóévben megszerzett bevéte-
lek alapján már megállapított adóelőlegek összegével. 
 
(5) Ha a magánszemély nyilatkozatában feltüntette adóterhet nem viselő járandósága(i) várha-
tó éves összegét is, vagy a kifizető adóterhet nem viselő járandóságo(ka)t is fizet ki (juttat) a 
magánszemély részére, akkor a göngyölítéses módszer alkalmazása esetén a bevételt terhelő 
adóelőleg megállapításához az adóelőleg-alapok összegéhez hozzá kell adni az adóterhet nem 
viselő járandóság(ok) várható éves összegét is. Ilyenkor a bevételt terhelő adóelőleg-az (1) és 
(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően-az adóelőleg-alapok megnövelt összegére az adótábla 
szerint várható számított adó, csökkentve 
a) a bevétel alapján megállapított adóelőleg-alapot terhelő nyugdíjjárulék és/vagy magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj révén a magánszemélyt e törvény rendelkezései szerint megillető 
nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedményével, valamint 
b)a kifizető által kifizetett (juttatott), a magánszemély által az adóévben megszerzett bevéte-
lek alapján már megállapított adóelőlegek összegével, továbbá 
c) az adóterhet nem viselő járandóság(ok) várható éves összegére az adótábla szerint megha-
tározott várható számított adóval.”„    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. (188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ 

(12) a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 42.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   11. § (1) bekezdésben a Szja tv. 48. 
§ (12) bekezdés a) pont módosítását javasolja:     
 
/(1) Az Szja tv. 48. §-a (12) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál az (1)-(10) bekezdés 
rendelkezései szerint kiszámított összeget csökkenti:/ 
„a) a magánszemély által legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában tett 
nyilatkozat alapján a havi adójóváírás, amely - figyelemmel az adójóváírásra 
irányadó rendelkezésekre is - az adott havi bér(ek) összegének [18] 16 százaléka,de jogosult-
sági hónaponként legfeljebb 
aa) [10 260] 9260 forint, feltéve, hogy az adott havi bér(ek) összege nem több a kiegészítő jo-
gosultsági határként meghatározott összeg 1/12-ed részénél és a munkáltató, a kifizető által az 
adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapok összege - az 
adott kifizetést (juttatást) is figyelembe véve - nem haladja meg a kiegészítő jogosultsági ha-
tárt, illetve 
ab) [9000] 8000 forint, ha az aa) alpont alkalmazási feltételei nem állnak fenn, 
azzal, hogy havi adójóváírás nem érvényesíthető, ha a munkáltató, kifizető 
által az adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott adóelőlegalapok össze-
ge - az adott kifizetést (juttatást) is figyelembe véve meghaladja a jogosultsági határt ;”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. (188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § 

),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - ZÁRÓ 

298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 43.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   11. § (2) bekezdésben a Szja tv. 48. 
§ (12) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új f) pont  felvételével:     
 
„(2) Az Szja tv. 48. §-a (12) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
egyidejűleg a bekezdés kiegészül a következő f)  ponttal: 
 
„f) a bevétel alapján megállapított adóelőleg-alapot terhelő nyugdíjjárulék és/vagy magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj révén a magánszemélyt e törvény rendelkezései szerint megillető 
nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedménye.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. (188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § 

),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ (12) a) ),44. (188. sz. jav. - I. I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ),218. (188. sz. jav. - ZÁRÓ 

298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 44.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   12. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (2) bekezdésben az Szja tv. 49. § (10) bekezdés e) pont  felvételével:     
 
„(2) Az Szja tv. 49. §-ának (10) bekezdése kiegészül a következő e) ponttal: 
 
/A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál a (6)-(9) bekezdés rendelkezései szerint kiszá-
mított összeget csökkenti. / 
 
„e) a bevétel alapján megállapított adóelőleg-alapot terhelő nyugdíjjárulék és/vagy magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj révén a magánszemélyt e törvény rendelkezései szerint megillető 
nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedménye .” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (1) jelelölést kap.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. (188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § 

),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ (12) a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),218. (188. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 45.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat   13. § (3) bekezdésben a Szja tv. 49/B. 
§ (6) bekezdés g) pont módosítását javasolja:     
 
/(3) Az Szja tv. 49/B. §-ának (6) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki:/ 
 
/A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel növelt vállalkozói bevétel - legfel-
jebb annak mértékéig - csökkenthető./ 
 
„g) az adóév első napján, illetőleg a tevékenysége megkezdésének napján [5] 25 főnél keve-
sebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál a (19) bekezdés rendelkezését is figye-
lembe véve az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben 
foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték (tevékenységét megkezdő vál-
lalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám) és az adóév első napján (a tevékenysé-
gét megkezdő egyéni vállalkozó esetében a tevékenység megkezdésének napján) érvényes 
havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel (foglalkoztatási 
kedvezmény), feltéve, hogy az adózónak az adóév végén nincs köztartozása; az e rendelkezés 
szerint érvényesített csökkentés (9) bekezdés szerinti adókulccsal számított értéke az állami 
támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül ; „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 46.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat   13. § (5) bekezdésben a Szja tv. 
49/B.§ (9) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolja:     
 
/(5) Az Szja tv. 49/B. §-ának (8)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(9) A vállalkozói személyi jövedelemadó [az (1)-(8)] a (8) bekezdés rendelkezése szerint 
megállapított vállalkozói adóalap – ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a 
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módosított vállalkozói adóalap – 16 százaléka. Ezt az adót legfeljebb annak összegéig csök-
kentik”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (7) Szjatv.49/B.§ (15) 

),48. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (8) Szajtv.49/B.§ (18) felv. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 47.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat   13. § (7) bekezdésben a Szja tv. 
49/B.§ (15) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(7) Az Szja tv. 49/B. §-a (15)-(16) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(15) Ha az adóévi vállalkozói bevétel valamely része külföldi telephelynek tudható be, akkor 
– ha nemzetközi szerződésből vagy viszonosságból más nem következik – a külföldi telep-
helynek betudható vállalkozói adóalapot ezen bevételből  
a) a telephely bevételének megszerzése érdekében bárhol felmerült költségek levonásával 
és/vagy a (2)-(7)bekezdésben említett bárhol felmerült, növelő, csökkentő tételek figyelembe 
vételével,
b) [valamint] a más telephely(ek)nek betudható bevételrész(ek) megszerzése érdekében is 
(bárhol) felmerült költségeknek (ide értve a vállalkozói kivétet is)és/vagy a (2)-
(7)bekezdésben említett bárhol felmerült növelő, csökkentő tételek  [a] külföldi telephelynek 
betudható bevétellel arányos része levonásával, illetőleg figyelembe vételével kell megállapí-
tani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (5) Szjatv.49/B.§ (9) felv. 

),48. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (8) Szajtv.49/B.§ (18) felv. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 48.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat   13. § (8) bekezdésben a Szja tv. 
49/B.§ (18) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/(8) Az Szja törvény 49/B. §-ának (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § 
a következő (19) bekezdéssel egészül ki:/  
 
„(18) Az egyéni vállalkozó adózás utáni jövedelme egyenlő a (8) [az (1)-(8)] bekezdés szerint 
megállapított vállalkozói adóalap - ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a 



- 31 - 

módosított vállalkozói adóalap - és a kisvállalkozói kedvezmény együttes összege csökkent-
ve”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (5) Szjatv.49/B.§ (9) felv. 

),47. (149. sz. jav. - I. I.fej. 13.§ (7) Szjatv.49/B.§ (15) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 49.  Dr. Karsai József, Gőgös Zoltán és Godó Lajos képviselők a törvényjavaslat   
14. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Szja tv. 63. § (7) bekezdés  
felvételével:     
 
„14. § Az Szja. tv. 63. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Ha a termőföldet vásárló magánszemély a termőföldet egyéni vállalkozóként, őstermelő-
ként, kitermelőként hasznosítja, vagy mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottjaként az 
őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbeadja, akkor a jöve-
delem kiszámítására a törvény 7. §-ának (1) bekezdése t) pontjában, valamint (3) bekezdésé-
ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 50.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat   15. § felvezető szöveg módosítá-
sát javasolja:     
 
„15. § Az Szja tv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép[, egyidejűleg a § után új 
címmel és új 67/A. §-sal egészül ki:]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (76. sz. jav. - I. I.fej. 15.§ Szjatv. 67/A.§ ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 51.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat   15. §-ban a Szja tv. 67/A. § el-
hagyását javasolja:     
 
„[Tőzsdei ügyletből származó jövedelem 
 
67/A. § (1) Tőzsdei ügyletből származó jövedelem a tőkepiacról szóló törvény szerinti 
tőzsdén kötött tőzsdei ügylet, valamint az Európai Unió bármely más tagállamában mű-
ködő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzs-
dén kötött tőzsdei ügylet keretében megszerzett ügyleti nyereségnek az ügylethez kap-
csolódó járulékos költséget meghaladó része. 
 
(2) A tőzsdei ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 25 százalék. 
 
(3) A magánszemély az adóbevallásban az e § szerinti adófizetési kötelezettségét – legfel-
jebb annak mértékéig – csökkentheti az (1) bekezdésben említett tőzsdei ügylet kereté-
ben az adóévben keletkezett ügyleti veszteség 25 százalékával. 
 
(4) Az ügylethez kapcsolódó járulékos költség, valamint az ügyleti nyereség-veszteség és 
egyebekben az adókötelezettség tekintetében értelemszerűen az árfolyamnyereségből 
származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések, valamint a tőzsde működési rendjét 
meghatározó szabályozások az irányadók.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (76. sz. jav. - I. I.fej. 15.§ felv. ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 52.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat   15. §-ban a Szja tv. 67/A. § elha-
gyását javasolja:     
 
/15. § Az Szja tv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § után új címmel 
és új 67/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„[Tőzsdei ügyletből származó jövedelem 
 
67/A. § (1) Tőzsdei ügyletből származó jövedelem a tőkepiacról szóló törvény szerinti 
tőzsdén kötött tőzsdei ügylet, valamint az Európai Unió bármely más tagállamában mű-
ködő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzs-
dén kötött tőzsdei ügylet keretében megszerzett ügyleti nyereségnek az ügylethez kap-
csolódó járulékos költséget meghaladó része. 
 
(2) A tőzsdei ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 25 százalék. 
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(3) A magánszemély az adóbevallásban az e § szerinti adófizetési kötelezettségét – legfel-
jebb annak mértékéig – csökkentheti az (1) bekezdésben említett tőzsdei ügylet kereté-
ben az adóévben keletkezett ügyleti veszteség 25 százalékával. 
 
(4) Az ügylethez kapcsolódó járulékos költség, valamint az ügyleti nyereség-veszteség és 
egyebekben az adókötelezettség tekintetében értelemszerűen az árfolyamnyereségből 
származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések, valamint a tőzsde működési rendjét 
meghatározó szabályozások az irányadók.”] „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén felvezető szövegét módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (5. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (2) ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 53.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   15. §-ban a Szja 
tv. 67/A. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével:     
 
/15. § Az Szja tv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § után új címmel 
és új 67/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„(5) A tőzsdei ügylet keretében értékesített értékpapír esetén a beszerzés költségének a 2004. 
év utolsó tőzsdenapjának vonatkozó záró árfolyama minősül - amennyiben ez magasabb a 
tényleges beszerzés költségénél -, ha a magánszemély az értékpapírnak öt évnél régebb óta fo-
lyamatosan tulajdonosa.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 54.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdés felvezető szöveg 
módosítását javasolja:     
 
„(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-[o)]p) rendelke-
zések lépnek:”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (159-1. sz. jav. - I. I.fej. 16.§ (2) Szjatv.69.§ (1) újp) 

) pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/159-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 55.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   16. § (2) be-
kezdésben a Szja tv. 69. § (1) bekezdés m) pont elhagyását javasolják:     
 
„(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-[m)]n) pontja helyébe a következő [j)-o)] rendel-
kezések lépnek: 
 
/Természetbeni juttatás:/ 
 
[m) a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított, úthasználatra jogosító 
bérlet, jegy, valamint mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetében a magáncélú használatra 
tekintettel keletkező adóköteles bevétel; a magáncélú használat adóköteles bevételének 
meghatározására választható a kifizetőt az említett juttatás, szolgáltatás miatt terhelő 
kiadásból a hivatali, üzleti használat tételes elkülönítésével a magánhasználatra jutó rész 
megállapítása, vagy az előzőek hiányában a kifizetőt a juttatással, szolgáltatással össze-
függésben terhelő kiadás 50 százaléka számít adóköteles bevételnek;] 
 
 
 
/azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a 
nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme – az előző 
rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül – nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a kö-
rülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményének./    
 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (214. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ új (4) ),244. (214. 

sz. jav. - 1.mell. új 17. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 56.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdésben a Szja tv. 69. § 
(1) bekezdés m) pont elhagyását javasolja:     
 
/(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-o) rendelkezések 
lépnek:/ 
 
/Természetbeni juttatás:/ 
 
[m) a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított, úthasználatra jogosító 
bérlet, jegy, valamint mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetében a magáncélú használatra 
tekintettel keletkező adóköteles bevétel; a magáncélú használat adóköteles bevételének 
meghatározására választható a kifizetőt az említett juttatás, szolgáltatás miatt terhelő 
kiadásból a hivatali, üzleti használat tételes elkülönítésével a magánhasználatra jutó rész 
megállapítása, vagy az előzőek hiányában a kifizetőt a juttatással, szolgáltatással össze-
függésben terhelő kiadás 50 százaléka számít adóköteles bevételnek;]” 
 
/azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a 
nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme – az előző 
rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül – nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a kö-
rülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményének./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
 
 
 
 
 
 
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/162-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 57.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdésben a Szja tv. 69. 
§ (1) bekezdés m) pont kiegészítését javasolja:     
 
/(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-o) rendelkezések 
lépnek:/ 
 
/Természetbeni juttatás:/ 
 



- 36 - 

„m) a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított, úthasználatra jogosító bér-
let, jegy[, valamint mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetében] a magáncélú használatra te-
kintettel keletkező adóköteles bevétel; a magáncélú használat adóköteles bevételének megha-
tározására választható a kifizetőt az említett juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásból a hi-
vatali, üzleti használat tételes elkülönítésével a magánhasználatra jutó rész megállapítása, 
vagy az előzőek hiányában a kifizetőt a juttatással, szolgáltatással összefüggésben terhelő ki-
adás 50 százaléka számít adóköteles bevételnek;” 
 
/azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a 
nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme – az előző 
rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül – nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a kö-
rülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményének./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/159-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 58.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdésben a Szja tv. 69. § 
(1) bekezdés n) pont elhagyását javasolja:     
 
/(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-o) rendelkezések 
lépnek:/ 
 
/Természetbeni juttatás:/ 
 
[„n) a kifizető személygépkocsija magáncélú használatára tekintettel keletkező jövede-
lem (70. § (1) bekezdés);”] 
 
/azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a 
nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme – az előző 
rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül – nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a kö-
rülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményének./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
 
 
 
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/162-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 59.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdésben a Szja tv. 69. § 
(1) bekezdés o) pont elhagyását javasolja:     
 
/(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-o) rendelkezések 
lépnek:/ 
 
/Természetbeni juttatás:/ 
 
„[o) az e törvény külön rendelkezése szerint adómentes természetbeni juttatás;]” 
 
/azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a 
nemesfémmel plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme – az előző 
rendelkezésekben foglaltaktól függetlenül – nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a kö-
rülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményének./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
 
 
 
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/162-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 
 
 60.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat   16. § (2) bekezdésben a Szja tv. 69. 
§ (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő j)-o) rendelkezések 
lépnek:/ 
 
/Természetbeni juttatás :/ 
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„p) A kifizető által előfizetőként vagy más jogcímen igénybe vett vagy használt helyi és tá-
volsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12), mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 
64.20.13), továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64 .20.16-ból) 
(cégtelefon) magáncélú igénybevételére tekintettel keletkező jövedelem adómentes termé-
szetbeni juttatásnak minősül.”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (159-1. sz. jav. - I. I.fej. 16.§ (2) felv. ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/159-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 61.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
címe módosítását javasolja:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
 
„Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzatnak történő [szociális célú ]bér-
beadásából származó jövedelem”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) c) ),63. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) d) ),65. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (2) ),66. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (3) felv. ),67. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ új(6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 62.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
(1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
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/(1) Lakás önkormányzatnak történő szociális célú bérbeadásából származó bevételnek minő-
sül az olyan lakás bérbeadásából származó bevétel, amely lakásra érvényes lakhatási engedély 
van és/ 
 
„c) az önkormányzat a lakást [szociális ]bérlakásként magánszemély(ek) lakhatásának biztosí-
tására hasznosítja,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ cím ),63. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) d) ),65. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (2) ),66. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (3) felv. ),67. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ új(6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 63.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
(1) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
/(1) Lakás önkormányzatnak történő szociális célú bérbeadásából származó bevételnek minő-
sül az olyan lakás bérbeadásából származó bevétel, amely lakásra érvényes lakhatási engedély 
van és/ 
 
„d) [a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés tartalmazza a szociális bérlakás bérlő-
kijelölésére a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket (a feltételül szabott 
cél) megállapító önkormányzati rendelkezés számát.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ cím ),62. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) c) ),65. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (2) ),66. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (3) felv. ),67. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ új(6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 64.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja 
tv. 74/A.§ (2) bekezdés módosítását javasolják:     
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/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
 
„(2) A lakás önkormányzatnak történő szociális célú bérbeadásából származó bevétel egésze 
adómentes jövedelem[, amely után az adó mértéke 10 százalék. Az adót az önkormányza-
ti hivatal a kifizetés időpontjában megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló tör-
vény előírásai szerint megfizeti és bevallja].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 65.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
(2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
 
„(2) A lakás önkormányzatnak történő [szociális célú ]bérbeadásából származó bevétel egé-
sze jövedelem, amely után az adó mértéke 10 százalék. Az adót az önkormányzati hivatal a 
kifizetés időpontjában megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai sze-
rint megfizeti és bevallja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ cím ),62. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) c) ),63. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) d) ),66. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (3) felv. ),67. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ új(6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 66.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
(3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
 
„(3) A lakás önkormányzatnak történő [szociális célú ]bérbeadása esetén”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ cím ),62. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) c) ),63. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) d) ),65. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (2) ),67. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ új(6) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 67.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   17. §-ban a Szja tv. 74/A.§ 
kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
/17. § Az Szja tv. a következő 74/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/ 
 
„(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat a nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzat-
nak történő bérbeadásakor is alkalmazásra kerülnek.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ cím ),62. 
(93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) c) ),63. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (1) d) ),65. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ 

Szjatv.74/A.§ (2) ),66. (93. sz. jav. - I. I.fej. 17.§ Szjatv.74/A.§ (3) felv. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 68.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat   21. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (1) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés kiegészítése új dz) pont  felvételével:     
 
„(1) A Tao. 7. §-a (1) bekezdése a következő dz) ponttal egészül ki: 
 
/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/ 
 
„dz) Az UNESCO Világörökség Bizottsága által a világ épített örökségének részeként elis-
mert területen, továbbá annak felvezető zónájában végzett ingatlanfejlesztési, épület-felújítási, 
épület-rekonstrukciós célú beruházásból származó bevétel,” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 69.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat   21. § (5) bekezdésben a Tao. 7. § (1) 
bekezdés y) pont módosítását javasolja:     
 
/(5) A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:/ 
 
/Az adózás előtti eredményt csökkenti :/ 
 
„y) az adóév első napján [mikrovállalkozásnak] kisvállalkozásnak minősülő adózónál - dön-
tése szerint - a (19)-(20) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve a foglalkoztatottak átla-
gos állományi létszáma előző adóévhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növek-
ményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének 
szorzata, feltéve, hogy az adózófoglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a 
megelőző adóévben legfeljebb [5J 25 fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozása, „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 70.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat   21. § (5) bekezdésben a Tao. 7. § (1) 
bekezdés y) pont módosítását javasolja:     
 
/(5) A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:/ 
/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/ 
 
„y) az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál – döntése szerint – a (19)-
(20) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve a foglalkoztatottak átlagos állományi létszá-
ma előző adóévhez,az adózó átalakulása esetén a jogelőd előző adóév hiányában nullához vi-
szonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számí-
tott összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi lét-
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száma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozá-
sa,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 71.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
21. § (5) bekezdésben a Tao. 7. § (1) bekezdés y) pont módosítását javasolják:     
 
/(5) A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:/ 
 
/Az adózás előtti eredményt csökkenti:/ 
 
„y) az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál – döntése szerint – a (19)-
(20) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve a foglalkoztatottak átlagos állományi létszá-
ma előző adóévhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév 
első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az 
adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb [5]20 
fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozása,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 72.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat   22. § (1) bekezdésben a Tao. 8. § (1) 
bekezdés n) pont felvezető szövege módosítását javasolja:     
 
/(1) A Tao. 8. §-a (1) bekezdésének nf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Az adózás előtti eredményt növeli:/ 
 
„n) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás -kivéve azt az agrártámo-
gatást, amely megfelel a Tanács 1257/1999/EK rendeletében foglalt feltételeknek -,, juttatás, 
véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevő 
által meg nem térített általános forgalmi adó, valamint az adózó által átvállalt kötelezettség-
nek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül 
nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra, kivéve, ha” 



- 44 - 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szöveg pontosítása szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 73.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a követ-
kező új 24. §  felvételével:     
 
„24. § A Tao. 17. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(7) Átalakulás és kedvezményezett eszközátruházás esetén az adóhatóságnak az adózó ké-
relmére adott engedélyével az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza 
 
a) a jogutód a jogelődnél keletkezett és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el 
nem számolt elhatárolt veszteségre, 
 
b) kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevő társaság az átruházó társaságnál kelet-
kezett, az önálló szervezeti egységnek betudható elhatárolt veszteségre, amellyel az átruházó 
társaság a saját elhatárolt veszteségét köteles csökkenteni 
 
azzal, hogy a kérelmet átalakulás esetén az adózó legfőbb szervének az átalakulásról első al-
kalommal hozott határozata napjától, de legkésőbb az átalakulás cégbírósági bejegyzését kö-
vető 90 napon belül, illetve kedvezményezett eszközátruházás esetén az előszerződés napjá-
tól, de legkésőbb a szerződéskötés napját követő 30 napon belül kell benyújtani, e határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előteriesztésének nincs helye. Az adóhatóság az enge-
délyt akkor adja meg, ha az átalakulás, illetve a kedvezményezett eszközátruházás nem ütkö-
zik az adózás rendjéről szóló törvénynek a jogok rendeltetésszerű gyakorlására vonatkozó elő-
írásába . Ha az adóhatóság a kérelmet az eljárásra előírt határidőn belül nem utasítja el, a ké-
relemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni.” „ 
 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 74.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   37. § elhagyását javasolja:     
 
„37. § [(1) Az áfa-törvény 4/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
 
„(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, befektetési vállalkozás, illetőleg biztosító 
adóalany választása esetén jogosult arra, hogy a részére külön törvény alapján kiszerve-
zett tevékenységet végző adóalannyal együttesen minősüljön adóalanynak (csoportos 
adóalanyiság). A csoportos adóalanyiság a csoport tagjainak egymás közötti (csoporton 
belülre végzett) szolgáltatásnyújtása tekintetében áll fenn, amely után adófizetési kötele-
zettség nem keletkezik.” 
 
(2) Az áfa-törvény 4/C. §-a (2) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
/A csoportos adóalanyiság választására az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén nyílik 
lehetőség: 
a) a csoport valamennyi tagja/ 
 
„ab) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény hatálya alá tartozó önál-
ló jogi személy, vagy a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és 
kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény hatálya alá tartozó fiókte-
lep;” 
 
(3) Az áfa-törvény 4/C. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„c) az állami adóhatóság a csoport bármely tagja terhére általános forgalmi adó tekinte-
tében elévülési időn belül összesen 5 000 000 forint feletti adóhiányt jogerősen nem álla-
pított meg;” 
 
(4) Az áfa-törvény 4/C. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A csoportnak legalább két tagja van – amelyből az egyik a kiszervezett tevékenysé-
get végző –, és a csoportos adóalanyiság választása feltételeinek – kivéve a (2) bekezdés 
c) pontjában foglalt feltételt – a csoport fennállása alatt a tagok folyamatosan megfelel-
nek.  
 
(4) A csoport tagjainak önálló adóalanyisága a csoporton kívülre nyújtott termékértéke-
sítések és szolgáltatásnyújtások esetén és a csoporton belülre végzett termékértékesítés 
esetén áll fenn. Ha a tag kizárólag csoporton belülre nyújt szolgáltatást, önálló adóala-
nyisága megszűnik.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 75.  Herényi Károly képviselő, valamint Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bán-
ki Erik képviselők, valamint Márton Attila képviselő a törvényjavaslat   38. § elhagyását ja-
vasolja:     
 
„38. § [Az áfa-törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen 
vagy üzletszerűen végzett tevékenység, így különösen: a mezőgazdasági, a 
kitermelőipari, az építőipari, a feldolgozóipari, a kereskedelmi, az egyéb szolgáltatói te-
vékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is, va-
lamint az adóalany általi eseti jellegű  értékpapír, üzletrész értékesítést.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/89., 232., 161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolá-
sát.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 76.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   38. §-ban az áfa-törvény 5. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/38. § Az áfa-törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen [vagy] 
és üzletszerűen végzett tevékenység, így különösen: a mezőgazdasági, a kitermelőipari, az 
építőipari, a feldolgozóipari, a kereskedelmi, az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a 
szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is, valamint az adóalany általi eseti 
jellegű  értékpapír, üzletrész értékesítést.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 77.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat   38. §-ban az áfa-törvény 5. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/38. § Az áfa-törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy 
üzletszerűen végzett tevékenység, így különösen: a mezőgazdasági, a kitermelőipari, az építő-
ipari, a feldolgozóipari, a kereskedelmi, az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi 
szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is[, valamint az adóalany általi eseti jelle-
gű  értékpapír, üzletrész értékesítést].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 78.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
39. § (3) bekezdésben az áfa-törvény 7. § (3) bekezdés kiegészítését javasolják a következő 
új e) pont  felvételével:     
 
„(3) Az áfa-törvény 7. §-ának (3) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
valamint a következő f) ponttal egészül ki: 
 
/(3) Nem minősül termékértékesítésnek/ 
 
„e) terméknek más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, ha az ellenérték nélküli át-
adás kötelezettségét törvény írja elő; vállalkozói vagyonnak az egyéni vállalkozó által a há-
zassági vagyonközösség felbontása miatt volt házastársának történő átadása, ha a volt házas-
társ a saját jogán megkapott vállalkozói vagyont saját vállalkozásában hasznosítja, vagy e cél-
ból a vagyon átvételétől számított 30 napon belül vállalkozásba kezd,” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 79.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   43. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (3) bekezdésben az áfa-törvény 12. § l) pont  felvételével:     
 
„(3) Az áfa-törvény 12.§-a az alábbi l) ponttal egészül ki: 
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/12.§ A nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kap-
csolódó termékértékesítésnek és szolgáltatásnvúitásnak minősül:/
 
„l) azon termék Közösségen belülről történő beszerzése, amely a c)-f) pontokban meghatáro-
zott eljárások valamelyike alatt áll.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 80.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   45. §-ban az áfa-
törvény 14. § (7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/45. § Az áfa-törvény 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) Adóalany kereskedő részére földgázelosztó-hálózaton keresztül történő gázértékesítés, 
valamint villamos energia értékesítés esetén a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, 
ahol azon adóalany kereskedő gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephe-
lye található, aki (amely) részére a gázt, villamos energiát értékesítik, ezek hiányában pedig, 
ahol állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található. E bekezdés alkalmazásá-
ban adóalany kereskedőnek minősül az az adóalany, akinek (amelynek) főtevékenysége a gáz- 
és villamos energia beszerzése tekintetében azok továbbértékesítése, és akinek (amelynek) sa-
ját célra történő fogyasztása ezen termékekből elhanyagolható mértékű. 
A saját célra történő fogyasztás elhanyagolható mértékű, ha a tárgyévet megelőző évben nem 
haladta meg, valamint a tárgyévben várhatóan időarányosan nem haladja meg az adóalany fő-
tevékenységét képező gáz- villamos energia saját beszerzésének az adott ágazatra jellemző 
természetes mértékegységben számított 1 %-át.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 81.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   46. § (2) bekezdésben az áfa-
törvény 15. § (8) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/(2) Az áfa-törvény 15. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(8) Az (5) bekezdés h) pontjában meghatározott telekommunikációs szolgáltatásnyújtások, 
valamint kizárólag termék fuvarozására szolgáló közlekedési eszköz és jármű (ideértve a vas-
úti kocsit is) bérbeadása esetén, a teljesítés helyének:”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 82.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   47. § (1) bekezdésben az áfa-
törvény 15/A. § (10) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(1) Az áfa-törvény 15/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(10) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően a 15. § (5) bekezdésében meghatározott, valamint a 
Közösségen belüli teherközlekedés és az ehhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásoktól elté-
rő szolgáltatásnyújtások és termékértékesítések közvetítése esetén, ha az más nevében és javá-
ra történik, a teljesítés helyének – a (11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azt a helyet 
kell tekinteni, ahol a közvetített termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást [teljesítették] telje-
sítettnek kell tekinteni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 83.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   47. § (2) bekez-
désben az áfa-törvény 15/A. § (14) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(2) Az áfa-törvény 15/A. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(14) Amennyiben a teljesítés helyét az e §-ban meghatározott szolgáltatásokat saját nevében 
igénybevevő személyt, szervezetet adóalanyként nyilvántartásba vett tagállam területe hatá-
rozza meg, és a szolgáltatást megrendelő személy, szervezet egyszerre több tagállamban is 
nyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azt a tagállamot kell tekinteni, amelyik 
tagállam adóhatósága által kiadott adószám alatt az e § szerinti szolgáltatást igénybe vette. 
[Az adóalany köteles azon tagállam által kiadott adószám alatt az e § szerinti  szolgálta-
tást igénybe venni, amelyikben azt az adóalanyiságát eredményező tevékenységet foly-
tatja, amelynek érdekében az e § szerinti szolgáltatásokat igénybe vette.] Az adóalany kö-
teles azon tagállam által kiadott adószám alatt igénybe venni az e paragrafus szerinti szolgál-
tatást, amelyikben azt az adóalanyiságát eredményező tevékenységet folytatja, amelynek ér-
dekében az e paragrafus szerinti szolgáltatást igénybe vette.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 84.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   53. §-ban az áfa-törvény 31.§ ki-
egészítését javasolja a következő új (9) bekezdés  felvételével:     
 
„53. § Az áfa-törvény 31. §-a a következő (8)-(10) bekezdés[sel]ekkel egészül ki: 
 
„(9) Mentes az adó alól azon termék importja, melyet az import közvetlen következménye-
ként adóraktárba tárolnak be.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (141-1. sz. jav. - II. IV. 53.§ áfatv.31.§ új(10) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/141-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 85.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   53. §-ban az áfa-törvény 31.§ ki-
egészítését javasolja a következő új (10) bekezdés  felvételével:     
 
„53. § Az áfa-törvény 31. §-a a következő (8)-(10) bekezdés[sel]ekkel egészül ki: 
 
„(10) Mentes az adó alól azon termék importja, melynek belfóldön történő értékesítése adó-
mentes.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (141-1. sz. jav. - II. IV. 53.§ áfatv.31.§ új(9) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/141-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 86.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   54. § (1) bekezdésben az áfa-
törvény 32. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(1) Az áfa-törvény 32. §-ának  (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből le-
vonja: azt amit a számla kibocsátó adóként bevallott és megfizetett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 87.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   54. § (1) bekezdésben az áfa-
törvény 32. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új h) pont  felvételével:     
 
/(1) Az áfa-törvény 32. §-ának  (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/(1) A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből le-
vonja:/ 
 
„h) azt az adóösszeget, amelyet felsőoktatási intézmények könyvtárai, illetve a Magyar Tu-
dományos Akadémia és intézeteinek könyvtárai tudományos szakfolyóiratok beszerzésére 
megfizettek. 
/a)-h) pontok a továbbiakban együtt : előzetesen felszámított adó./” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 88.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
60. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben az áfa-törvény 48. § (4) be-
kezdésének a) pontja  felvételével:     
 
„(1) Az áfa-törvény 48. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„a) a 28-29. §-ban meghatározott adómérték, a 15. §-ban meghatározott szolgáltatásnyújtás 
valamint a 29/A-29B. §-ok szerinti adómentesség alá tartozó, az adóalany által teljesített ter-
mékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja - nemzetközi teherközlekedés és 
személyszállítás, valamint a 15/A . §-ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén, ideértve 
a más tagállamban vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélküli 
ellenértékét is - az adóév elejétől illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adó-
alanyként történő bejelentkezés időpontjától kezdődően időarányosan az adóéven belül gön-
gyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt 
/49. § (2) bekezdésb)pont/; vagy” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövege (2) 
bekezdés jelölést kap.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 89.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   64. §-ban az áfa-tövény 59. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/64. § Az áfa-törvény 59. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) Az átvevő adóalany adólevonási joga a kompenzációs felárat tartalmazó ellenérték 
[egészben] teljes vagy részbeni kifizetésének időpontjában, vagy – ha [az] a felvásárlás, illet-
ve a szolgáltatásnyújtás később történik – a felvásárlás napján, illetve a szolgáltatásnyújtás 
teliesítésének időpontjában keletkezik. A részbeni kifizetés után az átvevő adóalany olyan 
összegben érvényesíthet levonási jogot, amilyen összeget a részkifizetésből a kompenzációs 
felár képvisel. Kifizetésnek minősül bármely olyan elszámolás, amely a felvásárló tartozását 
csökkenti.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 90.  Tállai András, Domokos László és Németh Szilárd képviselők, valamint Tóth 
András képviselő, valamint Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   71. § elhagyását ja-
vasolja:     
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„71. § [A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: 
Fát) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Nem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés a jogi személyek és a jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezetek által vásárolt jegyek, bérletek és a hatósági áras külön-
járati autóbusz-forgalom után. A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére 
történő vásárlásainál az alábbi esetekben vehető igénybe az árkiegészítés: 
a) a hatósági áras különjárati autóbusz forgalom után; 
b) ha az adott településen alapfokú tanintézet nem működik, akkor a körzetileg illetékes 
oktatási intézmény telephelye és a diák lakóhelye közötti útvonalra szóló bérlet után a 
tanulmányi időszakban (szeptember-június hónapokban).”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/99., 139., 122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolá-
sát.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 91.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat   72. § elhagyását javasolja:     
 
„[72. § A Fát a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
 
„6/A. § Amennyiben a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatás illetve a menet-
rend szerinti közforgalmú vasúti vagy távolsági autóbusz-közlekedésben megvalósuló 
személyszállítási szolgáltatás esetében a fogyasztói árkiegészítés alapjának a díjemelés-
ből származó növekedése az egyes kedvezményezetti kategóriákban, éves átlagban meg-
haladná a tárgyévre vonatkozó – a tárgyévet megelőző évben meghirdetett – költségveté-
si irányelvben meghatározott infláció (fogyasztói árindex) mértékét, úgy a fogyasztói ár-
kiegészítés alapja legfeljebb a tárgyévi költségvetési irányelvben meghatározott infláció-
val növelt, általános forgalmi adót is tartalmazó tárgyévet megelőző évi menetjegy, bér-
let ára, illetve a különjárati autóbusz díja.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 92.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   72. §-ban a Fát. 6/A. § módosítását 
javasolja:     
 
/72. § A Fát a következő 6/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„6/A. § Amennyiben a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatás illetve a menetrend sze-
rinti közforgalmú vasúti vagy távolsági autóbusz-közlekedésben megvalósuló személyszállí-
tási szolgáltatás esetében a fogyasztói árkiegészítés alapjának a díjemelésből származó növe-
kedése az egyes kedvezményezetti kategóriákban, éves átlagban meghaladná a tárgyévre vo-
natkozó – a tárgyévet megelőző évben meghirdetett – költségvetési irányelvben meghatáro-
zott infláció (fogyasztói árindex) mértékét, úgy a fogyasztói árkiegészítés alapja legfeljebb a 
tárgyévi költségvetési irányelvben meghatározott inflációval növelt, általános forgalmi adót is 
tartalmazó tárgyévet megelőző évi menetjegy, bérlet ára, illetve a különjárati autóbusz díja. A 
fogyasztói árkiegészítés alapjának növekedési mértéke és a költségvetési irányelvben megha-
tározott infláció mértéke közötti különbözetből származó árkiegészítés elmaradást az árható-
ság téríti meg a szolgáltatónak.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 93.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat   73. § elhagyását javasolja:     
 
73.§ „[A Fát 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A gazdasági és közlekedési miniszter - az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóktól 
kapott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, törtév esetén éves szintre átszámított ada-
tai alapján - állapítja meg a helyi tömegközlekedésben, valamint a komp- és révközleke-
désben ingyenesen igénybe vett szolgáltatások után az árkiegészítésre jogosult szolgálta-
tóknak járó fogyasztói árkiegészítés éves összegét, amelyet évente a következő évi költ-
ségvetési törvényjavaslat alapját képező inflációs rátával felindexál. Havonta rendelke-
zik - külön jogszabály alapján - a szolgáltatónként megállapított éves összegek 1/12-ed 
részének kiutalásáról.]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen válto-
zik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 94.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat   74. §-ban a Fát. 9. § (3) bekezdés 
módosítását javasolja:     
 
/74. § A Fát. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(3) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter arra, hogy rendeletben szabá-
lyozza a helyi tömegközlekedésben, a belvízi személyszállításban, valamint a komp- és rév-
közlekedésben ingyenesen igénybe vett szolgáltatások után az árkiegészítésre jogosult szol-
gáltatóknak járó fogyasztói árkiegészítés kiutalásának rendjét.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (91. sz. jav. - 9.mell. felv. ),262. (91. sz. jav. - 

9.mell. Fát. új15. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 95.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat   78. § elhagyását javasolja:     
 
„78. § [A Rega-tv. 3. §-a előtti cím, valamint a 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Adókötelezettség 
 
3. § (1) Adókötelezettséget keletkeztet 
a) a gépjárműnek az áfa-törvény hatálya alá tartozó értékesítése, 
b) a gépjármű importálása, 
c) a gépjármű Közösségen belüli beszerzése, 
d) a gépjármű átalakítása, 
feltéve, hogy annak következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik. 
 
(2) Adófizetési kötelezettséget keletkeztet a forgalomba helyezés akkor, ha az a)-c) pon-
tokban lévő tényállás és a forgalomba helyezés egymástól időben elválik, de ugyannál a 
személynél merül fel.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 96.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   79. §-ban a Rega-tv. 4. § (3) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja:     
 
/79. § A Rega-tv. 4. §-a előtti cím, valamint a 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az adó alanya/” 
 
/(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként va-
lósul meg, az adó alanya/ 
 
„b) új gépjárműnek nem minősülő gépjárműnél 
ba) az áfa fizetésére kötelezett személy, amennyiben az áfa fizetési  kötelezettség belföldön 
keletkezik 
bb) egyéb esetben a gépjármű első belföldi tulajdonosa.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (147. sz. jav. - 10.mell. I. ) pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 97.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat   80. § elhagyását javasolja:     
 
„80. § [A Rega-tv. 6. §-a előtti cím, valamint a 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az adófizetési kötelezettség keletkezése 
 
6. § (1) Az adófizetési kötelezettség 
a) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az áfa-törvény szerinti teljesítés idő-
pontjában, de ha az adóigazolás kiváltása ezt megelőzi, akkor az adóigazolás kiváltásá-
nak időpontjában; 
b) a 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsá-
tásról szóló határozat közlésének napján, 
c) Közösségen belüli beszerzés esetén 
ca) az áfa-törvény hatálya alá tartozó Közösségen belülről történő termékbeszerzés (ide 
nem értve az áfa-törvény 7/C. § szerinti esetet) utáni áfa fizetési kötelezettség keletkezé-
sének, 
cb) egyéb esetben a belföldre történő behozatalnak, de legkésőbb a forgalomba helye-
zésnek az időpontjában, 
d) a gépjármű átalakítása esetén az átalakítás napján 
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keletkezik. 
 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően muzeális jellegű személygépkocsi esetén az adófizetési kö-
telezettség a forgalomba helyezés műszaki alkalmasságának megállapítása napján kelet-
kezik.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 98.  Tóth Sándor, Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat   
81. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Rega-tv. 8. § (1) bekezdés  
felvételével:     
 
„81. § (1) A Rega-tv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az adó összegét a gépjárművek egyes kategóriájában e törvény melléklete határozza 
meg. A 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adó összege a mellékletben meghatáro-
zott összegek 1,25 szöröse.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) 
bekezdésre változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (83. sz. jav. - ZÁRÓ 304.§ (2) ),265. (83. sz. 

jav. - 10.mell. II. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 99.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat   83. § elhagyását javasolja:     
 
„83. § [A Rega-tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (1) Az e törvény szerinti adó beletartozik: 
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti értékesítés után fizetendő áfa alapjába;  
b) a 4. § (2) bekezdése szerinti import esetében az import áfa alapjába; 
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c) a 4. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti beszerzés esetén a beszerzés után fizetendő 
áfa alapjába. 
 
(2) A fizetendő áfa alapjába az e törvény szerinti adó akkor is beletartozik, ha az adókö-
telezettség az adóigazolás kiváltásakor keletkezik.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 100.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat   91. § (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. 
pont kiegészítését javasolja a következő új m) pont  felvételével:     
 
„(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. §-a 1. pontjának g) és j) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő m) ponttal: 
/E törvény alkalmazásában  
1. jövedéki termék belföldi előállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék 
felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozá-
si) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/ 
 
„m) hígító, oldószer célra gyártott egyéb ellenőrzött ásványolaj előállítását nem jövedéki ter-
mék és/vagy egyéb ásványolaj és/vagy megfigyelt termék komponensekből, összekeveréssel.” 
„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (48. sz. jav. - III. VIII. 113.§ (1) Jöt.59.§ (1) úja) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 101.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat   91. § (2) bekezdésben a Jöt. 7. § 9. 
pont a) alpont módosítását javasolja:     
 
/(2) A Jöt. 7. §-a 9. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/E törvény alkalmazásában 
9. vámtarifaszám: a Tanács 2658/87/EGK rendeletének/ 
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„a) az ásványolaj, valamint a 11. § (1) bekezdés e) pontjában és az 50. § (4) bekezdés d)-[e)]f) 
pontjában említett termékek, továbbá a 68. § (1) bekezdés b) pontjában említett aromák eseté-
ben a Bizottság 2031/2001/EGK rendeletével módosított, 2002. január 1-jén hatályos,” 
 
/1. számú mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú, kü-
lön PM rendeletben kihirdetett áruazonosító számok. A nyolc számjegynél kevesebb számjegy-
gyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ideértendő;/”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 102.  Dr. Karsai József, Gőgös Zoltán és Godó Lajos képviselők a törvényjavaslat   
91. § (3) bekezdésben a Jöt. 7. § 37. pont módosítását javasolják:     
 
/(3) A Jöt. 7. §-ának 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a 
következő 37/A. ponttal:/ 
 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„37. bioetanol: az igazoltan kizárólag [mezőgazdasági eredetű alapanyagból gyártott] ku-
koricából előállított, 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartal-
mú víztelenített alkoholtermékből az ETBE-t előállító üzemben a külön jogszabály szerint de-
naturált 2207 20 00 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 103.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat   91. § (4) bekezdésben a Jöt. 7. § 
kiegészítését javasolja a következő új 44. pont  felvételével:     
 
„(4) A Jöt. 7. §-a kiegészül a következő 43-44. ponttal: 
 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„44. háztartás:az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége.”„    



- 60 - 

 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 104.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 
97. §  felvételével:     
 
„97. § A Jöt. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szállítási jövedéki biztosíték nyújtása a 38 . § szerinti jövedéki biztosíték - a dohány-
gyártmányok esetében a 98. § (6) bekezdés szerint a halasztott fizetési kötelezettség biztosíté-
kaként figyelembe veendő jövedéki biztosíték - összegéig teljesítettnek tekinthető, az - a ki-
szállított jövedéki termék adótartalmának mértékéig - szállítási jövedéki biztosítéknak minő-
sül, amennyiben megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételnek és - pénzügyi biztosítékban 
nyújtott jövedéki biztosíték esetén - a pénzügyi biztosíték a jövedéki termék kiszállítását kö-
vetően legalább még 180 napig érvényes. Szállítási jövedéki biztosítékot akkor kell külön tel-
jesíteni, ha a kiszállított, de a 21. § (1) bekezdése szerint /figyelembe véve e § (6) bekezdésé-
nek rendelkezését is/ még vissza nem igazolt jövedéki termékekre számított adó összege a ki-
szállításra kerülő jövedéki termékekre számított adó összegével együtt meghaladja a 38. § 
szerint nyújtott jövedéki biztosíték összegét. Az adóraktár-engedélyes által nyújtandó szállítá-
si biztosíték összege a dohánygyártmányok és az alkoholtermékek esetében legfeljebb 600 
millió forint, az ásványolajtermékek esetében legfeljebb 3 milliárd forint.” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen válto-
zik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (52. sz. jav. - ZÁRÓ 307.§ (2) ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 105.  Tóth Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   104. § kiegészíté-
sét javasolják a következő új (2) bekezdésben a Jöt. 40. § (9) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) A Jöt . 40. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
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„(9) Az adóraktár engedélyesének azon termékekre nem kell nyilvántartás havi zárást készíte-
nie, amelyek esetében nem volt nyitókészlet és készletváltozás.” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi normaszövege 
(1) bekezdés jelölést kap.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 106.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   106. § (1) 
bekezdésben a Jöt. 52. § a) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a)-b), d) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
/(1) Az adó mértéke – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel –:/ 
 
„a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710 11 49 vámtarifaszámú ólmozatlan 
benzinre, ha annak kéntartalma legfeljebb 10 ppm, [103 500] 93 000 Ft/ ezer liter,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ b) ),108. 
(168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ d) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 107.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   106. § (1) 
bekezdésben a Jöt. 52. § b) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a)-b), d) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
/(1) Az adó mértéke – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel –:/ 
 
„b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre, to-
vábbá a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710 11 49 vámtarifaszámú ólmozatlan 
benzinre, ha annak kéntartalma 10 ppm-nél nagyobb, [111 800] 100 500 Ft/ ezer liter,”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ a) ),108. 
(168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ d) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 108.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat   106. § (1) 
bekezdésben a Jöt. 52. § d) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a)-b), d) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
/(1) Az adó mértéke – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel –:/ 
 
„d) a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra érté-
kesített vagy importált gázolajra és a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám 
alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra 85 000 Ft/ ezer liter, a 
2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntar-
talmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra [90 000] 80 200  Ft/ ezer liter,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ a) ),107. 
(168. sz. jav. - III. VIII. 106.§ (1) 52.§ b) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 109.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat   113. § (1) bekezdésben a Jöt. 59. § 
(1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új a) pont  felvételével:     
 
„(1) A Jöt. 59. §-a (1) bekezdésének [b)]a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/(1) Az e § szerinti felhasználói engedéllyel megengedett/ 
 
„a) az egyéb ellenőrzött ásványolaj kiszerelése, a 7. § 1. pontjának m) alpontja szerinti előállí-
tása, továbbá felhasználása, kivéve a 7. § 1. pontjának c) alpontja szerinti felhasználást, az 52. 
§ (1) bekezdés szerinti ásványolaj előállításához történő, adóraktári engedéllyel végzett fel-
használást, kiszerelést, valamint a (2) bekezdés szerinti felhasználást;” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (48. sz. jav. - III. VIII. 91.§ (1) 7.§ 1. újm) ) 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 110.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat   118. §-ban a Jöt. 86. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/118. § A Jöt. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A borászati melléktermék a külön jogszabály szerint engedélyezett begyűjtőhelynek, al-
koholtermék adóraktárnak vagy más tagállamban e célból kijelölt helyre adható át vagy ex-
portálható, illetve a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzés melletti kivonása esetén, a 
kivonási eljárást gazdasági tevékenység keretében végzőknek is [értékesíthető] átadható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 111.  Dr. Karsai József, Gőgös Zoltán és Godó Lajos képviselők a törvényjavaslat   
128. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Jöt. 114. § (4) bekezdés  
felvételével:     
 
„(2) A Jöt. 114. §-ának (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
„(4) A jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és más gazdál-
kodó szervezet (a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 
685. § c) pont), amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenységet 
folytat, a (3) bekezdés szerinti bírságalap ötszörösének, kereskedelmi mennyiség esetében tíz-
szeresének megfelelő mértékű jövedéki bírság fizetésére köteles. A jövedéki bírság legkisebb 
összege 100 ezer forint. Nem vethető ki jövedéki bírság a külön jogszabály szerint nyilvántar-
tásba vett mezőgazdasági felhasználóra, ha az általa felhasznált gázolaj jövedéki adójának 
visszatérítését a vámhatóság kiutalás előtt ellenőrizte.”„
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) 
bekezdésre változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
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- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 112.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor és Végh László képviselők a törvény-
javaslat   133. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Jöt. 129. § (1) be-
kezdés  felvételével:     
 
„(1) A Jöt. 129. §-ának (1) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
„Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg 
a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, 
gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mező-
gazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlag-
létszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 80 százalékának-az igény benyújtásának napjától 
számított 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és 
szabályait, 
1. a szántó művelési ágban 100 liter/ha/év, 
2. a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év, 
3. a gyep művelési ágban 12 liter/ha/év, 
4 a halastó esetében 55 liter/ha/év, 
5. az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év, 
6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év 
7. a sertéságazatban 15 liter/vágósertés/év, a csak tenyésztést folytató termelőknél 50 li-
ter/anyakoca/év, 
8. a baromfi ágazatban húsbaromfi esetén 0.2 liter/kg/év, 
9. öntözés esetén 20 liter/ha/év 
mértékig terjedően, 
 
b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá 
eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre adható 
adóvisszatérítés mértékét, módját és részletes szabályait, 
 
c)  a 128/A. §-a szerinti feltétel bekövetkezését és annak alapján az adómérték változását”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 113.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor és Végh László képviselők a törvény-



- 65 - 

javaslat   133. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Jöt. 129. § (1) be-
kezdés  felvételével:     
 
„(1) A Jöt. 129 . §-ának (1) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
„Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg 
a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, 
gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mező-
gazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlag-
létszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 100 százalékának-az igény benyújtásának napjától 
számított 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és 
szabályait, 
1 . a szántó művelési ágban 95 liter/ha/év, 
2 . a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év, 
3 . a gyep művelési ágban 12 liter/ha/év, 
4. a halastó esetében 55 liter/ha/év, 
5 . az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év, 
6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év 
mértékig terjedően, 
 
b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá 
eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre adható 
adóvisszatérítés mértékét, módját és részletes szabályait, 
 
c)  a 128/A. §-a szerinti feltétel bekövetkezését és annak alapján az adómérték változását”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 114.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Sza-
bó Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István és dr. Tóth István képviselők a törvényja-
vaslat   133. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Jöt. 129. § (1) be-
kezdés d) pont  felvételével:     
 
„(1) A Jöt. 129. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/ 
 
„d) a Johan Béla Népegészségügyi program az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorí-
tására irányuló programjai részére az alkohol- és dohánytermékek forgalmazása után befize-
tett jövedéki adó 0,1 %-a átadásának részletes szabályait.”„ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) 
bekezdésre változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 115.  Parragh Dénes és Kósa Lajos képviselők a törvényjavaslat   136. § (1) bekez-
désben az Etv. 3. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új a)-b) pont  felvéte-
lével:     
 
„136. § (1) Az Etv. 3. §-a (1) bekezdésének a), b) valamint f) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép és a bekezdés kiegészül a következő h) ponttal: 
 
/(1) Adót kell fizetni, ha/ 
 
„ a) a közüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak - a lakossági fogyasztó, valamint a helyi 
önkormányzat által alapított intézmény kivételével - energiát értékesít, 
 
b) az energiakereskedő feljogosított fogyasztónak - a lakossági fogyasztó, valamint a helyi 
önkormányzat által alapított intézmény kivételével - energiát értékesít,”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (46. sz. jav. - III. IX. 138.§ (1) Etv.6.§ (1) újc) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 116.  Parragh Dénes és Kósa Lajos képviselők a törvényjavaslat   138. § (1) bekez-
désben az Etv. 6. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új c) pont  felvételé-
vel:     
 
„(1) Az Etv. 6. §-[ának]a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
a bekezdés kiegészül az alábbi g) ponttal: 
 



- 67 - 

/(1) Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő 
levonására (visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt 
adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult/ 
 
„c) az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet szerint köz-
ponti fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak, valamint a helyi 
önkormányzat által alapított intézménynek szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel;”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (46. sz. jav. - III. IX. 136.§ (1) Etv.3.§ (1) újb) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 117.  Parragh Dénes és Kósa Lajos képviselők a törvényjavaslat   138. § (1) bekez-
désben az Etv. 6. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új h) pont  felvételé-
vel:     
 
„138. § (1) Az Etv. 6. §-ának (1) bekezdése kiegészül az alábbi g)-h) pont[t]okkal: 
 
/(1) Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására 
(visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt adóható-
ságtól történő visszaigénylésére jogosult/ 
 
„g) az a személy, aki a párnagáz-készlet szinten tartására földgázt tárol be a föld alatti gáztá-
rolóba. 
 
h) az a közlekedési vállalat, amely tömegközlekedésben villamos energiát használ fel jármű 
vontatására vagy meghajtására, az erre a célra felhasznált villamos energia mértékéig.””    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 118.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők, va-
lamint Lezsák Sándor képviselő, valamint Tállai András és Domokos László képviselők, 
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valamint Dr. Kovács Zoltán és Kósa Lajos képviselők, valamint Jauernik István, Farkas 
Imre és Gy. Németh Erzsébet képviselők a törvényjavaslat   145. § elhagyását javasolják:     
 
„145. § [A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-ának c) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy :/ 
 
„c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelmé-
nyeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e törvényben megha-
tározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, 
a 29. §-ának (1) bekezdésében, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határok 50 
%-kal növelt összegére (a felső határ és a felső határ 50 %-kal növelt összege együtt : 
adómaximum) figyelemmel - megállapítsa.”]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a törvényjavaslat 146. § felvezető szöve-
gét is módosítani szükséges. A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelem-
szerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/35., 157., 202., 235., 182. számon beterjesztett módosító javaslat 
indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 119.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat   147. §-ban a 
Htv. 19. § d) pont módosítását javasolják:     
 
/147. § A Htv. 19. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Mentes az adó alól:/ 
 
„d) a 13. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, [amely a 
11. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja,] amelyet az építmények le-
fednek,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 120.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat   148. § kiegészítését javasolja a 
következő új (1) bekezdésben a Htv. 31. § (1) bekezdés a) pont  felvételével:     
 
„148. § (1) A Htv. 31. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:/ 
 
„a) a 14. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) 
bekezdésre változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 121.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   150. §-ban a 
Htv. 39/D. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételével:     
 
/150. § A Htv. a 39/C. § után a következő alcímmel és 39/D. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támo-
gatás igénybevételével jött létre .”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 122.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   154. §-ban az 
Itv. 16. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:     
 
/154. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Mentes az öröklési illeték alól:/ 
 
„b) a takarékbetét öröklése, valamint az értékpapír, a gazdasági, a közhasznú társaság tagját 
meqillető vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti üzletrész, stb) 3 .000.000 Ft értékhatárt meg 
nem haladó részének az I. öröklési csoportba tartozó személy általi öröklése,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 123.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   156. § elhagyását javasolja:     
 
„156. § [Az Itv. 18. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
 
/Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki:/ 
 
„g) az értékpapír, a gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, szövet-
kezeti üzletrész) öröklési szerződéssel való megszerzése.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 124.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   156. §-ban az 
Itv. 18. § (2) bekezdés g) pont módosítását javasolják:     
 
/156. § Az Itv. 18. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:/ 
 
/Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki:/ 
 
„g) az értékpapír, a gazdasági, a közhasznú társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, 
szövetkezeti üzletrész, stb.) tartási, életjáradéki öröklési szerződéssel való megszerzése.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 125.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   158. § (1) bekezdésben az Itv. 
26. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolja:     
 
/158. § (1) Az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:/ 
 
„f) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-
nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem la-
kás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér beépí-
téssel) létesített – [15] 30 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjo-
gának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi érté-
ke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem 
igazolja, akkor a 21. § (1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az 
összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tu-
lajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal ará-
nyos részére illeti meg a vagyonszerzőt,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 126.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   158. § (1) 
bekezdésben az Itv. 26. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolják:     
 
/158. § (1) Az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:/ 
 
„f) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-
nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem la-
kás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér beépí-
téssel) létesített – [15] 30 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjo-
gának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. [Amennyiben az új lakás forgalmi 
értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon el-
adását nem igazolja, akkor a 21. § (1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell 
megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint 
lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szer-
zett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt,]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 127.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat   158. § (2) bekezdésben az Itv. 26. § 
kiegészítését javasolja a következő új (14) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az Itv. 26. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a § 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(13) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mentesség, illetve kedvezmény feltételei-
nek teljesülését – amennyiben az az adásvételi szerződésből nem állapítható meg – a vagyon-
szerzőnek kell az illetékhivatalnál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatával 
igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig. 
 
(14) Az állami, helyi önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen műemlék vagy mű-
emléki jellegű ingatlan (ingatlan együttes) haszonélvezeti jogának, az ingatlan helyreállítása, 
fejlesztése és az ezt követő állagmegóvása ellenében történő megszerzése után fizetendő, 250 
millió forintot meghaladó összegű visszterhes vagyonátruházási illeték 25 %-át az általános 
szabályok szerint, a fennmaradó összeget pedíg a fizetési meghagyás jogerőre  
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emelkedésének évét követő évtől évente, az év június 30. napjáig 10 egyenlő részletben lehet 
késedelmi pótlékmentesen megfizetni . Az illetékelőleget ilyen vagyonszerzés esetén nem kell 
megfizetni.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (152. sz. jav. - ZÁRÓ 311.§ (2) ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 128.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   159. §-ban 
az Itv. 29. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/159. § Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(1) Az első fokú államigazgatási eljárásért – ha e törvény[, illetve az e törvény felhatalma-
zása alapján kiadott külön jogszabály] melléklete másként nem rendelkezik – 2000 forint 
illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (108. sz. jav. - V. XII. 175.§ 10.§ (3) ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 129.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   159. §-ban 
az Itv. 29. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/159. § Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény mellékle-
te másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható 
– a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után [400] 
300 forint, de legalább [5000] 3500 forint, legfeljebb [500 000] 400 000 forint. Ha a fellebbe-
zési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke [5000] 4000 
forint.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (103. sz. jav. - V. XII. 159.§ Itv.29.§ (3) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 130.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   159. §-ban 
az Itv. 29. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/159. § Az Itv. 29. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelem 
illetéke [15 000] 10 000 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az 
irányadók.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (103. sz. jav. - V. XII. 159.§ Itv.29.§ (2) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 131.  Németh Erika, Gusztos Péter, Kékesi Tibor és dr. Bőhm András képviselők 
a törvényjavaslat   160. §-ban az Itv. 33. § (2) bekezdés kiegészítését javasolják a következő 
új 31. pont  felvételével:     
 
„160. § Az Itv . 33 . §ónak (2) bekezdése a következő 29. ; valamint 31. ponttal egészül ki: 
 
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a tár-
sadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban 
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:) 
 
„31. az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 132.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   161. § (1) 
bekezdésben az Itv. 43. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Itv. 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A házassági bontóper illetéke [12 000] 10 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (3) 

),134. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (4) ),135. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (3) Itv.43.§ (6) ) pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 133.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   161. § (2) 
bekezdésben az Itv. 43. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(2) Az Itv. 43. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke – ha törvény más-
ként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társada-
lombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – [16 500] 15 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (1) Itv.43.§ (1) 

),134. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (4) ),135. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (3) Itv.43.§ (6) ) pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 134.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   161. § (2) 
bekezdésben az Itv. 43. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(2) Az Itv. 43. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) A kisajátítási kártalanítási határozat jogalap tekintetében történő felülvizsgálata esetén az 
illeték mértéke [10 000] 8000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (1) Itv.43.§ (1) 

),133. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (3) ),135. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (3) Itv.43.§ (6) ) pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 135.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   161. § (3) 
bekezdésben az Itv. 43. § (6) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(3) Az Itv. 43. §-a (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(6) Bármely bíróság előtt az általános meghatalmazás illetéke [18 000] 15 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (1) Itv.43.§ (1) 

),133. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (3) ),134. (104. sz. jav. - V. XII. 161.§ (2) Itv.43.§ (4) ) pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 136.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   162. §-ban 
az Itv. 45. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:     
 
/162. § (1) Az Itv. 45. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
(A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:) 
 
„b) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében [100 000] 40 
000 forint,”    



- 77 - 

 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 137.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   163. §-ban 
az Itv. 46. § (2) bekezdés első mondata módosítását javasolják:     
 
/163. § Az Itv. 46. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„Ha a fellebbezés házassági bontóperben hozott ítélet ellen irányul, az illeték [8 000] 7000 fo-
rint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 138.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   164. §-ban 
az Itv. 54. § módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Itv. 54. §-ának (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A kegyelmi, valamint a bírósági mentesítés iránti kérelem illetéke [5000] 2000 forint. 
 
(3) Vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az igazságügy-miniszterhez előterjesztett ké-
relem illetéke az elengedni kért tartozás 1 %-a, de legalább [5000] 2000 forint, legfeljebb [20 
000] 15 000 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 139.  Dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat   168. §-ban az Itv. 73. § (7) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/168. § Az Itv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § előtt a következő alcímmel 
egészül ki:/ 
 
„(7) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével a 10 000 forintot meghaladó 
eljárási illeték az illetékhivatalnál kiszabás alapján készpénzzel,készpénzátutalási megbízás-
sal, átutalással vagy amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával  is megfizethető. Ebben az 
esetben az illetékköteles iratot ennek egy másolatával az illetékes illetékhivatalhoz kell be-
nyújtani. Az illeték megfizetését a befizetés megtörténtének ellenőrzése után az eredeti iraton 
igazolja az illetékhivatal.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (222. sz. jav. - V. XII. 168.§ Itv.73.§ (11) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 140.  Dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat   168. §-ban az Itv. 73. § (11) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/168. § Az Itv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § előtt a következő alcímmel 
egészül ki:/ 
 
„(11) A vagyonszerzési illeték alá eső ügyben az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét a va-
gyonszerzési illetékkel együtt kiszabás alapján [pénzzel] kell megfizetni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (222. sz. jav. - V. XII. 168.§ Itv.73.§ (7) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 141.  Dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat   169. §-ban az Itv. 73/A. § (1) 
bekezdés lezáró szövege módosítását javasolja:     
 



- 79 - 

/169. § Az Itv. a 73. § után a következő 73/A. §-sal és a § előtti alcímmel egészül ki:/ 
 
„8 napon belül nem fizeti meg, a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A 
fizetési határidőt a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani. A felhívás kibocsátá-
sa, illetőleg az illetékfizetés elmulasztása az üggyel kapcsolatos érdemi eljárásnak nem akadá-
lya. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét – e 
címen 200 forintot – a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben, egyéb esetben pénzzel kell 
megfizetni. A felhívással együtt tájékoztatni kell az ügyfelet az illetékmentesség kérelmezé-
sének szabályairól. A figyelmeztetés megtörténtét, illetőleg a felhívás elküldését az iraton fel 
kell jegyezni, illetőleg az ügyféllel igazoltatni kell.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 142.  Szűcs Erika képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 
173. §  felvételével:     
 
„173 § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. §-a a következő bekezdéssel egészül 
ki: 
 
„80/A. § (1) Az e törvény III. részében előírt, vagy megfizetett eljárási illeték - ide nem értve 
a cégeljárásért fizetett illetéket - a (2) bekezdésben meghatározott mérték szerinti törlésének, 
illetve visszatérítésének van helye, ha az eljáró hatóság vagy bíróság a rá irányadó eljárási 
szabályokban, és napokban meghatározott határidőt az ügyfélnek, vagy a peres félnek fel nem 
róható módon mulasztja el. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a törlés illetve a visszatérítés mértéke, a jog-
szabályban előírt, vagy annak megfelelően megfizetett illeték fele. Ha a hatóság, vagy bíróság 
mulasztásának mértéke az elmulasztott határidő kétszeresét meghaladja, úgy a felszámítható, 
vagy megfizetett teljes illeték törléséről, illetve visszatérítéséről kell intézkedni. 
 
(3) Az e paragrafus alapján törölt, vagy visszafizetett illetékről az eljáró hatóságnak hivatalból 
kell intézkednie az eljárása befejezésekor. A hivatalból történő intézkedés hiányában, az ille-
ték lerovására illetve megfizetésére kötelezett fél illetékmentes kérelme alapján, a hatóság, 
vagy a bíróság vezetője a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül intézkedik. A mu-
lasztó hatóság vagy bíróság a saját költségvetésének terhére köteles az illetéket törölni vagy 
visszatéríteni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány támogatása esetén a felvezető szövegét módosítani kell.    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 143.  Jauernik István, Farkas Imre és Kékesi Tibor képviselők a törvényjavaslat   
175. § elhagyását javasolják:     
 

„XII. Fejezet 
Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény [és az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény] módosítása 
 
[175. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség 
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötele-
zettséget megállapítani - az általános tételű államigazgatási eljárási illeték, a díj és a bír-
ság kivételével - csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati 
rendeletben lehet.”] „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen válto-
zik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 144.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat   175. §-ban 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdés módosítását ja-
vasolják:     
 
/175. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (3) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mér-
tékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget 
megállapítani – [az általános tételű államigazgatási eljárási illeték,] a díj és a bírság kivéte-
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lével – csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben le-
het.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (108. sz. jav. - V. XII. 159.§ Itv.29.§ (1) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 145.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat   180. § elhagyá-
sát javasolják:     
 
180. § [A Gjt. 8. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) 2007. év december 31. napjáig 20%-os adókedvezmény illeti meg azon gépjárművet, 
amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rende-
let) 2004. július 1-jén hatályos 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 6, 7, vagy 8 kör-
nyezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 
 
(2) 2008. december 31. napjáig 30%-os kedvezmény illeti meg azon gépjárművet, amely 
a KöHÉM rendelet 2004. július 1-jén hatályos 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 9, 
10, 11, 12 vagy 13 környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 
 
(3) 2008. december 31. napjáig 50%-os kedvezmény illeti meg azon gépjárművet, amely 
a KöHÉM rendelet 2004. július 1-jén hatályos 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 5 
környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 146.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
186. §-ban az Art. 16. § (3) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új m) pont  felvé-
telével:     
 
„186. § Az Art. 16. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
valamint a (3) bekezdés az alábbi m) ponttal egészül ki: 
 
/(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:/ 
 
„m) Az e §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségek közül az adózó csak azokat az ada-
tokat köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni, amelyeket a cégbíróság az állami adóható-
ságnak a közöttük történő adatbejelentés keretében nem ad át .”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 147.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   190. §-ban az 
Art. 27. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/190. § Az Art. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A munkáltató a magánszemély jövedelemadóját akkor állapítja meg, ha annak törvény-
ben foglalt feltételei fennállnak, és a magánszemély a jogkövetkezmények szempontjából az 
adóbevallással egyenértékű nyilatkozatában ezt az adóévet követő év[január 15.]február 
15.napjáig kéri. A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szem-
pontjából a magánszemély bevallásának minősül. A magánszemély az adóévet követő év[ ja-
nuár 15.]február 15. napjáig arról is nyilatkozik, ha nem kéri a munkáltatói 
adómegállapítást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (181. sz. jav. - VI. XIV. 191.§ (1) 28. § (1) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 148.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
191. § (1) bekezdésben az Art. 28. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Art. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) Az az adózó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek 
alapján nincs kizárva az adatszolgáltatás alapján történő adómegállapításból, továbbá nem kí-
vánja adóját önadózással megállapítani, illetőleg munkáltatói adómegállapítást nem kér, az 
adóévet követő év január [15.] 31. napjáig az illetékes adóhatóságnál az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon bejelenti, hogy adóhatósági adómegállapítás útján kívánja teljesíteni 
adókötelezettségét. Az adózó bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik 
a) átvezetési igényéről, a visszatérítendő adó kiutalásához szükséges adatokról, 
b) a járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulék visszaigény-
léséről – kivéve, ha az adóévben a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja volt –, feltéve, hogy a különbözetet év 
közben a foglalkoztatójával nem számolta el, 
c) az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő olyan adatokról, tényekről, körülményekről, 
melyek az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapításához szükségesek.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 149.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   191. § (1) be-
kezdésben az Art. 28. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Art. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) Az az adózó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek 
alapján nincs kizárva az adatszolgáltatás alapján történő adómegállapításból, továbbá nem kí-
vánja adóját önadózással megállapítani, illetőleg munkáltatói adómegállapítást nem kér, az 
adóévet követő év[ január 15.]február 15. napjáig az illetékes adóhatóságnál az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adóhatósági adómegállapítás útján kívánja tel-
jesíteni adókötelezettségét. Az adózó bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik 
a) átvezetési igényéről, a visszatérítendő adó kiutalásához szükséges adatokról, 
b) a járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulék visszaigény-
léséről – kivéve, ha az adóévben a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja volt –, feltéve, hogy a különbözetet év 
közben a foglalkoztatójával nem számolta el, 
c) az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő olyan adatokról, tényekről, körülményekről, 
melyek az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapításához szükségesek.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (181. sz. jav. - VI. XIV. 190.§ 27.§ (2) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 150.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
191. § (2) bekezdésben az Art. 28. § (5) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(2) Az Art. 28 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) Az adózónak az adót június 20-áig kell megfizetnie, illetőleg az adóhatóságnak a vissza-
térítendő adót eddig az időpontig kell kiutalni. Késedelmes visszatérítés esetén az adóhatóság 
a visszatérítés napjáig a késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamatot fizet. Az 
adóhatóságot a kiutalás időpontjában fennálló, általa nyilvántartott köztartozás tekintetében 
megilleti a visszatartási jog . Ha az adóhatóság az adómegállapítást késedelmesen teljesíti, a 
fizetési határidőt (30 nap) az adómegállapítás kézhezvételétől kell számítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 151.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
191. § (4) bekezdésben az Art. 28. § (13) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(4) Az Art. 28. §-ának (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
a § a következő (13) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(13) Az adómegállapítás során hozott határozat nem zárja ki a bevallás utólagos ellenőrzését 
és az utólagosan feltárt tévesen számított adóösszeg módosítását, [adómegállapítást] az adó-
fizetési, illetve visszatérítési kötelezettség téves megállapítása miatt. Ha az adóhatóság az 
adómegállapítást befolyásoló új tényről, körülményről, bizonyítékról szerez tudomást, utóla-
gos ellenőrzésnek és utólagos adómegállapításnak akkor is helye van, ha az adóhatósági 
adómegállapítást bíróság felülvizsgálta.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 152.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
196. §-ban az Art. 40. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdés  felvételével:     
 
„196. § Az Art. 40. §--ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valaminta a 
következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) 
bekezdésre változik: 
 
„(1 )Az adózó az általa megállapított adókat-függetlenül az adóbevallás gyakoriságától -
valamint az adóhatóság által nyilvántartott adót egy adószámlára fizeti be . Az adóhatóság a 
bevallott és befizetett adókat adónemenként tartia nyilván . A költségvetési támogatást támo-
gatásonként, ugyanerről a számláról kell visszaigényelnie. A bírságot, a pótlékot és a költsé-
get is ugyanerre a számlára kell megfizetni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 153.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat kiegészítését 
javasolják a következő új 206. §  felvételével:     
 
„206.§ Az Art. 75. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az adózók között az igazolással, a bizonylattal kapcsolatos jogvitában az igazolás, illetve 
a bizonylat kiállítója, vagy annak kiállítására kötelezett adózó adóügyében illetékes területi 
szerv dönt. Az adó-, jövedelem - és illetőségigazolás kiállítása ügyében az adózó kérelmére az 
illetékességi szabályoktól függetlenül bármely első fokú területi szerv eljárhat.”„
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 154.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   212. §-ban az 
Art. 119. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/212. § Az Art. 119. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(4) Az állami adóhatóság általános megbízólevéllel rendelkező adóellenőre próbavásárlást és 
leltárfelvételt olyan legalább középiskolai végzettséggel rendelkező személlyel együtt is le-
folytathat (a továbbiakban: kisegítő adóellenőr), aki megfelel a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvény köztisztviselőkre vonatkozó alkalmazási feltételeinek és akivel az adóhatóság 
ilyen feladatok ellátására határozott idejű munkaszerződést kötött. A kisegítő adóellenőrre az 
adóellenőrre vonatkozó összeférhetetlenségi és kizárási szabályok az irányadók.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 155.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat   216. §-ban az Art. 159. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/216. § Az Art. 159. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„ (1) A végrehajtás során az adóhatóság által hozott határozatok, illetőleg az adóvégrehajtó 
[(ideértve az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtót is)] törvénysértő intéz-
kedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, illetőleg az, akinek a 
végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásá-
nak tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül – a végrehajtást foganatosító első fo-
kú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Az ok bekövetkeztétől számított 6 hó-
nap elteltével igazolásnak helye nincs, a benyújtott végrehajtási kifogást a felettes szerv ér-
demi vizsgálat nélkül utasítja el.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 156.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat   
224. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben az Art. 175. § (9) bekezdés 
d) pont  felvételével:     
 
„(2) Az Art. 175 .§ (9) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
/(9) Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallási és adatszol-
gáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében/ 
 
„d) az a könyvviteli szolgáltatást végző szervezet, amely legalább 50 megrendelő részére 
nyújt szolgáltatást valamennyi ügyfelét érintő adóbevallása tekintetében.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
" 
" 157.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Sza-
bó Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István és dr. Tóth István képviselők a törvényja-
vaslat   229. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál-
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a b) pontjának 
2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magán-
személy, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki te-
vékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel ren-
delkező magánszemély, a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó (a továbbiakban együtt: 
egészségügyi vállalkozó),”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (129. sz. jav. - I. I.fej. 2.§ (1) Szjatv.3.§ 17. új f) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 158.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   229. § (1) bekezdésben  a Tbj. 4. § 
n) pont 2. alpont módosítását javasolja:     
 
/(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál-
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a n) pontjának 
2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/E törvény alkalmazásában 
n) Tagságra kötelezett pályakezdő:/ 
 
„2. az, aki első alkalommal a csatlakozás napjától létesít az 5. §-ban meghatározott biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét, 
feltéve, hogy megelőzően nyugdíjbiztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt más ál-
lamban sem létesített. Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási in-
tézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a ta-
nulói (hallgatói) jogviszonya – több szakképzettség megszerzése esetén az első alapképzés 
(közép, illetőleg felsőfokú szakképesítés) megszerzésére irányuló tanulói (hallgatói) jogviszo-
nya – megszűnését követően első ízben Magyarországon létesített, illetőleg a tanulói (hallga-
tói) jogviszony megszűnésének napján fennálló biztosítási jogviszonya tekintetében minősül 
pályakezdőnek. A [tanulószerződés alapján] [s]Szakképző iskola[i] szakképzési évfolyamán 
tanulmányokat folytató tanuló a biztosítottá válása napjától minősül tagságra kötelezett pálya-
kezdőnek,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (124. sz. jav. - VII. XV. 229. § (2) 4.§ o) 3. 

),173. (124. sz. jav. - VIII. XXI. 258.§ (1) 3.§ (1) b) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 159.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   229. § (1) bekezdésben  a Tbj. 4. § 
n) pont 2. alpont módosítását javasolja:     
 
/(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál-
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a n) pontjának 
2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/E törvény alkalmazásában 
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n) Tagságra kötelezett pályakezdő:/ 
 
„2. az, aki első alkalommal a csatlakozás napjától létesít az 5. §-ban meghatározott biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét, 
feltéve, hogy megelőzően nyugdíjbiztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt más ál-
lamban sem létesített. Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási in-
tézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a ta-
nulói (hallgatói) jogviszonya – több szakképzettség megszerzése esetén az első alapképzés 
(közép, illetőleg felsőfokú szakképesítés) megszerzésére irányuló tanulói (hallgatói) jogviszo-
nya – megszűnését követően első ízben Magyarországon létesített, illetőleg a tanulói (hallga-
tói) jogviszony megszűnésének napján fennálló biztosítási jogviszonya tekintetében minősül 
pályakezdőnek. [A tanulószerződés alapján] [s]Szakképző iskola[i] szakképzési évfolyamán 
tanulmányokat folytató tanuló a biztosítottá válása napjától minősül tagságra kötelezett pálya-
kezdőnek,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (126. sz. jav. - VII. XV. 229. § (2) 4.§ o) 3. ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 160.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   229. § (2) bekezdésben a Tbj. 4. § 
o) pont 3. alpontja utolsó mondatát követő mondat módosítását javasolja:     
 
/(2) A Tbj. 4. §-a o) pontjának 3. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki:/ 
 
/o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: az a természetes személy, aki/ 
 
„Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a tanulói (hallgatói) - a 
szakképző iskola szakképzési évfolyamán tanulmányokat folytató tanuló kivételével -  jogvi-
szonya megszűnését követően első ízben Magyarországon létesített, illetőleg a tanulói (hallga-
tói) jogviszony megszűnésének napján fennálló biztosítási jogviszonya tekintetében is jogo-
sult a magán-nyugdíjpénztári tagság kezdeményezésére.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (124. sz. jav. - VII. XV. 229. § (1) 4.§ n) 2. 

),173. (124. sz. jav. - VIII. XXI. 258.§ (1) 3.§ (1) b) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 161.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   229. § (2) bekezdésben a Tbj. 4. § 
o) pont 3. alpontja utolsó mondatát követő mondat módosítását javasolja:     
 
/(2) A Tbj. 4. §-a o) pontjának 3. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki:/ 
 
/o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: az a természetes személy, aki/ 
 
„Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a tanulói (hallgatói) -a 
szakképző iskola szakképzési évfolyamán tanulmányokat folytató tanuló kivételével - jogvi-
szonya megszűnését követően első ízben Magyarországon létesített, illetőleg a tanulói (hallga-
tói) jogviszony megszűnésének napján fennálló biztosítási jogviszonya tekintetében is jogo-
sult a magán-nyugdíjpénztári tagság kezdeményezésére.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (126. sz. jav. - VII. XV. 229. § (1) 4.§ n) 2. ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 162.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat   232. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (2) bekezdésben a Tbj. 19. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) A Tbj. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 3 százalék.”„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövege (1) 
bekezdés jelölést kap.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 163.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat   233. § elhagyását javasol-
ja:     
 
„233. § [A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme, legfeljebb 
azonban a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az egy naptári napra 
meghatározott összeg naptári évre számított összege után fizeti meg (a továbbiakban: 
járulékfizetési felső határ).”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 164.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. 
Nyul István és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a követ-
kező új 234. §-ban a Tbj. 34. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„234. § A Tbj. 34. e-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az a belföldi személy, aki e törvény szerint biztosítottnak, vagy ilyen biztosított eltartott 
hozzátartozójának nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra a 16. § a)-p) pontja szerint sem 
jogosult és a 39. § (2) bekezdése alapján nem köteles járulékfizetésre, 11 százalékos mértékű  
egészségbiztosítási járulék megfizetésével egészségügyi szolgáltatás, továbbá az Szja tv.-ben 
meghatározott mezőgazdasági őstermelő (kistermelő) 15 százalékos mértékű egészségbiztosí-
tási járulék megfizetésével egészségbiztosítási ellátások megszerzése érdekében megállapo-
dást köthet.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 165.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat   242. §-ban az Eho. 9. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/242. § Az Eho. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(1) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának időtartama [alatt 
3450 Ft (naptári naponként 115 Ft),] 2005. [november] január 1-jétől havi 2250 Ft (naptári 
naponként 75 Ft).”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 166.  Farkas Imre, Jauernik István és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat   
245. §-ban a 18/B. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/245. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) a 18/A. § után a következő 18/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(1) A foglalkoztató a huszonöt év alatti első ízben munkaviszonyt létesítő személy, valamint 
a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, gyermekgondozási díj 
folyósításának megszűnésekor munkaviszonnyal nem rendelkező személy továbbá az ötven 
év feletti, tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás kilenc havi 
időtartamára megfizetett társadalombiztosítási (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járu-
lék felét a (2) bekezdésben meghatározott együttes feltételek fennállása esetén visszaigényel-
heti. A támogatás forrása a Munkaerőpiaci Alap.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (170. sz. jav. - VII. XIX. 245.§ 18/B.§ (3) ) 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 167.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a tör-
vényjavaslat   245. §-ban a 18/B. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/245. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) a 18/A. § után a következő 18/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(1) A foglalkoztató a [huszonöt év] harmincöt alatti első ízben munkaviszonyt létesítő sze-
mély, valamint a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, gyer-
mekgondozási díj folyósításának megszűnésekor munkaviszonnyal nem rendelkező személy 
foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás kilenc havi időtartamára megfizetett társadalombiztosí-
tási (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járulék felét a (2) bekezdésben meghatározott 
együttes feltételek fennállása esetén visszaigényelheti. A támogatás forrása a Munkaerőpiaci 
Alap.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 168.  Farkas Imre, Jauernik István és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat   
245. §-ban a 18/B. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
/245. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) a 18/A. § után a következő 18/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„[(3) Pályázati úton nyújtható támogatás a Munkaerőpiaci Alapból annak a munkaadó-
nak, aki ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatását vállalja. Támo-
gatásként a társadalombiztosítási (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járulék, va-
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lamint a munkaadói járuléknak megfelelő összeg részben vagy egészben átvállalható leg-
feljebb egy évi időtartamra.]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdések számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (170. sz. jav. - VII. XIX. 245.§ 18/B.§ (1) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 169.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a tör-
vényjavaslat   245. §-ban a 18/B. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/245 .§ A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV . 
törvény (a továbbiakban: Flt.) a 18/A. § után a következő 18/B. §-sal egészül ki :/ 
 
„(3) Pályázati úton nyújtható támogatás a Munkaerőpiaci Alapból annak a munkaadónak, aki 
[ötven] negyvenöt év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatását vállalja. Támoga-
tásként a társadalombiztosítási (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járulék, valamint a 
munkaadói járuléknak megfelelő összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy 
évi időtartamra.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 170.  Jauernik István, Farkas Imre és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat   
247. § módosítását javasolják:     
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„247. § [Az Flt. 39/C. §-a (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, ezzel egyidejű-
leg a jelenlegi c)-g) pont megjelölése d)-h) pontra változik:](1) Az Flt . 39/C . §-a (1) be-
kezdése a következő b)-c) pontokkal egészül ki ezzel egyidejűleg a jelenlegi c)-g) pont megje-
lölése e)-i) pontra változik:
 
/39/C. § (1) A Munkaerőpiaci Alap bevétele:/ 
 
„b) nyugdíjas foglalkoztatott utáni munkaadói járulék
 
c) vállalkozói járulék”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (169. sz. jav. - VII. XIX. 247.§ új(2)Flt.40/B.§ ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 171.  Jauernik István, Farkas Imre és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat   
247. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben az Flt. 40/B. §-a és címe  fel-
vételével:     
 
„(2) Az Flt. VI. fejezetét követően a következő címmel és 40/B. §-sal egészül ki:
 

„Nyugdíjas foglalkoztatott utáni munkaadói járulék
 
40/B. § A munkaadó a nyugdíjas munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és 
elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint jubileumi jutalom, a betegszabadság 
idejére adott díjazás, személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás (kivéve az Szja tv. 
69. § (10) bekezdése szerinti reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni jutta-
tást), étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cég-
autó adójának 25 százaléka után 6 százalék járulékot köteles fizetni.” „ 
 
mMegjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi normaszöve-
ge (1) bekezdés jelölést kap.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (169. sz. jav. - VII. XIX. 247.§ ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 172.  Tállai András és Domokos László képviselők, valamint Tállai András és 
Domokos László képviselők a törvényjavaslat   249. §-ban az Flt. 46/B. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:     
 
/249. § Az Flt. a VI. fejezetét követően a következő címmel és a 44-46/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„46/B. § (1) Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jö-
vedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizethet, a vállalkozói járulék befize-
tése önkéntes. A további rendelkezések a járulékfizetést választó egyéni és társas vállalkozók-
ra vonatkoznak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult. Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az 
egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg mun-
kaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/191., 194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 173.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat   258. § (1) bekezdésben az Mpt. 3. 
§ (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja:     
 
/(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXXII törvény (a továbbiakban: Mpt) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:/ 
 
/Törvény alapján az a természetes személy válik pénztártaggá (a továbbiakban: pályakezdő),/ 
 
„b) aki első alkalommal 2004. április 30-át követően létesít a Tbj. 5. §-ában meghatározott 
jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét, feltéve, hogy más ál-
lamban ezt megelőzően nem volt nyugdíjbiztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszonya. 
Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rend-
szerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) a tanulói (hallgatói) jogvi-
szonya – több szakképzettség megszerzése esetén az első alapképzés (közép-, illetőleg felső-
fokú szakképesítés) megszerzésére irányuló tanulói (hallgatói) jogviszonya – megszűnését 
követően első ízben Magyarországon létesített, illetőleg a tanulói (hallgatói) jogviszony meg-
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szűnésének napján fennálló biztosítási jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek. [A 
tanulószerződés alapján] [s]Szakképzőiskola[i] szakképzési évfolyamán tanulmányokat 
folytató tanuló a biztosítottá válása napjától minősül tagságra kötelezett pályakezdőnek;”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (124. sz. jav. - VII. XV. 229. § (1) 4.§ n) 2. 

),160. (124. sz. jav. - VII. XV. 229. § (2) 4.§ o) 3. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 174.  Fogarasiné Deák Valéria képviselő a törvényjavaslat   271. §-ban az Szf.tv. 2. 
§ (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/271. § Az Szf.tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés  lép:/ 
 
/(2) Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot tartalmazó / 
 
„c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapításának módosítása, önellen-
őrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az összevont adóalap adójá[ra]nak a kedvezmények le-
vonása után fennmaradó részére kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a külön-
bözetnek az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában rögzített hányadát – ha az legalább ezer fo-
rint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént – az adóhatóság határo-
zata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 175.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 
273. §  felvételével:     
 
„273. § Az Szf. tv. 4. §-a (1) bekezdésének h) pontia helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/E törvény alkalmazásában kedvezményezett/ 
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„h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti te-
vékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három 
év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkor-
mányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az 
előző kategóriákba.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (245. sz. jav. - ZÁRÓ 321.§ (2) ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
    
 
 
 176.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   277. § (1) bekezdés elhagyását ja-
vasolja:     
 
„(1) [A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Ktd.) 5. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Nem terheli díjfizetési kötelezettség:/ 
 
„a) a bejelentésre köteles lakossági tüzelőberendezést üzemeltetőt, illetve a  tüzelőberen-
dezést üzemeltető költségvetési szervet, 
b) a távhőtermelőt és a távhőszolgáltatást végző kibocsátót olyan levegőterhelő anyag 
után, amelyet a lakosság, illetve költségvetési szervek részére értékesített hőenergia mi-
att bocsátott ki, valamint”] „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a 277. § (2) bekezdés szövege bekezdés 
jelölés nélkülivé válik, és támogatása esetén felvezető szövegét módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 177.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   278. § elhagyását javasolja:     
 
„278. § [A Ktd. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő, e törvény 2. számú mellékletében megha-
tározott vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni.]” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módo-
sul.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 178.  Dr. Orosz Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   279. §-ban a 
Ktd. 8. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„279. § A Ktd. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót az általa felhasznált vízben eredetileg 
megtalálható vízterhelő anyag mennyisége után.[: 
a) a felhasznált vízben levő vízterhelő anyag kibocsátás után, ha a felhasznált vizet újra-
használja és a használat során nem terheli a befogadót, 
b) az általa felhasznált, illetve a vízszolgáltatás alapjául szolgáló nyers vízben eredetileg 
is megtalálható vízterhelő anyag mennyisége után,  
c) az elvezetett csapadékvíz mennyisége után, 
d) a nehézfémek csoportjába tartozó vízterhelő anyag kibocsátása után, 
amennyiben a kibocsátó által alkalmazott technológiából adódóan az ilyen 
típusú vízterhelő anyag kibocsátása kizárt.”] „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (53. sz. jav. - X. XXIII. 279.§ 8.§ új(2) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 179.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   279. §-ban a Ktd. 8. § (1) bekez-
dés c) pont elhagyását javasolja:     
 
/279. § A Ktd. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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/Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót:/ 
 
„[c) az elvezetett csapadékvíz mennyisége után,]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése érte-
lemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/23-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 180.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   279. §-ban a Ktd. 8. § (1) bekez-
dés d) pont elhagyását javasolja:     
 
/279. § A Ktd. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót:/ 
 
„[d) a nehézfémek csoportjába tartozó vízterhelő anyag kibocsátása után, amennyiben a 
kibocsátó által alkalmazott technológiából adódóan az ilyen típusú vízterhelő anyag ki-
bocsátása kizárt.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/23-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 181.  Dr. Orosz Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   279. §-ban a 
Ktd. 8. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„279. § A Ktd. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti vízterhelő anyagok mennyiségét - a közüzemi vízszolgáltató ál-
tal felhasznált nyers víz kivételével - a vízszolgáltató köteles hiteles mérésekkel igazolt mó-
don a kibocsátó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben nem teljesíti fenti kötelezettségét, ak-
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kor az illetékes környezetvédelmi hatóság a méréseket elvégzi és a mérési díj ötszörösében 
állapítja meg a vízszolgáltatót ezért terhelő térítési kötelezettséget.” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (53. sz. jav. - X. XXIII. 279.§ 8.§ (1) ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 182.  Varju László képviselő a törvényjavaslat   281. §-ban a Ktd. 11. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/281. § A Ktd. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.A talajterhelési díjat a 
helyben szokásos szennyvízdíj felett kell megfizetni .    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 183.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   281. §-ban a Ktd. 11. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/281. § A Ktd. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,[ ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 
is,] alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezett-
ség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 184.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   282. § elhagyását javasolja:     
 
„[282. § A Ktd. 12. §-árvak (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott 
alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási 
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a mérés-
sel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatáro-
zott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségével.”]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módo-
sul.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 185.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat   282. §-ban a Ktd. 12. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/282. § A Ktd. 12. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve [a]az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illet-
ve külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 186.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés-
lép:/ 
 
„(2) 50 %-os vízterhelési díjkedvezménnyel élhet a [felszíni vizet közvetlenül terhelő víz-
terhelést]közüzemi csatornahálózatot érintő környezetterhelést csökkentő beruházást megva-
lósító beruházó a beruházás kivitelezése időtartama alatt évente időarányosan, de legfeljebb öt 
évig. Önkormányzat esetén a Ktd. 20. §-ában meghatározott bevallással egyidejűleg történhet 
díjvisszaigénylés.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 187.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés 
lép: 
 
„Díjkedvezmény igénybevétele/ 
 
„(2) 50 %-os vízterhelési díjkedvezménnyel élhet a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhe-
lést csökkentő beruházást megvalósító beruházó a beruházás kivitelezése időtartama alatt 
évente időarányosan, de legfeljebb öt évig. Önkormányzat esetén a [Ktd. ]20. §-[á]ban meg-
határozott bevallással egyidejűleg történhet díjvisszaigénylés.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 188.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés 
lép: 
 
„Díjkedvezmény igénybevétele/ 
 
„(4) A díjfizetéssel kapcsolatos vízminőségi és mennyiségi – külön jogszabályban meghatáro-
zott – mérőműszerek beszerzési értékének [80%]100%-át a díjfizetésre kötelezett a beszerzés 
évében a fizetendő díjelőlegből vonhatja le.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 189.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés 
lép:/ 
 
„(4) [A díjfizetéssel kapcsolatos vízminőségi és mennyiségi - külön jogszabályban megha-
tározott- mérőműszerek beszerzési értékének 80%-át a díjfizetésre kötelezett a beszerzés 
évében a fizetendő díjelőlegből vonhatja le.] 
A díjfzetéssel kapcsolatos vízminőségi mérőműszerek beszerzése nem minősül a (2) bekezdés 
szerinti beruházásnak, ezek beszerzési értékét a díjfizetésre kötelezett a fizetendő díjból vonha 
ja le.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 190.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § kiegészíté-
sét javasolja a következő új (8) bekezdés  felvételével:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés 
lép:/ 
 
„(8) Az a kibocsátó, aki hulladékhasznosítást végez, az újtermékbe beépülő hazai hulladék 
mennyiségének arányában, energetikai hasznosítás esetében a hasznosításra kerülő hazai hul-
ladék mennyiségének arányában jogosult a díjkedvezmény igénybevételére. „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a törvényjavaslat 322. § módosítása 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (22. sz. jav. - X. XXIII. 283.§ 15.§ új(9) ) pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 191.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   283. §-ban a Ktd. 15. § kiegészíté-
sét javasolja a következő új (9) bekezdés  felvételével:     
 
/283. § A Ktd. 15. §-át megelőző alcím és a 15. § helyébe a következő alcím és rendelkezés 
lép:/ 
 
„ (9) A (8) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény lehetőségével a hulladékhasznosítást 
végző kibocsátó csak abban az esetben élhet, ha az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
legkésőbb 2007. december 31-ig a lehető legkisebb mértékűre csökkenti a környezetterhelő 
anyag kibocsátását.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (22. sz. jav. - X. XXIII. 283.§ 15.§ új(8) ) pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 192.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat   285. § elhagyását javasolja:     
 
„285. § [A Ktd. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18. § A kibocsátó a levegőterhelési díjat, a vízterhelési díjat, valamint a vízjogi engedély 
alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódó talajterhelési díjat az Adó- és Pénzügyi El-
lenőrzési Hivatal által vezetett 10032000-01076040 APEH Környezetterhelési díj bevételi  
számla javára fizeti be.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 193.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat   285. §-ban a Ktd. 18. § módosítását 
javasolja:     
 
/285. § A Ktd. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„18. § A kibocsátó a levegőterhelési díjat, a vízterhelési díjat, valamint a vízjogi engedély 
alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódó talajterhelési díjat az Adó- és Pénzügyi Ellenőr-
zési Hivatal által vezetett [10032000-01076040 APEH Környezetterhelési díj bevételi]és a 
hivatalos lapjában megjelölt  számla javára fizeti be.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 194.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   286. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
„(3) A Ktd. 20. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, a (3) bekezdés (4) bekezdésre módosul 
[ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép]: 
 
„[(2)] (3) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjelőleget megállapítja, valamint az egyes ne-
gyedévekre megállapított díjelőleget a tárgyévre vonatkozó bevallásában bevallja.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Környezetvédelmi bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 195.  Dr. Orosz Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat   288. §-ban a 
Ktd. 21/A. § módosítását javasolják:     
 
/288. § A Ktd. 21. §-át követően a következő alcímmel és 21/A-21/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talaj-
terhelési díjjal kapcsolatos sajátos szabályok 
 
„21/A. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kap-
csolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (ön-
adózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. 
 
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó ta-
lajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, 
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkor-
mányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a 
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati 
rendeletben közzétett számla javára fizeti meg. 
 
(3) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a telepü-
lési önkormányzat – fővárosban a kerületi önkormányzat – rendelkezésére bocsájtja.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 196.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat   288. §-ban a Ktd. 21/B.§ (2) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/288. § A Ktd. 21. §-át követően a következő alcímmel és 21/A-21/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) A települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – a talajterhelési díj-
ból származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a 
felszín alatti víz [mennyiségi,] minőségi védelmére használhatja fel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 197.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat   288. §-ban a Ktd. 21/B.§ (3) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/288. § A Ktd. 21. §-át követően a következő alcímmel és 21/A-21/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás[,], és a szenny-
víztisztítás - beleértve a beruházási célú hitelek törlesztését is -, a vízbázisvédelem, a települé-
si monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a po-
tenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műsza-
ki védelme.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 198.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat   292. §-ban a közjegyzőkről 
szóló 1991. XLI. Törvény 31/B.§ (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/292. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 31. §-a után a következő 31/A-31/F. §-
sal egészül ki:/ 
 
„(3) Két vagy több közjegyző csak akkor lehet ugyanannak a közjegyzői irodának a tagja, ha 
őket azonos megyében lévő székhelyre nevezték ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/C. (2) a) 

),200. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/C. (2) a) újj) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 199.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat   292. §-ban a közjegyzőkről 
szóló 1991. XLI. Törvény 31/C.§ (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/292. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 31. §-a után a következő 31/A-31/F. §-
sal egészül ki:/ 
 
/A közjegyzői iroda alapító okiratában meg kell határozni/ 
 
„a) a közjegyzői iroda nevét és székhelyét különböző székhelyre kinevezett közjegyző tagok 
esetén az iroda fióktelepét,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/B. (3) 

),200. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/C. (2) a) újj) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 200.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat   292. §-ban a közjegyzőkről 
szóló 1991. XLI. Törvény 31/C.§ (2) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új j) pont  
felvételével:     
 
/292. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 31. §-a után a következő 31/A-31/F. §-
sal egészül ki:/ 
 
/A közjegyzői iroda alapító okiratában meg kell határozni/ 
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„j) különböző székhelyre kinevezett közjegyző tagok által alapított közjegyzői iroda esetében 
az egyes közjegyző tagok székhelyén történő eljárás és helyettesítés rendjét”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/B. (3) 

),199. (90. sz. jav. - XI. XXIV. 292.§ közj.31/C. (2) a) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 201.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat  298. § (2) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. § 19. pontjában a „, 
továbbá – az őstermelői tevékenység tekintetében – az a magánszemély, aki az adóév utolsó 
napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e ma-
gánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, fel-
téve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele 
a 6 millió forintot nem haladja meg” szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában a „tár-
sadalombiztosítási” szövegrész, valamint a „biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos” szöveg-
rész, 38. §-a (9) és (10) bekezdésében az „(ennek hiányában a természetes azonosító adatait)” 
szövegrész, 48. §-a (12) bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „az általá-
nos forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes – és/vagy kizárólag 
tárgyi adómentes tevékenységet folytat –, feltéve, hogy” szövegrész, 58. §-a (8) bekezdésében 
a „rendszeresen vagy” szövegrész, valamint a „végzett tevékenység (gazdasági tevékenység) 
keretében” szövegrész, 63/A. §-a, [65. §-a (1) bekezdésének j) pontja, ]1. számú melléklete 
2.1. alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből a „támogatás” szövegrész, 3. számú mel-
léklete felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő” szövegrész, 3. számú mel-
léklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7. pontja, 6. számú melléklete 
II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek Fejezetének B) Növény, növényi 
termék pontja 19. alpontjában a „2 litert meghaladó kiszerelésben” szövegrész, 11. számú 
melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2. pontjának i) alpontjában a 
„mindkét esetben, feltéve, hogy a magánszemély nem vesz igénybe a 13. számú melléklet 3. 
és/vagy 8. pontja szerinti adókedvezményt” szövegrész, valamint a 13. számú melléklete 9. 
pontjának utolsó mondata.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (4. sz. jav. - I. I.fej. 15.§ Szjatv. 67/A.§ ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 202.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat  298. § (2) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. § 19. pontjában a „, 
továbbá – az őstermelői tevékenység tekintetében – az a magánszemély, aki az adóév utolsó 
napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e ma-
gánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, fel-
téve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele 
a 6 millió forintot nem haladja meg” szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában a „tár-
sadalombiztosítási” szövegrész, valamint a „biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos” szöveg-
rész, 38. §-a (9) és (10) bekezdésében az „(ennek hiányában a természetes azonosító adatait)” 
szövegrész, 48. §-a (12) bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „az általá-
nos forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes – és/vagy kizárólag 
tárgyi adómentes tevékenységet folytat –, feltéve, hogy” szövegrész, 58. §-a (8) bekezdésében 
a „rendszeresen vagy” szövegrész, valamint a „végzett tevékenység (gazdasági tevékenység) 
keretében” szövegrész, 63/A. §-a, 65. §-a (1) bekezdésének j) pontja, 1. számú melléklete 2.1. 
alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből a „támogatás” szövegrész, 3. számú melléklete 
felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő” szövegrész, 3. számú melléklete II. 
Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7. pontja, 6. számú melléklete II. Mező-
gazdasági őstermelői termékek és tevékenységek Fejezetének B) Növény, növényi termék 
pontja 19. alpontjában a „2 litert meghaladó kiszerelésben” szövegrész, 7. számú melléklete 4. 
pontjának utolsó mondata „A tartam alatti csökkenő összegű díjfizetés lehetőségének szerző-
dési kikötése kizárja az adókedvezmény igénybevételének lehetőségét.”, 11. számú melléklete 
II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2. pontjának i) alpontjában a „mindkét eset-
ben, feltéve, hogy a magánszemély nem vesz igénybe a 13. számú melléklet 3. és/vagy 8. 
pontja szerinti adókedvezményt” szövegrész, valamint a 13. számú melléklete 9. pontjának 
utolsó mondata.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 203.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (2) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 19. pontjában a 
„, továbbá – az őstermelői tevékenység tekintetében – az a magánszemély, aki az adóév utolsó 
napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e ma-
gánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, fel-
téve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele 
a 6 millió forintot nem haladja meg” szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában a „tár-
sadalombiztosítási” szövegrész, valamint a „biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos” szöveg-
rész[, 38. §-a (9) és (10) bekezdésében az „(ennek hiányában a természetes azonosító ada-
tait)” szövegrész,] 48. §-a (12) bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „az 
általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes – és/vagy ki-
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zárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat –, feltéve, hogy” szövegrész, 58. §-a (8) be-
kezdésében a „rendszeresen vagy” szövegrész, valamint a „végzett tevékenység (gazdasági 
tevékenység) keretében” szövegrész, 63/A. §-a, 65. §-a (1) bekezdésének j) pontja, 1. számú 
melléklete 2.1. alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből a „támogatás” szövegrész, 3. 
számú melléklete felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő” szövegrész, 3. 
számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7. pontja, 6. számú 
melléklete II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek Fejezetének B) Növény, 
növényi termék pontja 19. alpontjában a „2 litert meghaladó kiszerelésben” szövegrész, 11. 
számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2. pontjának i) alpontjában 
a „mindkét esetben, feltéve, hogy a magánszemély nem vesz igénybe a 13. számú melléklet 3. 
és/vagy 8. pontja szerinti adókedvezményt” szövegrész, valamint a 13. számú melléklete 9. 
pontjának utolsó mondata.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 204.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (2) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. § 19. pontjában a „, 
továbbá – az őstermelői tevékenység tekintetében – az a magánszemély, aki az adóév utolsó 
napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e ma-
gánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, fel-
téve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele 
a 6 millió forintot nem haladja meg” szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában a „tár-
sadalombiztosítási” szövegrész, valamint a „biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos” szöveg-
rész, 38. §-a (9) és (10) bekezdésében az „(ennek hiányában a természetes azonosító adatait)” 
szövegrész, 48. §-a (12) bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „az általá-
nos forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes – és/vagy kizárólag 
tárgyi adómentes tevékenységet folytat –, feltéve, hogy” szövegrész, [58. §-a (8) bekezdésé-
ben a „rendszeresen vagy” szövegrész, valamint a „végzett tevékenység (gazdasági tevé-
kenység) keretében” szövegrész, 63/A. §-a,] 65. §-a (1) bekezdésének j) pontja, 1. számú 
melléklete 2.1. alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből a „támogatás” szövegrész, 3. 
számú melléklete felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő” szövegrész, 3. 
számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7. pontja, 6. számú 
melléklete II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek Fejezetének B) Növény, 
növényi termék pontja 19. alpontjában a „2 litert meghaladó kiszerelésben” szövegrész, 11. 
számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2. pontjának i) alpontjában 
a „mindkét esetben, feltéve, hogy a magánszemély nem vesz igénybe a 13. számú melléklet 3. 
és/vagy 8. pontja szerinti adókedvezményt” szövegrész, valamint a 13. számú melléklete 9. 
pontjának utolsó mondata.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),209. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),213. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ),214. 
(198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 36. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 205.  Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat  298. § (3) bekezdés 19. pont mó-
dosítását javasolja:     
 
„(3) A magánszemély az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számító-
gép, számítástechnikai eszköz,sportszer megszerzésére (ide nem értve a lízing, a részletvétel, 
a bérlet vagy más hasonló szerződés keretében történő szerzést) fordított kiadás 50 százaléká-
val, de legfeljebb évi 60 ezer forinttal. Az adókedvezményre olyan eszköz megszerzése jogo-
sít, amelyet a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírköz-
lési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében kiválasztott szállí-
tók, valamint az e szállítók által a pályázatnak megfelelően bevont közreműködők értékesíte-
nek, és amely eszköz szerepel a pályázatba bevont eszközöknek a pályázatot kiíró által elekt-
ronikus formában nyilvánosan meghirdetett listáján. A kedvezmény alapját és összegét az 
eszköz forgalmazója (a szállító, a közreműködő) által kiállított [igazolás bizonyítja] igazolás 
bizonyítja, azzal, hogy az ilyen igazolás kiadásának tényét a termékről kiállított számlára a 
számla kiállítójának rá kell vezetnie. Ilyen számla alapján költség, értékcsökkenési leírás csak 
abban az esetben érvényesíthető, ha a magánszemély (kivéve az e törvény szerint a távmunka-
végzésre vonatkozó rendelkezések szerint költséget érvényesítő munkavállalót) az igazolást 
az adókedvezmény érvényesítésére részben sem használja, használta fel. „
 
Megjegyzés: A módosító javaslatban szereplő szöveg a 298. § (3) bekezdésében nem találha-
tó.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 206.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) be-
kezdés 27. pont elhagyását javasolják:     
 
/(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
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„27.) [49/C. §-a (7) bekezdésében, 58. §-a (6) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésében, 
64/A. § (1) bekezdésében, 64/A. §-a (6) bekezdés c) pontjában, 65/A. §-a (2) bekezdésé-
ben, 66. §-a (6) bekezdésében, 66. §-a (10) bekezdésében, 68. §-a (6) bekezdésében, 74. §-
a (1) bekezdésében, 75. §-a (5) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 77. §-a (1) bekezdé-
sében a „20 százalék” szövegrészek helyébe a „25 százalék” szövegrész,]” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 207.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor és Végh László képviselők a törvény-
javaslat  298. § (3) bekezdés 27. pont módosítását javasolják:     
 
/(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„27.) 49/C. §-a (7) bekezdésében, 58. §-a (6) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésében, 64/A. § 
(1) bekezdésében, 64/A. §-a (6) bekezdés c) pontjában, 65/A. §-a (2) bekezdésében, 66. §-a 
(6) bekezdésében, 66. §-a (10) bekezdésében, 68. §-a (6) bekezdésében, [74. §-a (1) bekezdé-
sében,] 75. §-a (5) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 77. §-a (1) bekezdésében a „20 szá-
zalék” szövegrészek helyébe a „25 százalék” szövegrész,” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 208.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) bekez-
dés 33. pont elhagyását javasolják:     
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/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„33.) [58. §-a (8) bekezdésében az „Ekkor az önálló tevékenységből származó jövedelem-
re vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” szövegrész helyébe az „Ekkor – kivéve, ha a 
magánszemély a bevételt egyéni vállalkozói tevékenysége keretében szerzi meg – az önál-
ló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. E ren-
delkezés alkalmazásában üzletszerű az átruházás, ha akár eseti alkalommal, akár ismét-
lődően ellenérték fejében történik, és az összes körülmény figyelembe vételével az ügylet 
elsődleges indoka a haszonszerzés, vagy ha a magánszemély az ügylettel kapcsolatban az 
általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóalanyként adólevonási jogot érvénye-
sít.” szövegrész,]” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (66. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 34. ),212. (66. sz. 

jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 209.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) be-
kezdés 33. pont módosítását javasolják:     
 
„33.) 58. §-a (8) bekezdésé[ben]nek első mondatában az„ (1)-(7) bekezdés” szövegrész he-
lyébe az „(1)-(3), (6)-(7) bekezdés” szövegrész, második mondatában a[z] „ [Ekkor az önálló 
tevékenységból származó jövedelemre 
vonatkozó] szabályokat kell alkalmazni” szövegrész helyébe a[z] „[Ekkor - kivéve, ha a 
magánszemély a bevételt egyéni vállalkozói tevékenysége keretében szerzi meg - az önál-
ló tevékenységból származó jövedelemre vonatkozó] szabályokatazzal az eltéréssel kell al-
kalmazni, hogy a magánszemély az ingó vagyontárgy megszerzésére fordított összeget és az 
ezzel összefüggő kiadásokat, az értéknövelő beruházásokat és az átruházással kapcsolatos ki-
adásokat a jövedelem megállapításánál azok teljesítésének időpontjától függetlenül elszámol-
hatja költségként, amennyiben azok költségkénti elszámolása más jövedelem mezállapításánál 
még nem történt meg. [E rendelkezés alkalmazásában üzletszerű az átruházás, ha akár 
eseti alkalommal, akár ismétlődően ellenérték fejében történik, és az összes körülmény 
figyelembe vételével az ügylet elsődleges indoka a haszonszerzés, vagy ha a magánsze-
mély az ügylettel kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adó-
alanyként adólevonási jogot érvényesít.] „  szövegrész,”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),204. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (2) ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),213. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ),214. (198. 

sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 36. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 210.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) bekez-
dés 34. pont elhagyását javasolják:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„34.) [59. §-a előtti címben a „vagyoni értékű jog átruházásából” szövegrész helyébe a 
„vagyoni értékű jog nem üzletszerű átruházásából” szövegrész,]” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (66. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),212. (66. sz. 

jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 211.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) be-
kezdés kiegészítését javasolják a következő új 35. pont  felvételével:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv/ 
 
„35.) 63/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában a „szabályokat kell alkalmazni” szö-
vegrész helyébe a „szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a magánszemély az 
ingatlan, a vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeget és az ezzel összefüggő kiadá-
sokat, az értéknövelő beruházásokat és az átruházással kapcsolatos kiadásokat (ideértve az 
adott ingatlannal kapcsolatban az államban szemben vállalt kötelezettség alapján jgazoltan 
megfizetett összeget is) (62. § (1)-(3) bekezdés) a jövedelem megállapításánál azok teljesíté-
sének időpontjától függetlenül elszámolhatja költségként, amennyiben azok költségkénti el-
számolása más jövedelem megállapításánál még nem történt meg” szövegrész,”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),204. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (2) ),209. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),213. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ),214. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 

298.§ (3) 36. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 212.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) bekez-
dés 35. pont elhagyását javasolják:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„35.) [59. §-ában „Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes alapításá-
ból, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges 
lemondásból (a továbbiakban: a vagyoni értékű jog átruházása)” szövegrész helyébe 
„Az ingatlan nem üzletszerű átruházásából, a vagyoni értékű jog nem üzletszerű vissz-
terhes alapításából, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jog-
ról való végleges lemondásból (a továbbiakban: ingatlan, vagyoni értékű jog átruházá-
sa)” szövegrész,]” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (66. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),210. (66. sz. 

jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 34. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 213.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) be-
kezdés 35. pont elhagyását javasolják:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„35.) [59. §-ában „Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes alapításá-
ból, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges 
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lemondásból (a továbbiakban: a vagyoni értékű jog átruházása)” szövegrész helyébe 
„Az ingatlan nem üzletszerű átruházásából, a vagyoni értékű jog nem üzletszerű vissz-
terhes alapításából, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jog-
ról való végleges lemondásból (a továbbiakban: ingatlan, vagyoni értékű jog átruházá-
sa)” szövegrész,]” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),204. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (2) ),209. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),214. (198. 

sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 36. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 214.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) be-
kezdés 36. pont elhagyását javasolják:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
36.)[ 61. § (1) bekezdésében a „megszerez.” szövegrész helyébe a „megszerez. A bevétel-
nek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő, az ingatlannak, a 
vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét 
meghaladó összeg.” szövegrész,] 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),204. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (2) ),209. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),213. (198. 

sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ),219. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 215.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat  298. § (3) bekez-
dés 41. pont módosítását javasolják:     
 
/(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv./ 
 
„41.) 70. §-ának (3) bekezdés[ében]e helyébe az alábbi
 
[„5 000 000 felett 42 000 21 000” 
szövegrész helyébe az  
 
„5 000 001 – 8 000 000 42 000 21 000 
8 000 001 – 10 000 000 60 000 30 000 
10 000 001 – 15 000 000 82 000 41 000 
15 000 000 felett 112 000 56 000”] 
A cégautó-adó havonta a személygépkocsi első forgalombahelyezésének évében és az azt kö-
vető 4 évben a személygépkocsi beszerzési értékének 150-ed része, az azt követő években 
300-ad része, melyet 100Ft-ra kerekítve kell meghatározni. szövegrész,” 
 
/lép, azzal, hogy e bekezdés 5.), 12.) pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell al-
kalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett 
elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 216.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § kiegé-
szítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) E törvénynek az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.34. alpontját 
megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait bármely 
korábbi időpontban megszerzett jövedelemre és keletkezett  adókötelezettségre is alkalmazni 
kell.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (214. sz. jav. - I. I.fej. 16.§ (2) Szjatv.69.§ (1) m) 

),244. (214. sz. jav. - 1.mell. új 17. ) pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11621/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 217.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (6) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(6) Az e törvény 2. §-ának (4) bekezdése, [valamint] 5. §-ának (4) bekezdése és 8. §-aa ki-
hirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseiket 2004. január 1-jétől kell alkalmazni. E törvény 
kihirdetésének napján hatályát veszti az Szja tv. 38. §-ának (4) bekezdése, amelynek rendel-
kezését már a 2004. évben sem kell alkalmazni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (213. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (1) ),27. (213. sz. jav. - I. 

I.fej. 8.§ (2) ),29. (213. sz. jav. - I. I.fej. 8.§ (3) Szja tv. 38.§ (7) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 218.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat  298. § (6) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
„(6) Az e törvény 2. §-ának (4) bekezdése, [valamint] 5. §-ának (4) bekezdése és  8. §-a a ki-
hirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseiket 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (1) ),23. 
(188. sz. jav. - I. I.fej. 7.§ Szja tv.33.§ (2) ),24. (188. sz. jav. - I. I.fej. új8.§ Szja.33/A.§ ),41. (188. sz. jav. - I. I.fej. 10.§ új(2) 47. § 

),42. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (1) Szja tv.48.§ (12) a) ),43. (188. sz. jav. - I. I.fej. 11.§ (2) Szja tv.48.§ (12) f) ),44. (188. sz. jav. - I. 

I.fej. 12.§ új(2) 49.§(10)e) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 219.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  298. § (7) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(7) Az e törvény 5. §-a (5) bekezdésével az Szja tv. 28. §-ába iktatott új (17)-(18) be-
kezdésének rendelkezéseit a magánszemély a 2004 . évre is alkalmazhatja az Szja tv. 
63/A. §-ának rendelkezései helyett.]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a 298. § (1) bekezdés módosítása is szük-
séges. A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (198. sz. jav. - I. I.fej. 5.§ (5) ),204. (198. sz. jav. - 

ZÁRÓ 298.§ (2) ),209. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 33. ),211. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) új35.Szja.63/A:§(1) ),213. (198. 

sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 35. ),214. (198. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ (3) 36. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 220.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat  298. § kiegészítését javasolja a 
következő új (15) bekezdés  felvételével:     
 
„(15) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a törvényben az adómegállapítás” 
„adómegállapítása”, „adómegállapításra”, „adómegállapítási” kifejezések helyébe mindenütt 
az „adó-megállapítás”, „adó-megállapítása”, „adó-megállapításra”, „adó-megállapítási”, az 
„adóvisszaigényléssel” helyébe az „adó-visszaigényléssel”, az „adóalapcsökkentés” helyébe 
az „adóalap-csökkentés” a „költségelszámolási” helyébe a „költség-elszámolási” a 
„vetőmagbértermelés” helyébe a „vetőmag-bértermelés”, a  keresetkiegészítés” helyébe a „ke-
reset-kiegészítés”, a „magánnyugdíjpénztár” a „magánnyugdíjpénztárakról” helyébe a „ma-
gán-nyugdíjpénztár”, a „magánnyugdíj-pénztárakról” a „illetményszámfejtési” helyébe az 
„illetmény-számfejtési”, „erdőfelújítási” helyébe az „erdő-felújítási”, a „munkábajárása”, a 
„munkábajárással” helyébe a „munkába járása”, „munkába járással”, a „bérbeadott” helyébe a 
„bérbe adott”, az „egyösszegben” helyébe az „egy összegben”, a „birtokösszevonási” helyébe 
a „birtok-összevonási”, a „tőkeértéknövelő” helyébe a „tőkeérték-növelő”, a 
„mérlegfordulónapja” helyébe a „mérlegforduló-napja” a „cégautó-adó-fizetési” helyébe a 
cégautóadó-fizetési, az „egyeneságbeli rokona” helyébe az „egyenes ági rokona”, a 
„befektetésállomány” helyébe a „befektetés-állomány”, a „tizedesjegyre” kifejezés helyébe a 
„tizedes jegyre”, a „hatálybaléptető” helyébe a „hatályba léptető”, a „befektetésállomány” he-
lyébe a „befektetés-állomány”, a „magánnyugdíjpénztárba fizet” szövegrész helyébe a 
„magánnyugdíjpénztárba fizet” a „magán-nyugdíjpénztárba fizet” szövegrész helyébe a „ma-
gán-nyugdíjpénztárba fizet”, a „nyitvaálló” helyébe a „nyitva álló”, a „pénztartalékszámlával” 
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helyébe a „pénztartalék-számlával”, a „lakbérhozzájárulás” helyébe a „lakbér-hozzájárulás”, a 
„ kihangosító berendezés” helyébe a „hangosító berendezés” kifejezés lép.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 221.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  299. § (2) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(2)  E törvény [20. §-ának (3) bekezdése, ]22. §-ának (1) bekezdése, továbbá az e törvény 
28. §-ával beillesztett Tao. 29/G. § (1) bekezdése e törvény kihirdetését követően 8. napon lép 
hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tao. 4. §-ának 37. pontja, a 7. §-a (1) bekezdé-
sének q) pontja és a 22. §-ának (2) bekezdése.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (100. sz. jav. - ZÁRÓ 299.§ új(12) ) pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 222.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat  299. § kiegé-
szítését javasolják a következő új (12) bekezdés  felvételével:     
 
„(12) A Tao. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 80 millió forint árbevételt el nem érő, mikro-, és kisvállalkozások a pozitív 
adóalapra eső társasági adó 50%-a tekintetében adómentességet élveznek.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (100. sz. jav. - ZÁRÓ 299.§ (2) ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 223.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat  301. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4/C. §-a (2) bekezdésének d) 
pontja, 20/A. §-ának (6) bekezdése, valamint a 22. §-ának (10) bekezdésében a „a zálogköte-
lezettel szemben fennálló” és a „a zálogkötelezettnek” szövegrész, 33. § (4) bekezdése, a 40. 
§ (10) bekezdésben az „és (11)” szövegrész, az áfa-törvény 66. § (5) bekezdésében a „ 
,számlát helyettesítő okmányban” szövegrész hatályát veszti.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 224.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat  301. § (4) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
„(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4/C. §-a (2) bekezdésének d) 
pontja, 12. §-ának b) pontja, 20/A. §-ának (6) bekezdése, valamint a 22. §-ának (10) bekezdé-
sében a „a zálogkötelezettel szemben fennálló” és a „a zálogkötelezettnek” szövegrész, a 40. § 
(10) bekezdésben az „és (11)” szövegrész, az áfa-törvény 66. § (5) bekezdésében a „ ,számlát 
helyettesítő okmányban” szövegrész hatályát veszti.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/141-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 225.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák And-
rás, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők, valamint Wintermantel Zsolt, 
dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Babák Mihály, Tállai András, dr. Nagy Gábor Ta-
más, Nógrádi Zoltán, Lázár János, Lengyel Zoltán, Kósa Lajos, Tasó László, Pogácsás 
Tibor, Hadházy Sándor, Móring József Attila, dr. Karakó László, Potápi Árpád, Bebes 
István, dr. Gyimesi Endre, Tóth Imre, dr. Czira Szabolcs, Molnár Oszkár, Gyapay Zol-
tán, Nógrádi László, dr. Simon Miklós és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat  302. 
§ kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az áfa-törvény alkalmazásában nem minősül adólevonásra nem jogosító ténynek az 
olyan államháztartási támogatás, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 8. §-ában meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik.”
 



- 124 - 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/95., 140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 226.  Dr. Karsai József, Gőgös Zoltán és Godó Lajos képviselők a törvényjavaslat  
302. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) Nem terjed ki az áfa-törvény 38. § (1) és (4) bekezdése szerinti arányosítási kötelezettség 
az áfa-törvény 58. § (1) bekezdése szerinti átvevő adóalany által a mezőgazdasági tevékeny-
séget folytató adóalanytól felvásárolt termék és igénybevett szolgáltatás után kifizetett, az át-
vevő adóalany által előzetesen felszámított adóként figyelembe vehető kompenzációs felár 
összegére. Nem terjed ki az áfa-törvény 38. §-a szerinti arányosítási kötelezettség az európai 
uniós közvetlen kifizetések nemzeti támogatásból történő kiegészítésére a jogszabály szerint 
folyósított mezőgazdasági támogatásokra vonatkozóan.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 227.  Tóth Sándor, Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat  
304. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 5. §-a, 7. §-a, 9. §-ának (2) bekezdése 
és 15. §-a hatályát veszti.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (83. sz. jav. - II. VI. 81.§ új(1) 8.§(1) ),265. (83. 

sz. jav. - 10.mell. II. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 228.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat  307. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Jöt. 19. §-ának [(2) bekezdésében a „bank-
garanciában” szövegrész helyébe a „pénzügyi biztosítékban” szövegrész, a „bankgaran-
cia” szövegrész helyébe a „pénzügyi biztosíték” szövegrész,] (5) bekezdésében a „bankga-
rancia” szövegrészek helyébe a „pénzügyi biztosíték” szövegrész, a „bankgaranciaként” szö-
vegrész helyébe a „pénzügyi biztosítékként” szövegrész, a 'bankgaranciában' szövegrész he-
lyébe a 'pénzügyi biztosítékban' szövegrész, 24. §-ának (4) bekezdésében a „bankgaranciá-
ban” szövegrész helyébe a „pénzügyi biztosítékban” szövegrész, 26. §-ának (5) bekezdésében 
a „25. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „25. § (8) bekezdés” szövegrész, a 28. §-ának (3) 
bekezdésében a „45 napon belül” szövegrész helyébe a „90 napon belül” szövegrész, 42. §-
ának (8) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrészek helyébe a „pénzügyi biztosíték” szö-
vegrész, a  „bankgaranciaként” szövegrész helyébe a „pénzügyi biztosítékként” szövegrész, a 
52. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „50 ppm-nél kisebb és összaromástartalma nem ha-
ladja meg a 35 % értéket” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10 ppm” szövegrész és b) pontjá-
ban az „50 ppm-nél nagyobb vagy összaromástartalma meghaladja a 35 % értéket” szöveg-
rész helyébe a „10 ppm-nél nagyobb” szövegrész, 97. §-a (2) bekezdésének a) pontjában  a 
„10 380 forint/ezer darab” szövegrész helyébe a „11 220 forint/ezer darab” szövegrész és c) 
pontjában a „3500 forint/kilogramm” szövegrész helyébe a „3625 forint/kilogramm” szöveg-
rész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (52. sz. jav. - III. VIII. új97.§ ) pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 229.  Dr. Bóka István képviselő, valamint Jauernik István és Szabó Lajos képvise-
lők a törvényjavaslat  310. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:     
 

 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

„(2) [2006. január 1-jével a Htv. 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja, 30. §-ának (2) be-
kezdése, 32. §-ának b) pontja, 33. §-ának c) pontja, 52. §-ának 20. pontja hatályát vesz-
ti.]”    

   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/92., 176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 230.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat  311. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 2005. január 1-je előtt keletkezett és a vagyon-
szerzést gépjármű esetében 2005. január 15-ig, más vagyontárgy esetében 2005. január 31-ig 
illetékkiszabásra bejelentik, az illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezésekor, 
illetve a vagyonszerzés illeték kiszabásra bejelentésekor hatályos illetékrendelkezések közül 
azokat kell alkalmazni, amelyek a vagyonszerző számára kedvezőbb illetékfizetési kötelezett-
séget eredményeznek. Az Itv. 26. §-ának e törvénnyel megállapított (14) bekezdésében foglal-
takat azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az illetékkötelezett-
ség 2004. évben keletkezett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (152. sz. jav. - V. XII. 158.§ (2) Itv.26.§ új (14) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 231.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat  321. § (2) bekezdés elhagyását java-
solja:     
 

 

[„(2) A törvénymódosítás hatálybalépésével egyidejűleg az Szf. tv. 4.§-a (1) bekezdésé-
nek h) pontja hatályát veszti.”] 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi (1) bekezdése jelölés nélküli 
szöveggé változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (245. sz. jav. - IX. XXII. új273.§ ) pontjában 
foglaltakkal.   
 

 

 Indokolás: Lásd a T/11621/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
    
 

 232.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák And-
rás, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat  321. § (2) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
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[„(2) A törvénymódosítás hatálybalépésével egyidejűleg az Szf. tv. 4.§-a (1) bekezdésé-
nek h) pontja hatályát veszti.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi (1) bekezdése jelölés nélküli 
szöveggé változik.    
 
   

 Indokolás: Lásd a T/11621/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 233.  Halmai Gáborné és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat  321. § (2) 
bekezdés módosítását

 

 javasolják:     
 
„(2) A törvénymódosítás hatálybalépésével egyidejűleg az Szf. tv. 4.§-a (1) bekezdésének h) 
pontja [hatályát veszti.] az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevé-
kenységet alap-, illetve főtevékenységként folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat 
évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illet-
ve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban 
részesült és nem tartozik az előző kategóriákba.”„    

   

 Indokolás: Lásd a T/11621/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja

 

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 234.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat  321. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében és a 6. §-ának (6) 
bekezdésében a ,,Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kulturális Örökség 
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Minisztériuma”, míg a 6. §-ának (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát” szövegrész lép.”    

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

 
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 235.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat  322. § módosítását javasolja:     
 

 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

„322. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ktd. [13. §-a, ]15. §-ának 
(8)-(9) bekezdése, valamint 19. §-a és 23. §-a.”    
 
   

 Indokolás: Lásd a T/11621/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 236.  Dr. Orosz Sándor és Kovács Tibor képviselők, valamint Tóth András képvi-
selő a törvényjavaslat  322. § módosítását javasolja:     
 

 

 

 A módosító javaslatot: 

„322. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ktd. 13. §-a, [15. §-ának 
(8)-(9) bekezdése,] valamint 19. §-a és 23. §-a.”    

   

 Indokolás: Lásd a T/11621/55., 132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 237.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 6. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 5.7. alpont módosítását javasolják:     
 

/5. Költségtérítés jellegű bevételek közül adómentes:/ 
 

/6. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 5. pontja a következő 5.7. alponttal egészül ki:/ 

„5.7. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti 
munkába járást szolgáló [bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel történő elszámolás ellené-
ben a] bérlet, [a] vagy jegy árát meg nem haladó költségtérítés, feltéve, hogy a magánszemély 
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által történő felhasználást a bérleten, [vagy] illetve a jegyen [a magánszemély] utazási iga-
zolványának száma, vagy [ennek hiányában] a [magánszemély] nevére szóló számla igazol-
ja [az általa történt felhasználást].”    
 

 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

   

 Indokolás: Lásd a T/11621/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 238.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 8. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8.1. alpont módosítását javasolják:     
 
/8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
 
„8.1. az állami, a helyi önkormányzati, a társadalombiztosítási, továbbá az egyházi forrásból 
nyújtott oktatási [(ideértve a gyermek, a tanuló részére ingyenesen vagy kedvezményesen 
természetben biztosított étkeztetés)], egészségügyi és szociális ellátás (ideértve a gyermek, 

 

a tanuló, a beteg, illetve a szociális ellátásra jogosult részére ingyenesen vagy kedvezménye-
sen természetben biztosított étkeztetést is) azzal, hogy az üdültetés és a gyógyüdültetés nem 
minősül egészségügyi, illetőleg szociális ellátásnak;”    

   

 Indokolás: Lásd a T/11621/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja

 

 

, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 239.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 11. pontban a 
Szja tv. 1. sz. melléklet 8.17. alpont módosítását javasolja:     
 

 

 

/11. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
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„8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi 
étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag 
e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi [7500]8000 forintot meg nem 
haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában 
juttatott bevételnek a havi 4000 forintot meg nem haladó része; e rendelkezés alkalmazásában 
a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakor-
latának ideje alatt a hallgató, valamint – ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részé-
re e szolgáltatást – a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hó-
napban csak egyféle (vagy a [7500]8000 forintig, vagy a 4000 forintig terjedő) kedvezményt 
vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a 69. § (1) be-
kezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az adómentes termé-
szetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles termé-
szetbeni juttatásnak minősül;”    
 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság ülé-
sén egyetért, az Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet.   

 
 

 240.  Vargáné Kerékgyártó Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
11. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8.17. alpont módosítását javasolja:     
 

 

 
„8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi 
étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag 
e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi [7500] 8000

/11. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 

 forintot meg nem 
haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában 
juttatott bevételnek a havi 4000 forintot meg nem haladó része; e rendelkezés alkalmazásában 
a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakor-
latának ideje alatt a hallgató, valamint – ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részé-
re e szolgáltatást – a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hó-
napban csak egyféle (vagy a [7500] 8000 forintig, vagy a 4000 forintig terjedő) kedvezményt 
vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a 69. § (1) be-
kezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az adómentes termé-
szetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles termé-
szetbeni juttatásnak minősül;”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi 
bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi 
bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   

 
 

 241.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 13. pontban a 
Szja tv. 1. sz. melléklet 8.22. alpont módosítását javasolja:     
 
/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
 
„8.22. a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával szervezett rendezvényhez, program-
hoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, 
továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is 
– valamely alrendszeréből, egyházi forrásból, illetőleg a közoktatási intézmény saját bevéte-
léből 

a) [a közoktatásról szóló törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kultu-
rális, sport és más hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve 
a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokás-
szerűen együtt járó juttatást is; 
 

 

b)] a közoktatásban [vagy hasonló képzésben] részt vevő gyermek, tanuló a kulturális, sport 
és más hasonló rendezvények alkalmával kap (ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, 
szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást, továbbá amit a 
tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai 
könyvjutalmat is);  
 
[c)] b) az a)[-b)] pont[ok]ban említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellá-
tó magánszemély a jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek bizto-
sításaként nem pénzbeli (ide értve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap.”    
 

 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

   

 Indokolás: Lásd a T/11621/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 242.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 15. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8.30. alpont módosítását javasolják:     

/15. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
 
„8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben meghatáro-
zott gyermek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint 
családi pótlékra jogosult – szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján a tanév el-
ső napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a mun-
káltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló 
számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az emlí-
tett javak vásárlására jogosító utalvány formájában [évi 17 ezer forint] évente legfeljebb az 

 

 

adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének 40 százalékának megfelelő értékig 
terjedően juttat (adómentes iskolakezdési támogatás); a munkáltató, a bér kifizetője az adó-
mentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként – az adóazonosító jel, vala-
mint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), 
tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltünteté-
sével – nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig 
megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, va-
lamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló jogviszony-
ára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek 
juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minő-
sül;”    

   

 A módosító javaslatot: 

 

 
 Indokolás: Lásd a T/11621/193-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 243.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 16. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 8.33. alpont módosítását javasolják:     
 
/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
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„8.33. a munkavállaló részére – figyelemmel a 9.4. alpontban foglaltakra is – a munkáltató 
[által] („ideértve a munkáltató cég[ben közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biz-
tosító befolyással rendelkező tagot] nek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör-
vény szerinti kapcsolt vállalkozását, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervet és a 
Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságát is) által a tulajdonában álló, 
[a cégcsoportjának tulajdonában álló, a] vagy vagyonkezelésében lévő belföldi üdülőben, 
vagy szakszervezet által [a] belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott 
bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első napján érvényes havi mini-
málbér összegét meg nem haladó rész,[ (adómentes üdülési szolgáltatás);] feltéve, hogy a 
munkáltató,illetve a szakszervezet üdülési csekk formájában az adóévben nem nyújt ugyan-
azon magánszemélynek adómentes természetbeni juttatást; [azzal, hogy] a rendelkezés al-
kalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a munkavállaló és az elhunyt munka-
vállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorla-
tának ideje alatt a hallgató, továbbá – ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e 
juttatást – a nyugdíjban részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója is.”    
 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 244.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet kiegészítését javasolják a következő új 17. pont  felvételével:     
 
„17. Az Szja tv.1. számú mellékletének 8. pontja kiegészül a következő 8.34. 
alponttal: 
 
/A természetbeni juttatások közül adómentes:/ 
 
„8.34. a kifizető vagy más személy által előfizetőként, vagy bármely más jogcímen használt, 
igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen helyhez kötött telefonszolgál-
tatás és mobil rádiótelefon-szolgáltatás) magáncélú használatára, igénybevételére tekintettel 
keletkező bevétel.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (214. sz. jav. - I. I.fej. 16.§ (2) Szjatv.69.§ (1) m) 

),216. (214. sz. jav. - ZÁRÓ 298.§ új (4) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 245.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 17. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 9.3. alpont 9.3.3 alpont elhagyását javasolják:     
 
/17. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 9.3. alpontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:/ 
 

a) az adott ügyletben lakásszerzési kedvezmény érvényesítésével ingatlan, vagyoni érté-
kű jog átruházásából származó jövedelem, 
b) adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás, 

d) lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított összeg, 

f) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján kamattámogatással 
folyósított kölcsön, 

akkor az adott ügyletben nem minősülhet adómentesnek a munkáltatói támogatás azon 
része, amely ezen munkáltatói támogatás és az a)-g) pontban említett források együttes 
összegéből a 9.3.2. alpontban említett okiratok által igazolt összegek együttes értékét 
meghaladja.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén az alpontok számozása értelemeszerűen 

„[9.3.3. Amennyiben az e törvény 1. számú melléklet 2.7. alpontjában említett cél megva-
lósítása a magánszemély és/vagy más magánszemély által igénybevett, a következő for-
rások felhasználása terhére (is) szervezett ügyletben történik 

c) kamatkedvezménnyel nyújtott lakáscélú munkáltatói hitel, 

e) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott közvetlen 
támogatás, 

g) az e törvény szerint törlesztési adókedvezmény érvényesítésével lakáscélú hitel,  

 

változik. A javaslattal összefüggésben a 9.3.4. alpontot is módosítani szükséges.    
 
   

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

 
 Indokolás: Lásd a T/11621/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 246.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 17. pontban a Szja tv. 1. sz. melléklet 9.3. alpont 9.3.4 alpont módosítását javasol-
ják:     
 
/9. Adómentességre vonatkozó egyes rendelkezések./ 
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/9.3. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok/ 
 
„9.3.4. Ha a lakáscélú munkáltatói támogatás a 9.3.3. alpont rendelkezése alapján részben 
vagy egészben adóköteles, ideértve az adóhatóság által megállapított adóhiány esetét is, az 
adó (és más jogkövetkezmények) [az adózót]a magánszemélyt, a munkáltatót és a hitelintéze-
teket az adókötelezettségére egyébként irányadó szabályok szerint terhelik. Az [adókötele-
zettség] adóelőlegmegállapítási kötelezettség keletkezésének időpontja ilyenkor az a[z idő-
pont] nap, amikor a lakáscélú munkáltatói támogatásként megjelölt cél megvalósult, de leg-
később a támogatás folyósítását (több részletben történő folyósítás esetén az első folyósítást) 
követő 12. hónap utolsó napja.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 247.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklet 1. pont-
ban a Szja tv. 6. sz. melléklet I. Fejezet c) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Az Szja tv. 6. számú mellékletének I. Fejezet c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 

 
   

 Indokolás: Lásd a T/11621/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

„c) A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített sző-
lőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a magán-
személy ezeket a termékeket az adott évben [2 litert meghaladó kiszerelésben] (kifizetőnek, 
és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti, és az értékesítésükből 
származó bevétel együttvéve az évi 4 millió forintot nem haladja meg . Ha a bevétel megha-
ladja a 4 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik, akkor 
az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének . Ha a magánszemély e te-
vékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta, az ellen-
érték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások, 
ha a bevétel a 4 millió forintot meghaladja . Ha a magánszemély a saját termelői borkimérés-
ében az előzőek mellett, nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más ter-
méket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és más bevételeit, illető-
leg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania, azzal, 
hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg, akkor azt - ha e törvény más-
ként nem rendelkezik - a bevételek arányában kell megosztania.”    
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 248.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet 2. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet II. Fejezet 1. pont b) alpont módosítását java-
solják:     
 
/2. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet 1. Fogal-
mak pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 

 
„b) A nem anyagi javak fogalma 

A nem anyagi javak közé [a tárgyi alakot nem öltő vagyoni értéket, vagyoni jogot hordozó 
forgalomképes dolgok tartoznak]azok a forgalomképes, vagy egyébként értékkel bíró jogok 
tartoznak, amelyek közvetlenül és tartósan (egy évet meghaladó időtartamban) szolgálják a 
vállalkozási tevékenységet. Ilyennek  minősül különösen az említett feltételeknek megfelelő. 
[a] vagyoni értékű jog, [a más vagyoni jog (pl. az] önálló orvosi tevékenységről szóló tör-
vény szerinti működtetési jog[)], [ az üzleti vagy cégérték, a] és szellemi termék, valamint a 
kísérleti fejlesztés aktívált értéke . A kísérleti fejlesztés aktívált értéke a kísérleti fejlesztés 
folytatatása érdekében közvetlenül felmerült, vagy egyébként jellemző mértékegység (p1. 
nap, m2, m3, munkaóra) segítségével a tevékenységre arányosan felosztható, beruházási ki-
adásként elszámolt és nyilvántartásba vett költség(ek) összege, ha a kísérleti fejlesztés ered-
ménye várhatóan tartósan szolgálja a vállalkozási tevékenységet [, amely közvetlenül és tar-
tósan – legalább egy éven túl – szolgálja a vállalkozási tevékenységet. A forgalomképes-
ség azt jelenti, hogy a dolog szabadon átruházható, vásárolható és értékesíthető, vagyis a 
mindennapi forgalom tárgya lehet]. 
 

- a találmány, 

- az egyéb szellemi alkotás (újítás, műszaki, gazdasági, szellemi szolgáltatás stb.), 

 
   

 Indokolás: Lásd a T/11621/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja

A szellemi termékek közé tartoznak a vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló szellemi 
alkotások, mint 

- az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta, 
- a védjegy, 
- a szerzői jogvédelemben részesülő dolog, 
- a szoftver termék, 

- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált javak közül a know-how és 
a gyártási eljárás.”    

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 249.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet 4. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet II. Fejezet 3. pont e) alpont módosítását java-
solják:     
 
„4. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 3. A le-
írási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai pontjának e)-f)  alpontja helyébe a követke-
ző rendelkezések lépnek: 
 
„e) Nem anyagi javak 
[A nem anyagi javak közül a vagyoni értékű és más vagyoni jog beszerzési árát 6 év vagy 
ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.] Az értékcsökkenési leírás meghatározása érdekében a 
nem anyagi jószág beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben azt az 
egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységéhez várhatóan használni fogja . A befejezett kísér-
leti fejlesztés aktívált értékét 5 év, vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni . Az elszámolási 
időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatáro-
zásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell  meghatározni és az egyedi 
részletező nyilvántartásban rögzíteni .”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (207-1. sz. jav. - 4.mell. 4. Szja.11. II. 3. új f) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/207-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 250.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet 4. pontban a Szja tv. 11. sz. melléklet II. Fejezet 3. pont kiegészítését javasolják a 
következő új f) alpont  felvételével:     
 

 
f) Az egyéni vállalkozó a következő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározá-

/4. Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 3. A le-
írási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai pontjának e) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 

sa érdekében az eszköz beruházási költségét azokra az évekre osztja fel, amelyekben azt vál-
lalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: 
fa) koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz ; 
fb) az ipari park közműnek minősülő (út, víz- és csatornaellátás, energiaellátás , 
távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze; 
fc) tenyészállat ; 
fd) a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt 
tárgyi eszköz; 
fe) a közúti személyszállításhoz használt autóbusz ; 
Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget 
(vagy meghatározásának módszerét) az eszköz 
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használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező 
nyilvántartásban rögzíteni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (207-1. sz. jav. - 4.mell. 4. Szja.11. II. 3. e) ) 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/207-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 251.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László és dr. Martonosi 
György képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet felvezető szöveg módosítását java-
solják:     
 

„8.számú melléklet a 2004. évi. . . törvényhez
 
„Az áfa-törvény 4. számú melléklete I. [részének a „Növénytermelési termékek és elsődle-
ges feldolgozásaik” cím alatti 8. pontja, a] része II. [részének „A mezőgazdasági tevé-
kenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár mértéke” cím 
alatti 4. pontja], valamint a III. része helyébe a következő rendelkezések lépnek:”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (163. sz. jav. - 8.mell. Áfa.4. I. Növény 8. ),253. 
(163. sz. jav. - 8.mell. Áfa.4. II. mezőgazd. 4. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 252.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László és dr. Martonosi 
György képviselők a törvényjavaslat 8. számú mellékletben az áfa-törvény I. rész „Nö-
vénytermelési termékek és elsődleges feldolgozásaik” cím 8. pont módosítását javasolják:     

„4. számú melléklet az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvényhez 

I. rész: 

 

        a felvásárlási ár %-ában 

 

 

A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár 
mértéke 

Sorszám Megnevezés  Vámtarifaszám  A kompenzációs felár mértéke  
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NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAIK 

 
1. Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb . Zöldségpalánta 
    0602 10  
    0602 20 
    ex 0602    15
2. Burgonya 
     0701     15
3. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók  
(kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez 
    0702-től 0709-ig  
    ex 0713 
    ex 1209    15
4. Szőlő  
    0806 10     15
5. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja 
    0802 11-től 0802 
    50-ig 
    0807 11 
    0807 19 
    0808 
    0809 
    0810 10-től 0810 
    40-ig 
    ex 0810 90     15
6. Hazai termesztésű fűszernövények  
    0904 20 
    0909 
    ex 0910     15
7. Gabonafélék 1001-től 1007-ig 
muhar, csumiz  
    1008 10 
    1008 20 
    1008 30 
    1008 90 10 
    ex 1008 90 90     15
„8.  Különféle magvak, ipari és gyógynövények szaporítóanyag ipari növényekhez   

     1202  

    ex 1209  

    ex 1211 90  

    2401 10  

    1201  

    1204-től 1207-ig  

    ex 1210  

    1212 91  
    ex 1212 99 80  
    1213  
    ex 1401 90  
    1403 00  
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    2401 20  
    5301 10  
    5302 10      [12]15
9. Mákgubó 
     ex 1211 90 98 99     15
10. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) szaporítóanyag takarmánynövé-
nyekhez  
    ex 1214  
     ex 2308 00 40 00 
    ex 1209     15
 

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK
 
1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, 
macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) 
    0101-től 0105-ig 
    ex 0106     15 
2. Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 
     ex 0301  
     ex 0302 
    0306 29 10 
    ex 0307 
    0307 60 
    ex 0307 91    15 
3. Nyers tej 
     ex 0401     t15 
4. Friss tojás 
     ex 0407      15 
5. Természetes méz 
     0409     15 
6. Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méh-
pempő, virágpor, méhviasz,méhpempővel dúsított méz) 
     0502  
     0503 
     0505 
    ex 0511 
    ex 1301 90 90 99 
    ex 0410 
    ex 1212 99 
    ex 1521 90 
    ex 2106 90 98    15 
7. Állati vagy növényi trágya 
     3101     t15 
8. Nyers szőrme  
    ex 4301     t15 
9. Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó  
    5001     t15 
10. Nyers gyapjú  
    5101      15 
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ERDEI MAGOK, CSEMETÉK
1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa  
    ex 0602      15 
2. Erdei fák és cserjék magja  
    ex 1209 99      15
 

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASAGI TERMÉKEK 
FELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

 
1. Feldolgozott tej és tejtermékek  
    ex 0401 0402-től 0406-ig    15 
2. Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs,  
savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja  paradicsomlé  
    0711 12  
    0712  
    0811-től 0813-ig 
    ex 0814 
    2001 
    ex 2002 
    2003-tól 2009-ig    15 
3. Must és bor  
    ex 2204     15 
4. Borseprő, borkő  
    ex 2307      15”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (163. sz. jav. - 8.mell. felv. ),253. (163. sz. jav. - 

8.mell. Áfa.4. II. mezőgazd. 4. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 253.  Kékkői Zoltán József, Czerván György, Lengyel Zoltán, Járvás István, dr. 
Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László és dr. Martonosi 
György képviselők a törvényjavaslat 8. számú mellékletben az áfa-törvény II. rész „A me-
zőgazdasági tevékenységek körében …” cím 4. pont módosítását javasolják:     
 
/II. rész 

  

A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs fel-
ár mértéke/ 

„Sorszám Megnevezés   SZJ-szám  A kompenzációs felár mértéke a   
        szolgáltatási díj %-ában 
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[„4. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, 
kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) gondozása, te-
nyésztése és hízlalása SZJ 01.42.10.0-ból 7”] 
 
1. talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés, és ültetés 
    SZJ 01 .41.11 .0-ból     15 
2. mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mező-
gazdasági termékek szárítása  tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása 
      SZJ 01 .41.11 .0-ból  
    74.70 .11..0-ból     15 
3. mezőgazdasági termékek tárolása  
    SZJ 63.12-ből      15 
4. szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hizlalása  
    SZJ 01 .42.10.0-ból      15 
5. mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszkö-
zök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása 
    tSZJ 71 .31 .10.0-ból 
    71 .34 .10.1-ből, 
    01 .41 .11 .0-ból      15 
6. műszaki segítségnyújtás      15 
7. gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése 
    SZJ 01 .41 .11 .0-ból  
    01 .41 .12.0-ból    15 
8. mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése     
  SZJ 01 .41.11 .0-ból 
    01 .41 .12.0-ból 
    02.02.10 .0-ból    15 
9. vízlecsapoló berendezések üzemeltetése      15 
10. fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások  
     SZJ 01 .41.11.0-ból 
    01 .41 .12.0-ból, 
    02.02.10.0-ból    15”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (163. sz. jav. - 8.mell. felv. ),252. (163. sz. jav. - 

8.mell. Áfa.4. I. Növény 8. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 254.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet felvezető szö-
veg módosítását javasolja:     
 
„A Fát. mellékletének 5. és 11-[14]15. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (91. sz. jav. - II. V. 74.§ 9.§ (3) ),262. (91. sz. jav. 

- 9.mell. Fát. új15. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 255.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. Mel-
léklet 5. pont módosítását javasolja:     
 

/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 

„5. A 65. életévüket betöltött magyar állampolgárok, az Európai Unió más tagállamának ál-
lampolgárai és „Magyar igazolvánnyal”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” ren-
delkező személyek ingyenes vasúti utazása  

/A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

 
Sorszám  A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma  Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
 

(SZJ 60.21.10.9. és 60.10.1., kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból)    
 [12]14%”    
 
   

 Indokolás: Lásd a T/11621/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 256.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. Mel-
léklet 11. pont módosítását javasolja:     

/A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

„11. A 65. életévüket betöltött magyar állampolgárok, az Európai Unió más tagállamának ál-
lampolgárai és „Magyar igazolvánnyal”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” ren-
delkező személyek  ingyenes utazása a menetrend szerinti távolsági autóbusz-közlekedésben 

 

/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 
Sorszám  A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma  Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
 

     (SZJ 60.21.41-ből)     [8]10%”    
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 Indokolás: Lásd a T/11621/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 257.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. 
Melléklet 12. pont módosítását javasolja:     
 
/9. számú melléklet a 2004.  ......  évi törvényhez/ 
/A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 
Sorszám  A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma  Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
 
12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből) Budapest (a He-
lyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon belül) [3500]3650 Ft/hó/db 
 
Megyei jogú városok, ezen belül: 
 
kizárólag autóbuszra [1990]2080 Ft/hó/db 
kizárólag villamosra [1300]1350 Ft/hó/db 
kizárólag trolibuszra [1300]1350 Ft/hó/db 
villamosra és trolibuszra [1350]1410 Ft/hó/db 
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) [2470]2570 Ft/hó/db 
 
Egyéb településekre (autóbuszra) [1670]1740 Ft/hó/db”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 258.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. Mel-
léklet 12. pont módosítását javasolja:     
 
/9. számú melléklet a 2004.  ......  évi törvényhez/ 
/A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 
Sorszám  A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma  Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
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12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből) Budapest (a He-
lyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon belül) [3500]3600 Ft/hó/db 

Megyei jogú városok, ezen belül: 
 
kizárólag autóbuszra [1990]2050

 

 Ft/hó/db 
kizárólag villamosra [1300]1400 Ft/hó/db 
kizárólag trolibuszra [1300]1400 Ft/hó/db 
villamosra és trolibuszra [1350]1390 Ft/hó/db 
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) [2470]2800 Ft/hó/db 
 
Egyéb településekre (autóbuszra) [1670]1750 Ft/hó/db”    
 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 259.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. 
Melléklet 12. pont módosítását javasolja:     
 
/9. számú melléklet a 2004.  ......  évi törvényhez/ 
/A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 
Sorszám  A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma  Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
 
„12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből) Budapest (a He-
lyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon belül) 3500 Ft/hó/db 
 
Megyei jogú városok, ezen belül: 
 
kizárólag autóbuszra 1990 Ft/hó/db 
kizárólag villamosra 1300 Ft/hó/db 
kizárólag trolibuszra 1300 Ft/hó/db 
villamosra és trolibuszra 1350 Ft/hó/db 
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) 2470 Ft/hó/db 
 
Egyéb településekre (autóbuszra) [1670] 1990 Ft/hó/db”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 260.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. 
Melléklet 14. pont módosítását javasolja:     
 

Sor-szám A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma Fogyasztói árkiegészítés mértéke 

/„A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 

„14. Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből bérlet kedvezmény 
[600]1200 Ft/db”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 261.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. 
Melléklet 14. pont módosítását javasolja:     

Sorszám A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma Fogyasztói árkiegészítés mértéke 
 
„14. Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből bérlet kedvezmény
     [600]3200

 
/„A Fát. mellékletének 5. és 11-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 

 Ft/db”    

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 262.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 9. számú mellékletben a Fát. 
Melléklet kiegészítését javasolja a következő új 15. pont  felvételével:     
 
„A Fát. mellékletének 5. és 11-[14]15. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/ 
 

 
Sorszám A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma Fogyasztói árkiegészítés mértéke 

15. 50%-os személyhajózási kedvezmény (SZJ 61 .20.11-ből és 61 .20.12-ből   
  100%”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (91. sz. jav. - II. V. 74.§ 9.§ (3) ),254. (91. sz. jav. 

- 9.mell. felv. ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 263.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 10. számú melléklet I. rész módo-
sítását javasolja:     
 
/„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez 
Az adó összege az egyes adókategóriákban 
I. Az adó összege személygépkocsik esetén/ 
 
„Adókategória   
A személygépkocsi műszaki tulajdonságai  Az adó összege  
(A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba he-
lyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint) 
   
[a 4. § (1)-(2) és (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben  
a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben] 
 
5 vagy annál jobb  5-nél rosszabb  5 vagy annál jobb   5-nél rosszabb 
 
a 4. § (1)-(2) és (3) bekezdés     a 4. § (3) bekezdés 
a) és ba) pontja szerinti esetben      bb) pontja szerinti esetben”    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (147. sz. jav. - II. VI. 79.§ 4.§ (3) b) ) pontjában 
 

foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 264.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 10. számú melléklet I. rész módosítá-
sát javasolja:     
 
/„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez 
Az adó összege az egyes adókategóriákban/ 
 
„I. Az adó összege személygépkocsik esetén 
 

Az adó összege  

 
Euro 3,4        Euro2

Adókategória  A személygépkocsi műszaki tulajdonságai  

(A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba he-
lyezésének és forgalomban  
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékleté-
nek II. pontja szerint) 
   
[a 4. § (1)-(2) és (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben  
a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben 
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb  
5 vagy annál jobb  5-nél rosszabb] 

új   használt
 
 1.  Ottó-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és  
dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig  
[130 000 Ft/db 195 000 Ft/db 162 000 Ft/db 244 000 Ft/db] 
130 000    104 000          135 000
 
 2.   Ottó-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és  

[190 000 Ft/db 285 000 Ft/db 237 000 Ft/db 356 000 Ft/db] 
dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig   

190 000    152 000          198 000
 
 3.   Ottó-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és  
dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig   
[250 000 Ft/db 375 000 Ft/db 312 000 Ft/db 469 000 Ft/db] 
250 000    208 000          260 000
 
 4.   Ottó-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és  
 dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig   
[410 000 Ft/db 615 000 Ft/db 513 000 Ft/db 769 000 Ft/db] 
410 000    328 000          426 000
 
 5.  Ottó-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és  
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dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig   
[570 000 Ft/db 855 000 Ft/db 713 000 Ft/db 1 069 000 Ft/db] 
570 000    456 000          593 000
 
 6.  Ottó-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és  

[819 000 Ft/db 1 229 000 Ft/db 1 024 000 Ft/db 1 536 000 Ft/db] 
dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig   

819 000    655 000          851 000
 
 7.  Ottó-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-
3500 cm3-ig   
[1 320 000 Ft/db 1 980 000 Ft/db 1 650 000 Ft/db 2 475 000 Ft/db] 
1 320 000     1 056 000           1 373 000
 

[2 050 000 Ft/db 3 075 000 Ft/db 2 563 000 Ft/db 3 844 000 Ft/db] 

 8.  Ottó-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és  
dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett   

2 050 000     1 640 000           2 132 000”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 265.  Tóth Sándor, Molnár Albert és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 
10. számú melléklet II. rész módosítását javasolják:     
 
/„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez 
Az adó összege az egyes adókategóriákban/ 

 
Adókategória  Hengerűrtartalom   Az adó összege (Ft/db)

 
„II. Az adó összege motorkerékpárok esetén 
 
[Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai Az adó összege a 4. § (1)-
(2) és (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben Az adó összege a 4. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben 
 
1. 80 cm3-ig 10.000 Ft/db 12.500 Ft/db 
2. 81-125 cm3-ig 50.000 Ft/db 62.500 Ft/db 
3. 126-500 cm3-ig 70.000 Ft/db 87.500 Ft/db 
4. 501-900 cm3-ig 100.000 Ft/db 125.000 Ft/db 
5. 901 cm3-től 125.000 Ft/db 156.000 Ft/db] 

 
1 .   50-120 cm3-ig    7200 
2.   121-180 cm3-ig    28 800 
3 .   181-300 cm3-ig    36 000 
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4.   301-500 cm3-ig    48 600 
5 .   501-700 cm3-ig    70 480 
6.   701-900 cm3-ig    109 600 
7.   901-1400 cm3-ig    192 000 
8 .   1401 cm3-től    352 000”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (83. sz. jav. - II. VI. 81.§ új(1) 8.§(1) ),227. (83. 

sz. jav. - ZÁRÓ 304.§ (2) ) pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 266.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 12. számú mellékletben a Htv. 1. 
sz. melléklet kiegészítését javasolja a következő új 5. pont  felvételével:     
 
„A Htv. Mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul, ezzel egyidejűleg a Melléklet 
jelenlegi 2. pontjának számozása 2.1 pontra változik és a következő 2.2 ponttal egészül ki, to-
vábbá 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A helyi iparűzési adó alapjának megosztása:/ 
 
„5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat-a kerekítés általános szabályai alapulvé-
telével- hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 267.  Tállai András és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 13. számú 
melléklet módosítását javasolják:     
 
/13. számú melléklet a 2004. évi.  ... törvényhez/ 
/Melléklet az Itv. 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről/ 
 
„1. Az Itv. Melléklete I. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke [3000] 2500 
forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifo-
gás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke [3500] 3000 forint.” 
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2. Az Itv. Melléklete IX. címe I. részének 2. és 8. pontja, III. részének 2-3 pontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 
„I/2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke [6000] 4000 
forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, [10 000] 6000 forint . A kérelem benyújtá-
sának időpontjában 18 . életévét be nem töltött személy és a 70 . életévét betöltött személy 
magánútlevelének illetéke [1500] 1000 forint.” 
 
„I/8 . Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke [5000] 4000 forint.” 
 
„III/2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke [6000] 4000 forint. Az ide-
iglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke [2500] 1500 forint. 
 
111/3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke [6000] 4000 forint.” 
 
3. Az Itv. Melléklete XIII. címe 2. pontja b) alpontja helyébe a következő szöveg lép: 
„b) csatornabírságot megállapító határozat elleni fellebbezés esetén a fellebbezéssel megtá-
madott bírság összegének minden megkezdett 1000 forintja után 500 forint, [illetéke a bír-
ságösszeg 10%-a, ]de legalább [30 000] 20 000 forint;” 
 
4. Az Itv. Melléklete XIV címe 3 . pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„3 . A hulladékgazdálkodási bírságot, a veszélyes-hulladék bírságot, zajbírságot, légszennye-
zési bírságot, szennyvízbírságot, felszínalattivíz-védelmi bírságot, vízszennyezési bírságot, 
továbbá a természetvédelmi bírságot megállapító határozat elleni fellebbezés esetén a felleb-
bezéssel megtámadott bírság összegének minden megkezdett 1000 forintja után 500 
forint, [illetéke a bírságösszeg 10%-a, ]de legalább [30 000] 20 000 forint;” 
 
5. Az Itv. Melléklete XVII . címének rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lép-
nek: 
„1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke [10 000] 5000 forint. A vállalkozói 
igazolványban feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára tekintetet nélkül - 
[3000] 2000 forint illetéket kell fizetni . A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalko-
zói igazolványról kiállított másodlat [5000] 3000 forint illeték alá esik. 
 
2 . Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke [10 000] 5000 forint. A működési enge-
délyben feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - [3000] 
2000 forint illetéket kell fizetni . 
 
3 . A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az eredetivel 
pontosan egyenlő és egyenlő értékű - másodlat illetéke [3000] 2000 forint .” 

6. Az Itv. Melléklete XVIII. címe 2. pontjának első és második mondata helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 

 

„2. A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok beho-
zatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke [15 000] 6000 forint, a kiadott enge-
dély módosítása iránti eljárás illetéke [10 000] 4000 forint. Az engedélyező hatóság előtt indí-
tott minden további eljárásért [7000] 3000 forint illetéket kell fizetni .” 
 
7. Az Itv. Melléklete XXI. címének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„1 . A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik . Ha egy beadványban több 
hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első pél-
dánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után [600] 500 forint illetéket kell fizetni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 268.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 13. számú mellék-
let 3. pontban az Itv. Melléklet elhagyását javasolják:     
 
„3. [Az Itv. Melléklete XIII. címe 2. pontja b) alpontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„b) csatornabírságot megállapító határozat elleni fellebbezés illetéke a bírságösszeg 
10%-a, de legalább 30 000 forint;”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (68. sz. jav. - 13.mell. 4. ) pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 269.  Kékesi Tibor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 13. számú mellék-
let 4. pontban az Itv. Melléklet elhagyását javasolják:     
 
„4. [Az Itv. Melléklete XIV. címe 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„3. A hulladékgazdálkodási bírságot, a veszélyes-hulladék bírságot, zajbírságot, lég-
szennyezési bírságot, szennyvízbírságot, felszínalattivíz-védelmi bírságot, vízszennyezési 
bírságot, továbbá a természetvédelmi bírságot megállapító határozat elleni fellebbezés 
illetéke a bírságösszeg 10%-a, de legalább 30 000 forint.”]”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (68. sz. jav. - 13.mell. 3. ) pontjában fog-
laltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/11621/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 270.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 
15. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 1. pont  felvételével:     
 
/15. számú melléklet a 2004. ....... törvényhez/ 
 
„1. Az Art . 3 . számú melléklet A/I. pontjának 3 . alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/A/I. A kifizető és a munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján adózónként - a magán-
személy adóazonosító jelének feltüntetésével - az e pontban meghatározott adattartalommal 
szolgáltat összevont adatot az állami adóhatóság részére./ 
 
„3. Az adózó az 1. pont szerinti adatszolgáltatást az adóévet követő május 20-áig, a 2. pontban 
előírt adatszolgáltatást az adóévet követő március 1-éig elektronikus úton vagy gépi adathor-
dozón teljesíti az illetékes adóhatóságához.”„ 
 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 271.  Tállai András és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 15. számú 
melléklet kiegészítését javasolják a következő új 3. pontban az Art. 3. sz. melléklet m) 
pont  felvételével:     
 
„3. § Az Art. 3. számú melléklete kiegészül a következő M) ponttal: 
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„M) Soron kívüli adatszolgáltatás 
Az e törvényben vagy más törvényben megállapított adatszolgáltatási kötelezettségét - az A)-
L) pontban foglaltaktól eltérően - az éves elszámolású adók soron kívüli bevallására előírt ha-
táridőig teljesíti: 
a) a megszűnő adózó; 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magán-
személy, ha e tevékenységét megszünteti, a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéni vál-
lalkozói igazolványát vagy hatósági engedélyét jogerősen visszavonták „ „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 272.  Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 
16. számú melléklet módosítását javasolják:     
 
[Az Art. 4. számú mellékletének 7. pontja a következő mondattal egészül ki: 
„Amennyiben hazai befektetési szolgáltató szolgáltatását határon átnyúló szolgáltatás-
ként nyújtja, a külföldi illetőség igazolásaként elfogadhatja a szolgáltatást igénybe vevő 
személyazonosítására alkalmas okiratát, melyből a szolgáltatást igénybe vevő állampol-
gársága megállapítható és az adott személy illetőségére vonatkozó teljes bizonyító erejű 
nyilatkozatát.”] 
 
„Az Art. 4. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól 
 
1 . A külföldi illetőségű magánszemély, a külföldi szervezet és a külföldi illetőségű osztalék-
ban részesülő (a továbbiakban együtt : külföldi személy) a törvény szerint adó-, adóelőleg le-
vonási kötelezettség alá eső kifizetőtől származó, belföldön végzett tevékenységből, illetve a 
jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó jövedelmére, így különösen a kamatra, 
előadói, művészeti és sporttevékenységekért, bemutatókért, kiállításokért járó díjra, jogdíjra 
és osztalékra (a továbbiakban: adóköteles bevételre) az e  mellékletben foglaltakat kell alkal-
mazni. 
 
2. A külföldi személy adóköteles bevétele után a kifizető a kifizetett összegből az adót megál-
lapítsa, levonja és a kifizetést követő hó 12-ig fizeti meg. 
 
3 . Nem kell az adót levonni, bevallani és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a be-
vétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi személy illetőségét igazolja . 
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4. A társasági adót és az osztalékadót a kifizető a társasági adóbevallásában, amennyiben tár-
sasági adóbevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő év május 
31-ig vallja be. 
 
5. Ha a külföldi személytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi egyezmény 
alapján alkalmazandó adómérték, akkor a külföldi személy az illetőségigazolás és a kifizető 
igazolása benyújtásával az e törvény 50. § (6) bekezdésében meghatározott adóhatóságnál 
adóvisszatérítési igényt terjeszthet elő. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi személy 
által megjelölt belföldi forintszámlára utalja át. 
 
6. A külföldi illetőség igazolására a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosult-
ság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításá-
ról készült másolat szolgál (a továbbiakban: illetőségigazolás). Az illetőséget adóévenként 
akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem válto-
zott. A külföldi személy az illetőségigazolást az adóévben történt első kifizetés időpontját, il-
letősége változása esetén a változást követő első kifizetés időpontját megelőzően adja át. 
Amennyiben a külföldi személy a kifizetés időpontjáig nem tudja igazolni illetőségét, a kifize-
tő az illetőségről írásbeli nyilatkozatát is elfogadhatja. Ha a külföldi személy az illetőségiga-
zolást az adóbevallás benyújtásáig nem mutatja be, a kifizetéskor le nem vont (a juttatást kö-
vetően meg nem fizetett) adót a kifizetőnek az adóév utolsó hónapját érintő kötelezettségként 
kell bevallania és megfizetnie. A bevallás benyújtását követően bemutatott illetőségigazolás 
alapján a kifizető az elévülési időn belül önellenőrzéssel helyesbíthet. A kifizető a nyilatkoza-
tot és az illetőségigazolást megőrzi. 
 
7. A külföldiszemély a kifizetést megelőzően, hitelesen magyarra fordított okiratban nyilatko-
zik arról, hogy a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-e, ha az alkalmazandó kettős 
adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja. 
A letétkezelő az adóért vállalt korlátlan és egyetemleges felelőssége mellett nyilatkozhat a ki-
fizető részére arról, hogy a külföldi személy a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-
e. A nyilatkozat az ugyanazon szerződés alapján, ugyanazon jogcímen a naptári évben kifize-
tett összegre terjed ki a körülmények megváltozásáig . A kifizető az adó összegét helyesbíti, 
amennyiben a külföldi személy a nyilatkozatot a kifizetést követően, de a kifizető bevallását 
megelőzően teszi meg. Ebben az esetben a kifizető bevallásában a haszonhúzói nyilatkozatra 
tekintettel megállapított kötelezettséget tünteti fel, a különbözetet megfizeti vagy visszaigény-
li, valamint a külföldi személlyel elszámol a különbözetről . Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha 
a külföldi személy a bevallást megelőzően korábbi nyilatkozatát helyesbíti . A bevallás be-
nyújtását követően megtett nyilatkozat alapján a kifizető bevallását az elévülési időn belül ön-
ellenőrzéssel helyesbítheti. A kifizető a nyilatkozatot megőrzi. 
 
8. Az állami adóhatóság a kifizető kérelme alapján visszavonásig engedélyezi, hogy a kifize-
tő- a különbözetért való korlátlan felelősség terhe mellett - a törvényben előírtnál alacso-
nyabb, a nemzetközi egyezményben meghatározott mértékkel vonja le az adót (adóelőleget). 
Az adóhatóság visszavonja az engedélyt, ha a kifizető az e mellékletben megállapított kötele-
zettségeit súlyosan megszegi.  
 
9. Ha a kifizetőt azért terheli adófizetési kötelezettség, mert a külföldi személy részére az 
adóköteles bevételt nem pénzben juttatta és így az adót a törvényben előírt mértékkel fizette 
meg, adóbevallásában az egyezmény szerinti mértékkel megállapított adót tüntetheti fel, fel-
téve, hogy az adóbevallás benyújtásakor rendelkezik illetőségigazolással, illetőleg haszonhú-
zói nyilatkozattal. A bevallás benyújtását követően bemutatott illetőségigazolás, megtett ha-
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szonhúzói nyilatkozat alapján a kifizető az elévülési időn belül az adót önellenőrzéssel he-
lyesbítheti. 
 
10. Ha a kifizetőt nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy belföldön 
adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a jövedelem megszerzésétől számított 30 na-
pon belül a külföldi személyt adóbevallási és adómegfizetési kötelezettség terheli, amelyet az 
50. § (6) bekezdésében meghatározott adóhatóságnál teljesít . A külföldi személy az 
adómegállapítás során figyelembe veszi a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi 
egyezmény alapján a rá vonatkozó adómértéket. 
 
11. A kifizető a téves mértékkel levont, a levonni elmulasztott, vagy be nem vallott adóért 
korlátlanul felel.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 273.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 17. számú mellékletben a 2003. évi 
LXXXIX. törvény 1. sz. melléklet módosítását javasolja:     
 

/1. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 

„A levegőterhelési díj mértéke: 

 ahol   

 Kén-dioxid  50 
Szén-monoxid 40

/17. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 

 

LTD (Ft/év) = (Mi [kg/év] x Pi [Ft/kg]) 

 LTD:  a fizetendő levegőterhelési díj, 
 Mi:  az adott (i-edik) levegőterhelő anyag kibocsátott éves mennyisége, 
 Pi:  az adott (i-edik) levegőterhelő anyagra érvényes, a következő táblázatban meghatározott 
egységdíj: 
    
 Levegőterhelő anyag  Egységdíj mértéke  
Pi (Ft/kg) 

 Nitrogén-oxidok  120 
 Szilárd anyag (nem toxikus)  30 
Szilárd anyag (toxikus) 150
Szerves oldószerek 180”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 274.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 17. számú mellékletben a 2003. évi 
LXXXIX. törvény 1. sz. melléklet módosítását javasolja:     
 
/17. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 

 ahol   

 Mi:  az adott (i-edik) levegőterhelő anyag kibocsátott éves mennyisége, 

    

Pi (Ft/kg) 

 Szilárd anyag (nem toxikus)  30 

/1. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 
 
„A levegőterhelési díj mértéke: 
LTD (Ft/év) = (Mi kg/év x Pi Ft/kg) 

 LTD:  a fizetendő levegőterhelési díj, 

 Pi:  az adott (i-edik) levegőterhelő anyagra érvényes, a következő táblázatban meghatározott 
egységdíj: 

 Levegőterhelő anyag  Egységdíj mértéke  

 Kén-dioxid  50 
 Nitrogén-oxidok  120 

Szén-monoxid 40”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 275.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 18. számú mellékletben a 2003. évi 
LXXXIX. törvény 2. sz. melléklet 3. táblázat módosítását javasolja:     
 
/18. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 
/2. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 
 
A vízterhelési díj mértéke : . . . 
 
„Az egységdíj mértéke 
3. számú táblázat 
 Vízterhelő anyag Egységdíj mértéke  
Pi (Ft/kg) 
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 Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)  90 
 Szerves oldószer extrakt 1 800
 Összes foszfor  1 500 

 Összes higany  220 000 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja

 Összes szervetlen nitrogén  180 

 Összes kadmium  44 000 
 Összes króm  8 800 
 Összes nikkel  8 800 
 Összes ólom  8 800 
 Összes réz  4 400    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 276.  Dr. Orosz Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 18. számú 
mellékletben a 2003. évi LXXXIX. törvény 2. sz. melléklet 3. táblázat módosítását javasol-
ják:     
 
/18. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 

 

 Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)  90 

/2. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 

„A vízterhelési díj mértéke : . . . 
 
Az egységdíj mértéke 
3. számú táblázat 
 Vízterhelő anyag Egységdíj mértéke  
Pi (Ft/kg) 

Szerves oldószer extrakt 1800
 Összes foszfor  1 500 
 Összes szervetlen nitrogén  180 
 Összes higany  220 000 
 Összes kadmium  44 000 
 Összes króm  8 800 
 Összes nikkel  8 800 
 Összes ólom  8 800 
 Összes réz  4 400”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 277.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 19. számú melléklet elhagyását ja-
vasolja:     
 
„[/19. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 
/3. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 
 
A talajterhelési díj mértéke 
 
A talajterhelési díj mértéke: 
TTD = E x A x T  
 ahol   
 TTD:  a fizetendő éves talajterhelési díj, 

 A:  a díjfizetési alap (m3), 
 E:  az egységdíj (Ft/m3), 

 T:  a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempont-
jából megállapított területérzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva, 
A területérzékenységi szorzó mértéke 
1. számú táblázat 
 Sorszám  Tevékenység megnevezése Település közigazgatási területére vonatkozó, a fel-
szín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó  
(T) 
    Kevésbé  
érzékeny  
területen  Érzékeny  
területen  Fokozottan  
érzékeny  
területen 
 1.  Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartózó talajterhelés  1,0  1,5  3,0 
 2.  Vízjogi engedély hatálya alá tartózó talajterhelés  1,1  2.0  5,0]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a törvényjavaslat 291. §-át is módosítani 
szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 278.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 19. számú mellékletben a 2003. 
évi LXXXIX. törvény 3. sz. melléklet módosítását javasolja:     
 
„/19. számú melléklet a 2004. évi ...... törvényhez/ 
/3. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez/ 
 
A talajterhelési díj mértéke 
 
A talajterhelési díj mértéke: 
TTD = E x A x T  
 ahol   
 TTD:  a fizetendő éves talajterhelési díj, 

 A:  a díjfizetési alap (m3), 

1.  Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartózó talajterhelés  1,0  1,5  3,0 

 E:  az egységdíj (Ft/m3), 

 T:  a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 
megállapított területérzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva, 
 
A területérzékenységi szorzó mértéke 
 
1. számú táblázat 
 
 Sorszám  Tevékenység megnevezése Település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín 
alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó (T) 
 
Kevésbé érzékeny területen  Érzékeny területen  Fokozottan érzékeny területen 

2.  Vízjogi engedély hatálya alá tartózó talajterhelés  1,1  [2.0]2,0  5,0”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11621/190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 
 
Összeállította: a Jogi Főosztály 
 
Budapest, 2004. október 21. 
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Varga Mihály s.k. 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Fogarasiné Deák Valéria s.k. 
Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
 

 
 


