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(Együtt kezelendő a T/16398/32. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, 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/16398/33-43. számú kapcsolódó 
módosító javaslatokat. artalmazza. 
 

Az Egészségügyi bizottság a 2005. június 22-i ülésén megállapította, hogy 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett, ezért az ajánlás pontjairól 
nem foglalt állást. 

 
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, Szociális és családügyi bizottság 

valamint a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. június 
27-i ülésnapján foglal állást. 

 
Az Előterjesztő, a Gazdasági és a Költségvetési bizottság 2005. június 22-i ülésén a 

tárca álláspontját közölte.  
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I. 

 
1. Farkas Imre és Göndör István képviselők – kapcsolódva Farkas Imre T/16398/26. 

számú módosító javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (1) 
bekezdésében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 43. 
§ (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/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] visszaigénylése hiányában 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/16398/33. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdésében az Art. 52. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/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 – 
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a 31. § (2) bekezdése 1-26. pontjai szerinti részletezettségnek megfelelően – bevallott adatok 
közül a bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/42. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. Lenártek András képviselő - kapcsolódva a saját T/16398/25. számú módosító 
javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 11. pontja) - 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] 
 
„b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), szakmánkénti, 

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

Indokolás: Lásd a T/16398/34. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva Farkas Imre képviselő 
T/16398/27. számú módosító javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 12. pontja) - 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] 
 
„b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az egyes térségekre, 

településekre jellemző szakmánkénti, tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, illetőleg 
a jövedelmezőségi mutatót el nem érő adózók fokozott ellenőrzésének szempontjait,” 
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Indokolás: Lásd a T/16398/37. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5. Szabó Lajos képviselő – kapcsolódva Steinerné Vasvári Éva képviselő T/16398/16. 
számú módosító javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 22. §-
ában az Art 132/A. § (4) és (9) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja:  

 
„(4) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettségről szóló PM rendelet alapján készítendő nyilvántartással megegyező tartalommal 
adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd, külföldi illetőségű adóalanyok, külföldi adóhatóságok 
érintettsége, valamint több országot érintő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén 
okleveles adószakértő vagy ügyvéd ellenjegyzésével, három példányban kell a 
Pénzügyminisztériumhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az előterjesztő nyilatkozatát 
arról, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak. Az okleveles adószakértők 
nyilvántartási rendszerét a Pénzügyminiszter külön rendeletben szabályozza. 

 
(9) A határozat a kötőerőt megszüntető feltétel bekövetkeztének napjától nem 

alkalmazható. Erről a szokásos piaci ármegállapítással érintett kapcsolt vállalkozás 
haladéktalanul értesítik az illetékes adóhatóságokat és a Pénzügyminisztériumot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/35. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

6. Szabó Lajos képviselő – kapcsolódva Steinerné Vasvári Éva képviselő T/16398/16. 
számú módosító javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 22. §-
ában az Art 132/A. § (4) bekezdésének a módosítását és a (9) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja:  

 
„(4) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettségről szóló PM rendelet alapján készítendő nyilvántartással megegyező tartalommal 
adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd, külföldi illetőségű adóalanyok, külföldi adóhatóságok 
érintettsége, valamint több országot érintő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén 
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okleveles adószakértő [vagy ügyvéd] ellenjegyzésével, három példányban kell a 
Pénzügyminisztériumhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az előterjesztő nyilatkozatát 
arról, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak. Az okleveles adószakértők 
nyilvántartási rendszerét a Pénzügyminiszter külön rendeletben szabályozza. 

 
(9) A határozat a kötőerőt megszüntető feltétel bekövetkeztének napjától nem 

alkalmazható. Erről a szokásos piaci ármegállapítással érintett kapcsolt vállalkozások 
haladéktalanul értesítik az illetékes adóhatóságokat és a Pénzügyminisztériumot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/38. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

7. Szabó Lajos képviselő – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16398/29. számú 
módosító javaslatához (a T/16398/32. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 29. §-ában az 
Art. 156. § (5) bekezdés c) 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/ 

 
„c) a pályázat közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmények a pályázati hirdetménynek 

a pályázat helye szerint illetékes adóhatóság hirdetőtábláján és az adóhatóság honlapján 
legalább 15 napon át történő [kifüggesztésével] megjelentetésével állnak be,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/36. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 29. § -ában az Art. 156. § (5) bekezdés 
f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/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 kell 
utalni az átutalás költségével csökkentett összegben, a készpénzben megfizetett előleget pedig a 
pályázónak ki kell fizetni, 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/41. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 45. és 46. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„45. § E törvény 2. számú mellékletének 1. pontja, illetőleg 4. számú melléklete e 
törvény [kihirdetésének napján] kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 
 
 

46. § E törvény [hatálybalépésével egyidejűleg] kihirdetését követő 5. napon az Art. 
52. § (3) bekezdés b) pontjában „az ingatlan-nyilvántartás és a gépjármű-nyilvántartás.” 
szövegrész helyébe „az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás és az építésfelügyeleti 
nyilvántartás." szövegrész, illetőleg az 1. számú melléklet I/B)/3./f) pontjában az ,augusztus" 
szövegrész helyébe „szeptember" szövegrész lép.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/39. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdésében a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 41. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
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„60. § (1) A Tbj. 41. §-ának (1)-[(4)](3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 
 
„[(4) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő az adatok feldolgozásával a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LX111. törvény 4/A. §-
ában foglaltak figyelembevételével más szervet is megbízhat.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/43/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 65. § -ában a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 97. § (9) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

/65. § A Tny. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„[(9) Az adatszolgáltatás általánostól eltérő rendjére az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Magyar Államkincstárral és az 
APEH-hal megállapodást köthet.] 

 
[(10)](9) A Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján nyugdíjbiztosítási szolgáltatásra irányuló 

megállapodást kötő igazgatási szerv adatszolgáltatási kötelezettsége nem tartozik az Art. 
hatálya alá.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16398/43/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 69. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„69. § (1) Az Art. 2. számú melléklet I./Határidők/2./b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„b) Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként 
bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az 
adóhatóság a gyakoribb elszámolást - az adóév végéig - különösen abban az esetben 
engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-
kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A 
gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási 
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kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó 
adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni. 
 
 

(2) Azok az adózók, akik (amelyek) az adóhatóság engedélye alapján 2005. július 1-jét 
megelőzően az e törvényben meghatározott általános forgalmi adó bevallási gyakoriságtól 
eltérő gyakorisággal teljesítették bevallási kötelezettségüket, - a 15 naponként elszámoló 
adózók kivételével - az adóév végéig folytathatják a gyakorított elszámolást. A negyedévesről 
15 napos bevallási gyakoriságra jogosító adóhatósági engedélyek 2005. július 1-jétől havi 
bevallási gyakoriságra változnak. 

 
 
(3) Ez a rendelkezés 2005. július 1-jétől lép hatályba.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16398/40. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

II. 
 
 

A Szociális és családügyi bizottság a 2005. június 20-i ülésnapján megállapította, hogy 
a feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett, ezért a T/16398/32. számú ajánlás 
pontjairól nem foglalt állást. 

 
 
Az Emberi jogi bizottság, valamint az Előterjesztő a 2005. június 20-i ülésén a 

T/16398/32. számú ajánlás pontjairól az alábbiak szerint nyilatkozott: 
 
: 

Ajánlás pont Bizottság állásfoglalása Előterjesztő állásfoglalása 
1. nem támogatja nem ért egyet 
4. nem támogatja nem ért egyet 
5. nem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
7. nem támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
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23. támogatja egyetért 
24. támogatja egyetért 
26. támogatja egyetért 
27. támogatja egyetért 
28. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 
30. támogatja egyetért 
 
 
A Gazdasági bizottság, valamint az Előterjesztő a 2005. június 22-i ülésén a 

T/16398/32. számú ajánlás pontjairól az alábbiak szerint nyilatkozott: 
 
 

Ajánlás pont Bizottság állásfoglalása Előterjesztő állásfoglalása 
35. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 22. 
 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 
 


