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(Együtt kezelendő a T/16398/45. sz. egységes javaslattal.) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
módosításáról szóló T/16398/45. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16398/46. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. § (1) bekezdésében – a felvezető szöveg 
egyidejű módosításával – az Art. 52. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja: 
 

„13. § (1) Az Art. 52. § (2)[–(3)] bekezdése[i] helyébe a következő rendelkezés[ek] 
lép[nek]: 

„(2) Más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelő szerv nyilvántartásában szereplő 
adatot az adóhatóság csak az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy 
azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való jogosultság 
megállapításához, ellenőrzéséhez, az adózó kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a 
tényállás tisztázásához használhatja fel. Amennyiben törvény megengedi az adóhatóságok 
vagy az állami adóhatóság és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői között az adat 
átadását, illetve a hatósági nyilvántartásokból az adat átvételét, az adatszolgáltatást 
elektronikus úton is lehet teljesíteni. 

[(3) A (2) bekezdés alkalmazásában felhasználható nyilvántartások: 
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a) a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartás és a 
cégnyilvántartás; 

b) az adóalap megállapítására és ellenőrzésére, valamint a tényállás tisztázására 
az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás és az építés-felügyeleti nyilvántartás. 

Az adóhatóság a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot természetes 
azonosító adattal, illetőleg kapcsolati kódon igényelhet. A Tbj. szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettséget az állami adóhatóság a magánszemélyek adóazonosító jelének 
feltüntetésével teljesíti.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/46/3. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

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

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 42 §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„42. § E törvény 9. §-a, illetőleg 10. § (2) bekezdése[, illetőleg 48-53. §-a] 2006. 
április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Art. 43. § (1) bekezdés negyedik mondatában a 
„számlákon” szövegrész hatályát veszti, valamint a 43. § – e törvénnyel átszámozott – (7) 
bekezdés első mondatában a „Ha az adózónak adótartozása nincs,” szövegrész helyébe „Ha 
az adózónak az adóhatóságnál adótartozása nincs,” szövegrész lép.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/46/12. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

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

 
 
 

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 45. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„45. § E törvény 50. §-a, [2. számú mellékletének 1. pontja,] illetőleg 4. számú 
melléklete e törvény kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/46/13. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 46. §-ának a következő módosítását javasolja: 

 
„46. § E törvény 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/16398/46/14. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

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

 
 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 69. §-ában a (2) és (3) bekezdés elhagyását 
javasolja: 
 

„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 
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/16398/46/21. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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6. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 70. §-sal javasolja kiegészíteni: 

 

„70. § (1) E törvény 69. §-a a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
2005. június 30-a után teljesítendő bevallási kötelezettségekre kell alkalmazni. 

 
(2) Azok az adózók, akik (amelyek) az adóhatóság engedélye alapján 2005. július 1-jét 

megelőzően az Art.-ben 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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16398/46/22. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

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

 
 
 

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. számú melléklet 1. pontjának az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

[1. Az Art. 3. számú mellékletének G) pontja a következő 5. ponttal egészül ki: 

[G) Hatósági adatszolgáltatás] 

„5. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésével kapcsolatban bejelentett adatok közül az alábbi tartalommal adatot 
szolgáltat az állami adóhatóságnak: 

a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, 

b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma, 
c) a kivitelező (alvállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adószáma, 

kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály 
szerinti igazolása.”] 

 
Indokolás: Lásd a T/16398/46/25. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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8. Az Előterjesztő az egységes javaslatban az alábbi nyelvhelyességi módosítások 

átvezetését javasolja: 
 
 

1. Az egységes javaslat 3. §-ában az Art. 12. § (3) bekezdésének c) pontja a 
következők szerint módosul: 

 
[(3) Nem tekinthet be az adózó] 
„c) a tanú vagy az eljárásban [résztvevő] részt vevő más személy természetes 

személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha az adóhatóság ezen adatokat 
zártan kezeli,” 

2. Az egységes javaslat 8. §-ában az Art. 31. § (2) bekezdés 6., 7., 10., 11., 20., 
25. és 26. pontja a következők szerint módosul: 

 

[(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:] 

„6. a társadalombiztosítási ([nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási, természetbeni 
egészségbiztosítási és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék alapjáról, összegéről,” 

„7. a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemről, a [nyugdíjjárulék köteles] 
nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegéről, illetőleg a levont (befizetett) nyugdíjjárulék 
összegéről,” 

„10. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamáról, amelyre tekintettel a 
tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen 
időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási ([nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási, 
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék, a levont (megfizetett) egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről,” 

„11. gyermekgondozási díj ([GYED] gyed), gyermekgondozási segély ([GYES] gyes), 
gyermeknevelési támogatás ([GYET] gyet), ápolási díj, [munkanélküli ellátás] munkanélküli-
ellátás folyósításának időtartamáról, az ellátás összegéről, és az abból levont (megfizetett) 
nyugdíjjárulék összegéről, illetőleg a levonás elmaradásának okáról,” 

„20. a [jövedelemadó kedvezményekről] jövedelemadó-kedvezményekről 
jogcímenként,” 

„25. a külön jogszabály szerint [START] Start-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal 
után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék, a 
társadalombiztosítási ([nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási) járulékok, 
és a bruttó munkabér alapján számított 15 vagy 25%-os mértékű kötelezettség alapjáról és 
összegéről,” 

„26. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló 
[nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási járulék alapjáról és összegéről. 
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4. Az egységes javaslat 13. § (3) bekezdésében az Art. 52. § (7) bekezdésének a) 
pontja a következők szerint módosul: 

[(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), 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. 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] 
magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében a PSZÁF részére, illetőleg” 

 
 
 

5. Az egységes javaslat 22. §-ának felvezető szövege a következők szerint módosul: 

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

 
 
 

6. Az egységes javaslat 22. §-ában az Art. 132/A. § (1) bekezdése és (8) bekezdésének 
e) pontja a következők szerint módosul: 

„132/A. § (1) A Pénzügyminisztérium kérelemre határozatban állapítja meg a kapcsolt 
vállalkozási viszonyban álló társaságok által egymás között megkötendő, jövőbeni ügyletben 
érvényesíthető szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert, a megállapítás 
alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, valamint ha meghatározható, a szokásos piaci árat, 
ártartományt (szokásos piaci ár). A határozat érvényességéhez minden, a jogügylet 
megkötésében érintett kapcsolt vállalkozás, illetőleg [két] két- vagy többoldalú eljárás esetén az 
eljárás lefolytatására illetékes külföldi hatóságok egyetértése szükséges. A kérelem benyújtását 
megelőzően a kérelmező előzetes konzultációs eljárást kezdeményezhet, melyben a kérelmező 
és az eljáró hatóság előzetesen egyeztetnek az eljárás lefolytatásának feltételeiről, időbeni 
ütemezéséről, módszeréről, az együttműködés lehetséges módjairól. Az előzetes egyeztetés 
eredménye a kérelmezőt, illetőleg az eljáró hatóságokat a szokásos piaci ár megállapítása iránt 
folytatott eljárásban nem köti.” 

 

[(8) A határozatban foglaltak változatlan tényállás esetén kötik az adóhatóságot, kivéve, 
ha a határozat jogerőre emelkedését követően megállapítható, hogy] 

„e) a szokásos piaci ár meghatározásakor megállapított kritikus feltételek nem 
teljesülnek és az eljárásban [résztvevő] részt vevő kapcsolt vállalkozások a határozat 
módosítását nem kezdeményezték;” 
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7. Az egységes javaslat 22. §-ában az Art. 132/B. § (2) és (4) bekezdése a következők 
szerint módosul: 

„(2) Az adóhatóság a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben, iratokban, elemzésekben, 
tanulmányokban, kimutatásokban, számításokban, ismertetőkben feltüntetett adatok, 
körülmények valódiságát az ellenőrzésre irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával, a 
határozat meghozatalához szükséges mértékben és módon előzetesen vizsgálhatja ([valódiság-
vizsgálat] valódiságvizsgálat).” 

„(4) Az eljárást 120 nap alatt kell lefolytatni, a határidő két alkalommal 60 nappal 
meghosszabbítható. Az elintézési határidőbe a külföldi állam illetékes hatóságával folytatott 
egyeztetés, illetőleg az adóhatóság által lefolytatott [valódiság-vizsgálat] valódiságvizsgálat 
időtartama nem számít bele.” 

 
 
 

8. Az egységes javaslat 28. §-ában az Art. 155. § (4) bekezdése a következők szerint 
módosul: 

„(4) Ha az ingatlan-végrehajtásnak az (1) bekezdés alapján nincs helye, az adóhatóságot 
az adótartozás erejéig az adózó ingatlanán jelzálogjog illeti meg. Az adóhatóság, illetőleg az 
adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtó a jelzálogjog bejegyzése végett megkeresi az 
ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt, amely a jelzálogjogot soron kívül bejegyzi az 
ingatlan-nyilvántartásba. A [jelzálogjog bejegyzés] jelzálogjog-bejegyzés érdekében tett 
intézkedés ellen benyújtott végrehajtási kifogásnak a megkeresés alapján teendő földhivatali 
intézkedésre halasztó hatálya nincs.” 

 
 
 

9. Az egységes javaslat 29. §-ában az Art. 156. § (5) bekezdésének felvezető szövege a 
következők szerint módosul: 

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

 
 
 

10. Az egységes javaslat 33. §-ában az Art. 172. § (5) bekezdése a következők szerint 
módosul: 

„(5) Az ellenőrzés, az üzletlezárás, illetve a végrehajtási eljárás akadályozásáért az (1) 
bekezdés l) pontja alapján adózónak nem minősülő magánszemély is szankcionálható. Ha 
törvény az üzletlezárás alkalmazását kizárja vagy az adózó az üzletlezárás, illetőleg a 
tevékenység felfüggesztésének foganatosítását meghiúsítja, valamint a lezárt üzletet kinyitja, 
vagy tevékenységét a felfüggesztés ellenére folytatja, a mulasztási bírság felső határa az 
üzletlezárás, [tevékenység felfüggesztés] tevékenységfelfüggesztés határozatban meghatározott 
napjai számának, illetve a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített 
legmagasabb értékének szorzata.” 
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11. Az egységes javaslat 40. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul: 

„(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] 10 000 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, 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 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.” 

 

 

15. Az egységes javaslat 50. §-ában az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 
2002. évi LXV. törvény 2. § (8) bekezdését kiegészítő mondat a következők szerint módosul: 

„Nem engedményezhet olyan követelést, amely mögött jogszabályon, vagy kötelmi 
jogviszonyon alapulva a Magyar Állammal, annak intézményeivel[,] vagy egyszemélyes 
társaságaival szemben követelés lenne érvényesíthető.” 

 
 

16. Az egységes javaslat 60. §-ában a Tbj. 40. §-ának a) pontja a következők szerint 
módosul: 

[40. § A társadalombiztosítási rendszerek és a magánnyugdíjrendszer hatékony 
működésének biztosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántartások tartalmazzák a 
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befizetések nyilvántartását, beszedését és az ellátások megállapításához szükséges e törvény 
szerinti adatokat] 

„a) a [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatkezelője az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,” 

 
 

17. Az egységes javaslat 61. §-ában a Tbj. 41. § (1) bekezdése, valamint (3) 
bekezdésének felvezető szövege, illetőleg f), g), k), m), p) és r) pontja a következők szerint 
módosul: 

„(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] nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, a biztosított után megfizetett, illetőleg a tőle 
levont egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék (tagdíj) összege, a biztosítási jogviszony 
időtartama, valamint a biztosítottat megillető ellátások megállapításához szükséges adat.” 

„(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] magán-nyugdíjpénztári 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:” 

„f) a társadalombiztosítási (a [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási, a természetbeni és 
a pénzbeli egészségbiztosítási) járulék alapja, összege,” 

„g) a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem, a [nyugdíjjárulék köteles] 
nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege, illetőleg a levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege,” 

„k) a gyermekgondozási díj ([GYED] gyed), gyermekgondozási segély ([GYES] gyes), 
gyermeknevelési támogatás ([GYET] gyet), ápolási díj, [munkanélküli ellátás] munkanélküli-
ellátás folyósításának időtartama, az ellátás összege, és az abból levont (megfizetett) 
nyugdíjjárulék összege, illetőleg a levonás elmaradásának oka,” 

„m) a foglalkozás [FEOR száma] FEOR-száma, a heti munkaidő tartama, a 
korkedvezményre jogosító munkakör tartama,” 

„p) a külön törvény szerint [START] Start-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a 
kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék alapja és összege, a 
társadalombiztosítási ([nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási) járulékok 
alapja és összege, a Pftv. 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján 
számított 15 százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapja és összege[.],” 

„r) a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási 
járulék alapja, összege.” 

 
 

18. Az egységes javaslat 64. §-ában a Tbj. 47. § (1) és (4) bekezdése a következők 
szerint módosul: 

„(1) A 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta 
lezárja, archiválja és arról az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami 
adóhatósághoz bevallást, a Tny. 97. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a [nyugdíjbiztosítási] 
nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.” 
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„(4) Amennyiben a 47. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése, vagy a 
már teljesített adatszolgáltatás módosítása a 2006. évet megelőző időszakra, illetőleg az Art.-ben 
meghatározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik, az adatszolgáltatást az illetékes 
[nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni.” 

 
 

19. Az egységes javaslat 66. §-ában a Tny. 97. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének c) 
pontja, valamint (3), (5), (6) és (9) bekezdése a következők szerint módosul: 

„97. § (1) A [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felhívására a 
[nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon 
belül kell közölni.” 

[(2) A foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a Tbj. 
56/A. §-ában meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője 
vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott (továbbiakban együtt: 
nyilvántartásra kötelezett) a Tbj. 47. §-ának (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét:] 

„c) az Art. szerinti elévülési időn túli időszakról közvetlenül a [nyugdíjbiztosítási] 
nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez köteles teljesíteni.” 

„(3) Amennyiben a [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás 
visszamenőleges időszakra történik, az adatszolgáltatáskor vagy a helyszíni ellenőrzés során az 
ellenőrzéssel megbízott személynek az adatszolgáltató köteles bemutatni az adatszolgáltatást 
alátámasztó egykori könyvelési, munkaügyi és egyéb bizonylatokat, dokumentumokat. A 
[nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás akkor visszamenőleges, ha azt az 
adatszolgáltatásra kötelezett az előírt határidőig nem teljesítette.” 

„(5) A nyugellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a 
[nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, 
körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti. A 83. § 
(2) bekezdésében megjelölt személyek vagy a nyugellátás felvételére jogosított más személy a 
jogosult halálának tényét és annak időpontját 15 napon belül kötelesek bejelenteni az illetékes 
nyugdíjfolyósító szervnek.” 

„(6) Ha a nyilvántartásra kötelezett az e törvényben előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja, akkor az adatok utólagos beszerzésével, 
feldolgozásával kapcsolatos költségeket köteles a [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási 
igazgatási szervnek megtéríteni. E követelés érvényesítésére a 93. §, a jogorvoslatra a 95. § (5) 
bekezdésének rendelkezései az irányadók.” 

„(9) A Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján [nyugdíjbiztosítási] nyugdíj-biztosítási 
szolgáltatásra irányuló megállapodást kötő igazgatási szerv adatszolgáltatási kötelezettsége nem 
tartozik az Art. hatálya alá.” 

 
 

20. Az egységes javaslat 67. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

„(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] 
nyugdíj-biztosítási igazgatási szervekhez kell teljesíteni.” 
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23. Az egységes javaslat 1. számú mellékletében az Art. 1. számú mellékletének 
I./A)/3. pontja a következők szerint módosul: 

„3. Az adózónak valamennyi adóról – az általános forgalmi adó, a társasági adó 
(adóelőleg) és a 31. § (2) bekezdés szerinti bevallás kivételével –, ha az adóévet megelőző 
második évben a nettó módon számított elszámolandó általános forgalmi adója[,] vagy a nettó 
módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója[,] vagy a magánszemélyektől általa levont 
jövedelemadó-előleg[,] vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és 
jövedelemadó együttes összege, 

– a 10 millió forintot elérte 

havonta, 

– ha a 4 millió forintot elérte 

negyedévenként 

elektronikus úton bevallást tesz.” 
 
 

24. Az egységes javaslat 1. számú mellékletében az Art. 1. számú mellékletének 
I./B)/3. pontját kiegészítő h) pont a következők szerint módosul: 

„h) A baleseti járulék fizetésére kötelezett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni 
vállalkozó a baleseti járulékot évente, a [személyi jövedelemadó bevallásában] 
személyijövedelemadó-bevallásában vallja be.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16398/46. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

 
 
Budapest, 2005. július 4. 

 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 


