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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, az Egészségügyi bizottsága, a 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), 
valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény módosításáról szóló, T/16398. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/16398/6-31. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, Szociális és családügyi 
bizottság a módosító javaslatokról a 2005. június 20-i ülésnapján foglal állást. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes 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 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról 
nem foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a törvényjavaslat 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 törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. 
§ (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal 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 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 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. 

 
 
 

1. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 5. § (1) bekezdésének 
a következő kiegészítését javasolja: 
 

/1. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 5. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„5. § (1) Ha e törvény vagy más, adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési 
támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik, az adóügyekben – a (2) 
bekezdésben meghatározott kivételekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

2. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Art. 7. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/2. § Az Art. 7. § (1)–(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

„(1) [A m]Magánszemélyt az adóhatóság előtt – ha nem kíván személyesen 
eljárni – törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, 
európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, 
számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság 
alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti 
meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni 
vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság előtt a képviseleti jogosultságát igazoló 
nagykorú alkalmazottja is képviselheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Art. 7. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § Az Art. 7. § (1)–(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

 
„(2) A [J]jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet 

az adóhatóság előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező 
személy, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos, továbbá 
ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, 
adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra 
jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja képviselheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Art. 25. § (3) 
bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
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/5. § Az Art. 25. §-a a következő (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:/ 

„(3) A kifizető más személy adóját akkor állapítja meg, ha ezt törvény előírja. Ha a 
kifizető az adót, vagy adóelőleget levonta, az adóhatóság a továbbiakban azt csak a 
kifizetőtől követelheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

5. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Art. 29. §-ának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

/7. § Az Art. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„29. § Ha a munkáltató az összesített igazolás kiállítását követően, illetőleg a 
kifizető a kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemély 
adóelőlegét, adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, 
a feltárt hibát nyilvántartásba veszi és az adókülönbözet összegéről, a kifizetés 
jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az 
adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami 
adóhatóságához és a magánszemélyt értesíti, kivéve, ha a magánszemély értesítési címét 
nem ismeri. Amennyiben a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű adó, 
vagy adóelőleg levonását eredményezte, a munkáltató (kifizető) az igazolás kiállításának 
napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott adó, adóelőleg után 
önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be, és fizet meg. A munkáltató (kifizető) a 
bejelentési, az önellenőrzési pótlék megállapítási és bevallási kötelezettség teljesítésével 
mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények 
alól. A munkáltató bejelentése alapján az adókülönbözetet az állami adóhatóság 
határozattal írja elő a magánszemély terhére, illetőleg javára.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolja 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  
 

Indokolás: Lásd a T/16398/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a 
törvényjavaslat 8. §-ában az Art. 31. § (2) bekezdés 26. pontjának az elhagyását 
javasolják: 
 

  /8. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(2) A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő 
magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) 
pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, 
havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón 
bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, 
magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, 
járulékról és az alábbi adatokról:/ 
 

„[26. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló 
nyugdíjbiztosítási járulék alapjáról és összegéről.]” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/11/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében az Art. 43. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/10. § (1) Az Art. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(5) Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy [35. § (2) bek.] az 
adott adóra adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be az adóhatósághoz (túlfizetés), az 
adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az általa nyilvántartott más 
adótartozásra, az állami adóhatóság más kötelezettségcsoportra számolja el. A túlfizetés 
visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét 
hivatalból az általa nyilvántartott, az adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy 
adótartozás hiányában [azt hivatalból törli] visszautalja. Az ugyanazon adóhatóságnál 
nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. A 
felszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon fennálló túlfizetés, valamint a jogutód 
nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság 
hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő adótartozásra.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának az elhagyását javasolja 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[Az Art. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A munkáltató (kifizető) az általa megállapított adóelőleg (adó) alapjául 
szolgáló bizonylatokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig megőrzi.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a 
törvényjavaslat 13. § (3) bekezdésében az Art. 52. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 

/13. § (3) Az Art. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazgatási szervei, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF), az idegenrendészeti hatóság, továbbá a menekültügyi 
hatóság (a továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval összefüggő adatról, tényről, 
körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás 
jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben 
meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-
megállapításához – a 31. § (2) bekezdése 1-[26]25. pontjai szerinti részletezettségnek 
megfelelően – bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap 
utolsó napjáig hivatalból átadja 

a) az 1-7., 9-15. és 25-[26] pontok adatait az ONYF, a magánnyugdíj-pénztári tagok 
tekintetében a PSZÁF részére, illetőleg 

b) az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az 1-6., 8-10., 12-14., 
16. és 25. pontokban meghatározott adatokat az OEP részére. 

 
Az igazgatási szerv az adóhatóság megkeresésére az általa kezelt adatról 

tájékoztatást ad, ha az ellenőrzéshez vagy az adóigazgatási eljáráshoz szükséges.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/11/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Art. 90. § (4) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/15. § Az Art. 90. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

[(4) Az ellenőrzési irányelv tartalmazza] 
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„b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), szakmánkénti, 

tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, [illetőleg] továbbá a jövedelmezőségi 
mutatót el nem érő adózók fokozott ellenőrzésének szempontjait,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

12. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Art. 90. § (4) bekezdés 
b) pontjának a következő kiegészítését javasolja: 
 

/15. § Az Art. 90. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

[(4) Az ellenőrzési irányelv tartalmazza] 
 
„b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az egyes 

térségekre jellemző szakmánkénti, tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, 
illetőleg a jövedelmezőségi mutatót el nem érő adózók fokozott ellenőrzésének 
szempontjait,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

13. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésében 
az Art. 107. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/16. § (1) Az Art. 107. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:/ 

„Ha az adóbevallásban közölt adatok, illetőleg az adatszolgáltatás alapján 
rendelkezésre álló adatok eltérést mutatnak, az eltérés okának tisztázására az adóhatóság 
az adózót [felhívja] felszólítja.” 
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Indokolás: Lásd a T/16398/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában az Art. 108. § 
(4) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/17. § Az Art. 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(4) A (3) bekezdés c) pontja alkalmazásában jelentősnek tekinthető adat, tény, 
körülmény, különösen a számla (egyszerűsített számla), nyugtaadási kötelezettség 
adóéven belüli ismételt elmulasztása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása, be nem 
jelentett alkalmazott foglalkoztatása, továbbá az adózó tevékenységével, eredményével 
összefüggő iratok, nyilatkozatok és az adott tevékenységre vonatkozóan szakértők által 
kidolgozott jövedelmezőségi, élőmunka- és anyagszükségleti mutatók, standardok közötti 
lényeges eltérés. A becslésnél az adóalap megállapítása szempontjából lényeges, 
rendelkezésre álló tényeket, körülményeket, bizonyítékokat, nyilatkozatokat kell 
figyelembe venni és együttesen értékelni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

15. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában az Art. 123. §-ának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

/19. § Az Art. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„123. § Az adóhatóság az adóügy érdemében határozattal, az eljárás során 
eldöntendő egyéb kérdésben végzéssel dönt. Az adóügy érdeméhez tartozik minden, az 
adókötelezettséget érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, 
kötelezettségét megállapító döntés. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági 
eljárásban – ideértve a kiutalási és az átvezetési kérelem elbírálását is –, ha e törvény 
másként nem rendelkezik, az adóhatóság csak abban az esetben hoz határozatot, ha az 
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adózó kérelmét nem vagy csak részben teljesíti. Határozatnak minősül a fizetési 
meghagyás is.” 

Indokolás: Lásd a T/16398/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

16. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 20. §-ában az Art. 124/A.§ 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/20. § Az Art. 124/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(4) A kérelmet a kézbesítés tárgyát képező iratot [kiadmányozó] kiadó adóhatóság 
végzéssel bírálja el. Ha a kérelmet késedelmesen terjesztették elő, azt érdemi vizsgálat 
nélkül kell elutasítani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

17. Lenártek András képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik) 
 

„[21. § Az Art. 131. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(6) Az adóhatóság határozattal állapítja meg az adót, illetve az adóelőleget, ha 

a magánszemély a kifizető által megállapított adót vitatja, vagy az adóelőleg összegével 
kapcsolatban a magánszemély és a kifizető, illetve a munkáltató között vita van.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
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- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

18. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában az Art 132/A. § 
(2) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/22. § Az Art. a következő címmel és 132/A.–132/B. §-okkal egészül ki:/ 

/A szokásos piaci ár megállapítása/ 

„(2) Ha az ügyletre külföldi állam jövedelemadózást érintő jogszabályát is 
alkalmazni kell, a kapcsolt vállalkozások a kérelmet egyidejűleg a külföldi állam illetékes 
adóhatóságának is megküldik (kétoldalú, illetőleg többoldalú eljárás iránti kérelem). 
Kétoldalú, illetőleg többoldalú eljárás iránti kérelem esetén a Pénzügyminisztérium az 
egyetértési nyilatkozat és a kérelem elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében 
eljárást kezdeményez a külföldi állam illetékes hatóságával a kettős adóztatás elkerülése 
tárgyában kötött nemzetközi egyezménynek a kölcsönös egyeztetési eljárásról szóló vagy 
ennek megfelelő rendelkezései alapján.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

19. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában az Art. 
132/B. § (1) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/22. § Az Art. a következő címmel és 132/A.–132/B. §-okkal egészül ki:/ 

/A szokásos piaci ár megállapítása/ 
 
 
„132/B. § (1) A Pénzügyminisztérium a határozatot az abban meghatározott 

érvényességi időn belül az eljárásban résztvevő felek kérelmére, velük egyetértésben 
határozatban módosíthatja. A határozat módosításának abban az esetben van helye, ha az 
ügy szempontjából jelentős új tény merül fel és a korábbi eljárás során nem az eljárásban 
résztvevő kapcsolt vállalkozások rosszhiszemű eljárása miatt volt ismeretlen, továbbá a 
szokásos piaci ár megbízhatóságának szempontjából jelentőséggel bíró, a 
határozathozatal alapjául szolgáló körülmények lényegesen megváltoztak.” 
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Indokolás: Lásd a T/16398/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

20. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában az Art. 
132/B. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/22. § Az Art. a következő címmel és 132/A.–132/B. §-okkal egészül ki:/ 

/A szokásos piaci ár megállapítása/ 
 
 
„132/B. § (1) A Pénzügyminisztérium a határozatot az abban meghatározott 

érvényességi időn belül az eljárásban résztvevő felek kérelmére, velük egyetértésben 
határozatban módosítja. A határozat módosításának abban az esetben van helye, ha az 
ügy szempontjából jelentős új tény merül fel, [és] amely a korábbi eljárás során nem az 
eljárásban résztvevő kapcsolt vállalkozások rosszhiszemű eljárása miatt volt ismeretlen, 
továbbá a szokásos piaci ár megbízhatóságának szempontjából jelentőséggel bíró, a 
határozathozatal alapjául szolgáló körülmények lényegesen megváltoztak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

21. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 29. §-ában az Art. 156. § 
(5) bekezdés f) pontjának a következő kiegészítését javasolja: 
 

/29. § Az Art. 156. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az ingóságok nyilvános pályázat útján történő értékesítése esetén a Vht. 
156/A.–156/G. §-ait kell megfelelő módon alkalmazni azzal, hogy/ 

 
„f) a letéti számlára befizetett pályázati előleg a letéti számlán nem kamatozik, azt a 

pályázati eredményhirdetést követően a nem nyertes pályázó részére haladéktalanul vissza 
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kell utalni az átutalás költségével csökkentett összegben, a készpénzben megfizetett előleget 
pedig a pályázónak ki kell fizetni,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

22. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 29. §-ában az Art. 156. § (5) 
bekezdés f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/29. § Az Art. 156. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az ingóságok nyilvános pályázat útján történő értékesítése esetén a Vht. 
156/A.–156/G. §-ait kell megfelelő módon alkalmazni azzal, hogy/ 

 
„f) a [letéti számlára] befizetett pályázati előleg [a letéti számlán] nem kamatozik, 

azt a pályázati eredményhirdetést követően a nem nyertes pályázó részre haladéktalanul 
vissza kell utalni az átutalás költségével csökkentett összegben, a készpénzben megfizetett 
előleget pedig a pályázónak ki kell fizetni,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

23. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdésében az Art. 
178. § 31. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/36. § (2) Az Art. 178. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:/ 

 
„31. minősített adózó: az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki 

(amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a 
kérelem benyújtását megelőző [5 éven] elévülési időn belül az adóhatóság nem állapított 
meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, illetőleg az adózó 
fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem terjesztett elő. Az állami adóhatóság 
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a minősített adózót kérelmére az erre a célra létrehozott és közzétett külön 
nyilvántartásában tünteti fel. Amennyiben a nyilvántartásba vételt követően az adózó a 
feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból 
törli.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

24. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 40. § (4) és-(8) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art. 27. §-át megelőző „A kifizető, 
a munkáltató, az adóbeszedésre kötelezett és az adóhatóság adatszolgáltatás alapján 
történő adómegállapítása” cím helyébe „Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő 
adómegállapítása” cím, a 38. § (1) bekezdésében a „belföldi postautalvánnyal” szövegrész 
helyébe a „postai készpénz-átutalási megbízással” szövegrész, a 43. § (1) bekezdés 
második mondatában „az adóhatóság határozata,” szövegrész helyébe „az adóhatóság 
vagy más hatóság határozata,” szövegrész, a 46. § (1) bekezdés negyedik mondatában „az 
önadózó magánszemélynek” szövegrész helyébe „a magánszemélynek” szövegrész, az 52. 
§ (4) bekezdés g) pontjában a „vámhivatal” szövegrész helyébe „vámhatóság” szövegrész, 
a 72. § (3) bekezdésében a „vám- és jövedéki követelések” szövegrész helyébe „, a 
vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések” szövegrész, a 90. § (2) bekezdésében a 
„(legalább kétévente)” szövegrész helyébe a „(legalább háromévente)” szövegrész, a 103. 
§ (2) bekezdés negyedik mondatában az „adószakértői, adótanácsadói, illetve” szövegrész 
helyébe az „adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói, illetve” szövegrész, a 
107. § (1) bekezdésében a „munkáltatói adómegállapítás” szövegrész helyébe az 
„önadózás” szövegrész, a 161. § (1) bekezdés első mondatában az „1000” szövegrész 
helyébe az „5000” szövegrész, a 162. § – e törvénnyel átszámozott – (5) bekezdésében „az 
1000 forintot” szövegrész helyébe „a 10000 forintot” szövegrész, a 163. § (2) 
bekezdésében a „2000 forintnál” szövegrész helyébe „5000 forintnál” szövegrész, a 165. § 
(4) bekezdésében „A (3) bekezdés” szövegrész helyébe „A késedelmi pótlék mérséklése” 
szövegrész, a 172. § (1) bekezdés l) pontjában „az ellenőrzést vagy” szövegrész helyébe 
„az ellenőrzést, az üzletlezárást, illetőleg a tevékenység felfüggesztésének alkalmazását 
vagy” szövegrész, az 1. számú melléklet I/B./3. aa) pontjában a „negyedévenként” 
szövegrész helyébe „negyedévenként, elektronikus úton” szövegrész, ab) pontjában a 
„havonként” szövegrész helyébe „havonként, elektronikus úton” szövegrész, illetőleg ac) 
pontjában az „évente” szövegrész helyébe „évente, elektronikus úton vagy gépi 
adathordozón” szövegrész, [valamint] a 2. számú melléklet I.Határidők/5./C)/b) pontjában 
a „negyedévenként” szövegrész helyébe „évente” szövegrész, „a negyedévet követő” 
szövegrész helyébe „az adóévet követő” szövegrész, illetőleg 6. pontjának első mondatában 
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a „fizeti meg” szövegrész helyébe „vallja be és fizeti meg” szövegrész valamint a 6. számú 
melléklet 2/b) pontjának első mondatában az „egészíti ki.” szövegrész helyébe „egészíti ki 
és erről bevallást tesz.” szövegrész lép.” 

 
„(8) E törvény 8. § (1) bekezdésében, illetőleg 1. számú mellékletének [1.] 2. 

pontjában meghatározott adóbevallások adattartalmát és fájlformátumát az állami 
adóhatóság az e törvény kihirdetésétől számított 120 napon belül közzéteszi.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/12/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 45-46. §-ának a következő kiegészítését javasolják: 
 

„45. § E törvény 2. számú mellékletének 1. pontja, illetőleg  4. számú melléklete e 
törvény kihirdetésének napján lép hatályba.” 

 
„46. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art. 52 § (3) bekezdés b) 

pontjában „az ingatlan-nyilvántartás és a gépjármű-nyilvántartás.” szövegrész helyébe „az 
ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás és az építés-felügyeleti nyilvántartás.” 
szövegrész, illetőleg az 1. számú melléklet I/B)/3./f) pontjában az „augusztus” szövegrész 
helyébe „szeptember” szövegrész lép.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/12/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

26. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 50. §-ának az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
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„[50. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére, a fizetési 
kötelezettség mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése között 
legalább hatvan napnak kell eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget 
mérsékli és a fizetési kötelezettségek, valamint a fizetésre kötelezettek körét nem 
bővíti.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslatot új 58-59. §-okkal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik) 
 

„58. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004. évi 
CII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) Az adóalany a megfizetett adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó 

összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kiegészíti, és erről elektronikus úton 
adóbevallást tesz.” 

 
 
„59. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 5. 

§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékfizetési kötelezettség keletkezésének 

évében az (1)-(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával az adóévet megelőző adóév adatai 
alapján kell járulékelőlegét megállapítania és arról az adóév ötödik hónapjának utolsó 
napjáig járulékelőleg-bevallást benyújtania. A járulékfizetési kötelezettség keletkezése 
évének első két előlegfizetési időszakára vonatkozóan az adózó az előlegfizetéssel 
egyidejűleg bevallást tesz. Az előleg mértéke a járulék várható éves nettó összegének 
időarányos része. Nem lehet járulékelőleget bevallani arra a negyedévre, a negyedév azon 
naptári hónapjára, amelyre az adózó már vallott be járulékelőleget."" 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/12/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
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- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

28. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők - a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 26. § 
(5) bekezdését érintően - a törvényjavaslat 59. §-ának az elhagyását javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[59. § A Tbj. 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A központi költségvetés fizeti meg a 19.§ (1) és (3) bekezdése szerinti 
természetbeni egészségbiztosítási járulékot 

a) a 16. § (1) bekezdésének b), c), f) és h) pontjában meghatározott személyek 
után a folyósított ellátás, 

b) a 16. § (1) bekezdésének i), k), l), m), n) és o) pontjában meghatározott 
személyek után a minimálbér, 

c) az a)-b) pontban említett személyek közül a családi pótlékban részesülő 
személy után a minimálbér 50 százalékának, a felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató hallgató után a minimálbér 75 százalékának 

 
alapulvételével. Az eltartó köteles bejelenteni eltartott közeli hozzátartozójának 

adatait az illetékes egészségbiztosítási szervhez.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

29. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslatot új 59. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén 
a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„59. § A Tbj. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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40. § A társadalombiztosítási rendszerek és a magánnyugdíjrendszer hatékony 
működésének biztosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántartások tartalmazzák a 
befizetések nyilvántartását, beszedését és az ellátások megállapításához szükséges e törvény 
szerinti adatokat 

 
a) a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság, 
 
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár, 
 
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás 

adatkezelője az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/60. § (1) A Tbj. 41. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„60. § (1) A 40. §-ban említett nyilvántartások tartalmazzák a foglalkoztatók és a 

biztosítottak törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével szolgáltatott mindazon adatot, 
amelyből biztosítottanként megállapítható a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem, a biztosított után megfizetett, illetőleg a tőle levont 
[természetbeni, pénzbeli] egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék (tagdíj) összege, a 
biztosítási jogviszony időtartama, valamint a biztosítottat megillető ellátások 
megállapításához szükséges adat." 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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31. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 

törvényjavaslat 60. § (3) bekezdés h) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/60. § (1) A Tbj. 41. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

/(3) Az APEH elektronikus úton a havi adó- és járulékbevallás beadására előírt 
hónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig a következő adatok közül az ONYF és a 
magánnyugdíj-pénztári tagok tekintetében a PSZÁF részére az a)-g), i)-o) és r) pontokban, 
az OEP részére az a)-f), h)-j) és l)-n) és p) pontokban meghatározott adatokat szolgáltatja:/ 

 

„h) a biztosított által fizetendő [természetbeni] egészségbiztosítási járulék alapja, a 
levont (befizetett) [természetbeni] egészségbiztosítási járulék összege, [a biztosított által 
fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapja, a levont (befizetett) pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék összege,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

32. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 62. §-ában a Tbj. 44.§-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„62. § [A Tbj. 44. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:] A Tbj. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„44. § (1) A 4. § szerinti foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, valamint az 56/A. § 

szerinti munkavállaló, foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) 
kötelesek a jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére és bevallásukban 
adatszolgáltatás teljesítésére. 

 
(2) A nyilvántartásra kötelezettek a 41. § (3) bekezdése szerinti adatokról 

bevallásukban - az Art. 31. §-ában, illetőleg 1. számú mellékletében meghatározott 
határidőig - teljesítenek adatszolgáltatást az állami adóhatósághoz. 

 
(3) A foglalkoztató - adóazonosító számának közlésével - az illetékes 

egészségbiztosítási szervnek bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait, 
TAJ számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, megszűnését, a biztosítás szünetelésének 
időtartamát, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti a pénztár nevét, azonosítóját. A 
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társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell 
terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi 
segélyre, a gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási díjra is. A biztosítás 
kezdetére vonatkozó bejelentést az illetékes MEP-hez legkésőbb a biztosítási jogviszony 
első napját megelőző napon, a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését, a 
biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül 
követő 8 napon belül kell teljesíteni. 

 
 
(4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem 

kérhetik olyan adat ismételt közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett bejelentésében, 
bevallásában már szerepelt. Nem esik az előző korlátozás hatálya alá, ha a 
társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az 
illetékes adóhatóságtól kérik. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. 
54. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával, 
a járulékok (tagdíj) alapjául szolgáló jövedelem és a fizetési kötelezettség teljesítésével 
összefüggő adótitok megismerésére jogosultak."" 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

33. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 66. §-ának az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[66. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 11. § (8) 
bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos 
egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg megfizetésével egyidejűleg havonta 
állapítja meg és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig fizeti meg.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/12/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
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- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

34. Dr. Soós Győző, Szabó Lajos és dr. Bhőm András képviselők a 
törvényjavaslat 67. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„67. § E törvénynek [a Tbj. 26. §-a (5) bekezdését, 41. §-ának (1)-(4) bekezdéseit 
módosító, továbbá a § (6) bekezdését megállapító, a 43. § (1) bekezdés a) pontját 
módosító, a 44. § (1)-(2) és (4) bekezdéseit módosító rendelkezése, továbbá a Tny. 96. § 
új (3) bekezdését megállapító, illetőleg a 97. §-át megállapító rendelkezése] a Tbj. és a 
Tny. szabályait módosító rendelkezései - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - 
2006. január 1. napján [lép] lépnek hatályba; 

egyidejűleg 
 
a) a Tbj. 30. §-a (1) bekezdésében „- az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározottak szerint negyedévenként" szövegrész helyébe „- az Art. 31. § -ának (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint - havonta" szövegrész, [51. §-a] 50. §-a (1) 
bekezdésében „Art.-ban (1-2. számú melléklet) " szövegrész helyébe az „Art. 31. §-ának (2) 
bekezdésében és 1-2. számú mellékletében "szövegrész lép; 

 
b) a Tny. 96. §-a (2) bekezdésének f) pontja a „jövedelem" szövegrész után 

„valamint a levont és befizetett járulékokra" szövegrésszel egészül ki, a 96. § (6) 
bekezdésében a hivatkozás „(4)" bekezdésre változik. 

 
 
(2) Az e törvény által megállapított Tbj. 47. §-ának (1) bekezdése szerinti bevallást 

első alkalommal a 2006. január hónapra vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art. 
31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni. A 2005. évi adatokra 
vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj. 47. §-a (1) bekezdésének, valamint a Tny. 97-99. §-ainak 
2005. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint - 2006. április 30-áig-a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez kell teljesíteni. 

 
 
(3) A Tbj. e törvénnyel megállapított 44. §-ának (3) bekezdése 2005. szeptember 1-

jén lép hatályba, egyidejűleg a 44. § (5) bekezdése hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/14/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 68. §-sal javasolja 

kiegészíteni:  
 

„68. § E törvény kihirdetésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb 
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 
223. § (1) bekezdésében az ,,illetőleg a munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatás" 
szövegrész továbbá „a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás vagy" szövegrész, (2) 
bekezdésében a „munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatás, illetőleg a" szövegrész, 
valamint (5) bekezdésében az ,,illetőleg munkaszerződés nélkül" szövegrész hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. 

- az Emberi jogi biz. 
- a Foglalkoztatási biz. 
- a Gazdasági biz. 
- a Szociális biz. 
 

 
- az Előterjesztő képviselője  

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi  
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


