
T/15264/110. szám 
 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról benyújtott 
T/15264. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/15264/107. sz. egységes javaslattal) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról, 
T/15264/107. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/15264/108-109. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlás 1-7., 10-17., 19-24., 27-31., 33-38. pontjai nyelvhelyességi és jogtechnikai 
pontosításokat tartalmaznak. 
 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 3. §-ában az Szja tv. 70. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /3. § Az Szja tv. 70. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 
 
 "Személyes használatnak minősül különösen a munkahelyre, a székhelyre[,] vagy a 
telephelyre a lakóhelyről történő bejárás, kivéve, ha az említett útvonalon történő használat 
kiküldetés (kirendelés), külföldi kiküldetés, külszolgálat keretében történik." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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2.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 7. §-ában a Tao tv. 4. § 31/c. 
pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /7. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tao.) 4. §-a a következő 31/c. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "31/c. személygépkocsi: négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan 
gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, 
azzal, hogy [ide tartozik] idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a 
gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó; személygépkocsinak minősül 
továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű 
olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva 
kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a 
teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, 
ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

3.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 10. §-ában a Tao tv. 21. § (16) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /10. § A Tao. 21. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(16) Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló utolsó naptári év nem 
azonos az adóévvel, az adózó a (7), (10)-(11) és (13) bekezdés alapján adókedvezményt az 
érvényesítésre nyitva álló utolsó előtti adóév vége és utolsó naptári év vége közötti időszakra 
ezen időszak napjai számának 365 naphoz viszonyított (két [tizedes jegyre] tizedesjegyre 
számított) arányával számított adóalap utáni adóból érvényesíthet." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 11. §-ában a Tao tv. 22/B. § 
(12) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /11. § A Tao. 22/B. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(12) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén 
az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első 
igénybevételének adóévét követő harmadik adóévben és az azt követő négy adóévben/ 
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 "a) az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók legalább 20 
százalékát pályakezdőként felvett munkavállalók adják azzal, hogy pályakezdőnek minősül az 
a természetes személy, aki a középfokú nevelési-oktatási[,] vagy a felsőoktatási intézménnyel 
nappali képzés keretében fennálló jogviszonya, illetve a tanulói jogviszonya tankötelezettség 
címén való megszűnését követő egy naptári éven belül első alkalommal létesít 
munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

5.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 14. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja:  
 
 "14. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: áfa-törvény) 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

6.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 15. §-a felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "15. § Az [általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (]áfa-törvény[)] 
35. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

7.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 16. §-a felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "16. § Az [általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (]áfa-törvény[)] 
35.§-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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8.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 18. § (2) bekezdésében az áfa-
törvény 46. § (4) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /(2) Az áfa-törvény 46. §-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 /(4) A vámhatóság az import után fizetendő adó önadózással történő rendezését a (3) 
bekezdés szerinti adóalanynak engedélyezi, ha az:/ 
 
 "c) a tárgyévet megelőző évi [termékexport] 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti 
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített 
adóalapja eléri a tárgyévet megelőző évi, belföldön teljesített termékértékesítés – ide nem 
értve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást – és szolgáltatásnyújtás összesített 
adóalapjának 67 %-át, de legalább 10 milliárd Ft-ot, vagy a tárgyévet megelőző évi 
[termékexport] 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 
29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 20 milliárd Ft-ot." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

9.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat új 19. § -sal kiegészíteni 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik):  
 
 "19. § 19. § Az áfa-törvény 2. számú melléklete e törvény 4. számú melléklete szerint 
módosul." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 19. §-ában az adókról, 
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 
2003. évi XCI. törvény 211. §-ának (22) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /19. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 211. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül 
ki:/ 
 
 "(22) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet 287. §-ában, a pályakezdő 
munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendeletben, 
a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a 
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munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletben, a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokról, valamint a [Munkaerőpiaci] Munkaerő-piaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) 
MüM rendeletben, a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes 
támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendeletben, a [munkaerőpiaci] munkaerő-
piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 
30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott, foglalkoztatással kapcsolatos 
támogatásokban, illetve a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 93. § és 265. 
§ és a 269. §-ában, a Hajdú-Bét Rt. és Parmalat Hungária Rt. mezőgazdasági alapanyag 
beszállítói részére biztosított kedvezményes hitel igénybevételének feltételéről szóló 
107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet 2. §-ában, a kedvező gabona termésből származó előnyök 
kihasználása érdekében az agrár termelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről 
szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet 7. §-ában meghatározott kamattámogatásban, kezesség 
vállalási díjtámogatásban és hitel biztosítási díjtérítésben, illetve az Európa terv Agrárhitel 
programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet 18. §-ában meghatározott 
kamattámogatásban részesülő adóalanynak e támogatásaira – kizárólag a levonható adó 
megállapítása tekintetében – az áfa-törvény 2003. december 31-én hatályos rendelkezéseit 
kell alkalmaznia." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 

11.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 21. §-ában a Fát. 9. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /21. § A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) 
bekezdésre változik:/ 
 
 "(3) Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány arra, hogy rendeletben szabályozza a 
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket, valamint azok igénybevételének 
részletes szabályait." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 

12.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 34. §-ában az  Art. 79. § (1) 
bekezdése g) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /34. § Az Art. 79. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /(1) A vámhatóság hatáskörébe tartozik// 
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 "g) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem általános forgalmiadó-alany, 
alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző 
adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany, a 
vámhatóság engedélyével nem rendelkező [általános forgalmi-adóalany] általános 
forgalmiadó-alany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya esetében a 
termékimportot terhelő általános forgalmi adóval," 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

13.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 35. § (3) bekezdésének az 
Art. 85/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) Az Art. 85/A. § (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a 
munkáltatói, adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági[,] vagy utólagos adómegállapítás, 
valamint a soron kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten 
adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után keletkező adófizetési kötelezettséget." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

14.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 40. §-ában az Art. 131. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /40. § Az Art. 131. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 
(3)-(5) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésekre változik:/ 
 
 "(3) Az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő 
tudomásszerzést követően örökrésze arányában külön határozatban kötelezi az adózót terhelő 
tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, 
[adóvisszaigénylés] adó-visszaigénylés, [adóvisszatérítés] adó-visszatérítés örökös részére 
örökrésze arányában történő kiutalásáról. A tartozást, illetve a költségvetési támogatást, 
[adóvisszaigénylést] adó-visszaigénylést, [adóvisszatérítést] adó-visszatérítést a külön 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni, illetve kiutalni. Az 
örökös részére kiutalandó összeget az örököst terhelő tartozás összegéig az adóhatóság 
visszatarthatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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15.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 47. § (3) bekezdésében az  
Mpt. 24/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) Az Mpt. a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A pénztár a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott, az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozat pénztárhoz történő megérkezésének napját magában foglaló negyedév fordulónapi 
követelésének összegét – a (3) bekezdésben foglaltak [figyelembe vételével] 
figyelembevételével – a fordulónapot követő 50 napon belül köteles átutalni a tag 
nyilatkozatában megjelölt intézmény részére. Az átutalt összeg más jogszabályok 
alkalmazásában a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatással esik egy tekintet 
alá." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

16.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 49. § (1) bekezdésében az 
Szf. törvény 5. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /49. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf. törvény) 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

 "(1) A magánszemély rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, 
lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, egy postai [szabvány méretű] szabványméretű 
borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon 
(vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon), illetőleg az elektronikus úton bevallást 
benyújtó adózó elektronikus űrlapon is tehet. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon) 
fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. §-ban említettek esetében a technikai 
számot), továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a 
rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó 

a) borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy 

b) borítékot az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolás 
esetén legkésőbb az adóévet követő február 20-áig közvetlenül a munkáltatójának adja át, 
vagy 

c) borítékot az adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva 
február 15-éig küldi meg az adóhatóságnak, illetőleg 

 
d) borítékot, illetőleg elektronikus űrlapját az elektronikus úton benyújtott személyi 

[jövedelemadó bevallás] jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az 
adóhatóságnak." 
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Indokolás: Lásd a T/15264/108/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

17.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 50. §-ában az Áht. 13/A. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /50. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. §-ának (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből támogatás – a 12. § (4) bekezdésében 
foglalt támogatás kivételével – nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének 
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A támogatás iránti kérelem benyújtója ezért a 
támogató által meghatározott határidőig nyilatkozik arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy 
vámtartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat 
valóságtartalmának igazolását kérje a 18/C. § (13)-(15) bekezdésében meghatározott 
eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól, az illetékhivataltól és a 
vámhatóságtól. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése szempontjából e hozzájárulás az 
eljárás megindítása iránti kérelemnek minősül azzal, hogy az általános tételű eljárási illetéket 
azon adóhatóságok számára tekintettel kell leróni, amelyektől hozzájárulás hiányában külön-
külön igazolást kellene beszerezni a támogatás folyósítása érdekében. Hozzájárulás hiányában 
a támogatás[,] vagy az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően a támogatóhoz, az 
általa meghatározott határidőig be kell nyújtani az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely 
illetőleg lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság és illetékhivatal 30 napnál nem régebbi 
igazolását arról, hogy a támogatás kedvezményezettjének nála nyilvántartott adó-, járulék-, 
illeték- vagy vámtartozása nincsen." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

18.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ának és az azt megelőző címnek az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik):  
 

"[TIZENEGYEDIK RÉSZ 
 

XVII. Fejezet 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása 
 
 51. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21. §-a a következő új (4) 
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(7) bekezdések számozása (5)-(8) 
bekezdésre változik: 
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 „(4) Az (1) bekezdésben említett díj mértéke legfeljebb a reprográfiára szolgáló 
készülék gyártói kibocsátási árának 2 %-a, illetve külföldön gyártott készülék esetében 
pedig legfeljebb a jogszabály szerinti vám alapjának 2 %-a.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

19.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 52. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "52. § Ez a törvény – a 53-80. §-ban foglaltak [figyelembe vételével] 
figyelembevételével – a kihirdetés napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

20.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 53. § (2) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja:  
 
 "(2) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

21.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 53. § (7) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(7) Az e törvény 1. számú mellékletével megállapított, az Szja tv. 1. számú melléklete 
8.12. alpontját módosító rendelkezést a [hatályba lépést] hatálybalépést megelőzően juttatott 
szénjárandóság esetében is alkalmazni lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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22.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 54. § (4) bekezdése felvezető 

szövegének a következő módosítását javasolja:  
 
 "(4) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg " 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

23.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 55. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(2) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg az Eva tv. 10. §-ának 
(2) és (4) bekezdésében a „, végrehajtható köztartozása” szövegrész helyébe „adótartozása” 
szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

24.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 55. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(3) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg az Eva tv. 22. §-ának 
(10) bekezdésében a „2004. évre” szövegrész helyébe a „2005. évre” szövegrész, a „2004. 
január 1-jén” szövegrész helyébe a „2005. január 1-jén” szövegrész lép, azzal, hogy az 
adózó e rendelkezés előírásait 2004. december 1-jétől alkalmazhatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

25.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 57. §-át új (2) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) 
bekezdés jelölést kapja):  
 
 "57. § (1) Az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 35.§-a (1) bekezdésének c)-d) 
pontjai e törvény kihirdetését követő 45. napon lépnek hatályba. A rendelkezéseket azokban 
az esetekben kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az 
adólevonási jog a hatálybalépést követően keletkezik. 
 
 



-  11  - 
 

 
 
 (2) Az áfa-törvénynek e törvény 4. számú mellékletével megállapított 2. számú 
melléklet 6. pontja e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. A rendelkezéseket 
azokban az esetekben kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség a 
hatálybalépést követően keletkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

26.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 58. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "58. § (1) Az áfa-törvénynek, valamint az Art-nek e törvénnyel megállapított, a 
termékimportra vonatkozó rendelkezései 2005. július 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy az 
adóalanyok az önadózásra vonatkozó, 2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig szóló engedély 
iránti kérelmet 2005. június 15. napjáig adhatják be. Az önadózásra vonatkozó, 2005. július 1-
jétől 2006. június 30-ig szóló engedély iránti kérelmeknél a tárgyévet megelőző év 
adómegállapítási időszakait érintő, a kérelem benyújtásának napját megelőző 30. napig 
beadott önellenőrzést vagy ezen időpontig jogerőssé vált adóhatósági megállapítást kell 
figyelembe venni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

27.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 60. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "60. § (1) E törvénynek az Itv-t módosító rendelkezéseit – a (3)-(6) bekezdésben 
foglaltak kivételével – azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket a 
törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény 
hatálybelépését követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására. Az eljárási 
illetékre vonatkozó rendelkezést e törvény [hatályba lépését] hatálybalépését követően 
kezdeményezett elsőfokú államigazgatási eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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28.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 63. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "63. § E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg az adókról, 
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. 
évi CI. törvény 305. §-a hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

29.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 66. §-ában a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/I. § (12) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /66. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/I. §-ának (12) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a 
[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

30.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 67. §-ában a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény 115/A. § (12) bekezdése a következő módosítását javasolja:  
 
 /67. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény 115/A. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a 
[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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31.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 68. §-ában a Magyar 
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi 
XCV. törvény 126/A. § (12) bekezdése a következő módosítását javasolja:  
 
 /68. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény 126/A. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a 
[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

32.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 69. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "69. § Az Szf. törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – az 5. § (1) bekezdés 
b) pontját módosító rendelkezés kivételével – az adóhatósághoz megküldött [rendelkező 
nyilatkozatok tekintetében 2004. évre vonatkozóan is alkalmazni kell] 2004. évi személyi 
jövedelemadó 1 %-áról rendelkező nyilatkozat (nyilatkozatok) tekintetében is alkalmazni kell. 
A bevallásnak 2005. február 15-ig elektronikus úton történő benyújtására kötelezett adózó a 
2004. évre vonatkozó jövedelemadójával összefüggő rendelkező nyilatkozatát (nyilatkozatait) 
2005. május 20-ig lezárt, nevével, lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, egy postai 
[szabvány méretű] szabványméretű borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH 
által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon) postai 
úton juttatja el az adóhatósághoz." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

33.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 72. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(2) Az Flt. 46/B. §-ának e törvénnyel megállapított (1) és (4) bekezdésének 
rendelkezéseit visszamenőlegesen 2005. január 1-jétől kell alkalmazni. A társas vállalkozás – 
az [Flt] Flt. 46/B. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2005. évben a vállalkozói 
járulékot első ízben a második negyedévre vonatkozóan állapítja meg, vonja le, 2005. július 
12-éig fizeti meg. Az Art. szerint havi és negyedéves bevallásra kötelezett a 2005. év második 
negyedévére vonatkozó kötelezettséget a 2005. július 20-áig esedékes, az éves bevallásra 
kötelezett az éves bevallásában vallja be. A társas vállalkozás 2005. évre vonatkozó 
adatszolgáltatása tartalmazza a társas vállalkozó nyilatkozata alapján a 2005. év első 
negyedévi járulék kötelezettségével összefüggő adatokat is." 
 



-  14  - 
 

 
Indokolás: Lásd a T/15264/108/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

34.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 73. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "73. § E törvénynek a Tbj. 4. § o) pontját, illetve az [Mpt-t] Mpt.-t módosító 
rendelkezései 2005. július 1-jén lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

35.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 74. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "74. § E törvény [Mpt-t] Mpt.-t módosító rendelkezéseinek hatálybalépésével 
egyidejűleg az Mpt. 3. § (2) bekezdésének c) pontja az „első ízben” szövegrészt megelőzően 
kiegészül „a d) pontban foglaltak kivételével” szövegrésszel." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

36.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 75. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "75. § (1)  Az Mpt. 24/A. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezését a [hatályba 
lépését] hatálybalépését megelőzően létrejött biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, 
illetve megkötött megállapodás esetén is alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
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37.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 76. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(2) Az Mptm. 3. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény 
[hatályba lépését] hatálybalépését megelőzően történt egyösszegű kifizetések visszafizetése 
esetén is alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

38.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 4. számú melléklete felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja:  
 
 "Az [általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény] áfa-törvény 2. 
számú mellékletének 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15264/108/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 2. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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