
T/17548/8. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának 
Egészségügyi bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
T/17548. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), valamint Kulturális és sajtó bizottsága 
(továbbiakban: Kulturális bizottság) megvitatta az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló, T/17548. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17548/4-7. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Egészségügyi bizottság 2005. október 12-i ülésén hozott döntése szerint  
nem érkezett feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
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 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. 

 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.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése c)-d) pontjainak a 
következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 "3. § (1) Ekhoval teljesíthető a közterhek megfizetése, ha a magánszemély 
 
 a) az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben 
 
  aa) munkaviszonyból származó,  
 
  ab) egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén,  
 
  ac) társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés ellenértéke címén, 
 
  ad) vállalkozási, megbízási szerződés alapján a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő 
magánszemélyként 
 
 olyan jövedelmet szerez, amely után a közteherviselési kötelezettségek teljesítése az 
általános szabályok szerint történik, vagy 
 
 b) nyugdíjas 
 
 és 
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 [c) a tevékenysége alapján] a (3) bekezdésben meghatározott foglalkozás[únak 
minősül] körébe tartozó tevékenységet folytat, valamint 
 
 [d)] – figyelemmel a (2)-(5) bekezdés rendelkezéseire is – a kifizetőnek írásban 
nyilatkozik arról, hogy a [c) pont] (3) bekezdés szerinti tevékenysége alapján számára 
kifizetett bevételt, vagy annak a nyilatkozatában meghatározott részét terhelő közterhek 
megfizetésére az e törvény rendelkezéseinek alkalmazását választja." 
 

T/17548/4/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A közterhek e törvény szerinti megfizetését a (3) bekezdésben említett 
foglalkozás[ú] körébe tartozó tevékenységet folytató magánszemély azon bevételére 
választhatja, amely az adóévben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében" 
 

T/17548/4/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdése második sorának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az (1) bekezdés c) , valamint a (2) bekezdés a)  és b)  pontjában említett, FEOR 
számmal azonosított foglalkozás:/ 
 
 "2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője 
 2616 Újságíró (írott és elektronikus médiumok) 
 2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő" 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja: 
 
 /(3) Az (1) bekezdés c) , valamint a (2) bekezdés a)  és b)  pontjában említett, FEOR 
számmal azonosított foglalkozás:/ 
 
 "2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, 
operációkutató) 
 2132 Számítástechnikai szervező 
 2133 Szoftverfejlesztő, informatikus 
 2139 Egyéb magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások 
 2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője 
 2616 Újságíró 
 2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 
 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások 
 2621 Író (újságíró nélkül) 
 2622 Műfordító 
 2623 Képzőművész 
 2624 Iparművész 
 2625 Zeneszerző 
 2626 Rendező 
 2627 Operatőr, fotóművész 
 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg) 
 2631 Színész, előadóművész, bábművész 
 2632 Zenész, énekes 
 2633 Koreográfus, táncművész 
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 3131 Számítógéphálózat-üzemeltető 
 3132 Számítástechnikai programozó 
 3133 Adatbázis felelős 
 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 
 3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs 
 3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 
 3721 Segédszínész 
 3722 Segédrendező 
 3723 Népzenész 
 3725 Cirkuszművész 
 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 
 5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns 
 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 
 5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy 
azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon 
vesznek részt. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, 
képszerkesztő, művészeti vezető, a hangmérnök." 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdése a)-b) pontjainak a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A (2) bekezdésben említett összeghatár 
 
 a) évi 25 millió forint, feltéve, hogy a magánszemély (1) bekezdés a) pontjában 
említett jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvényes, kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) [havi minimálbér] 12–szeresét; 
 
 b) az a) pontban meghatározott feltétel hiányában az évi 25 millió forintnak olyan 
hányada, amilyen arányt az (1) bekezdés a) pontjában említett jövedelem összege az év első 
napján érvényes, kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) [havi minimálbér] 12–
szereséhez viszonyítva képvisel; 
 
 c) nyugdíjas esetében – az a)-b) pontokban foglaltaktól függetlenül – évi 25 millió 
forint, 
 
 azzal, hogy, ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az 
összeghatáron az általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő." 
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Indokolás: Lásd a T/17548/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. október 12. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 

 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
 

 
 
 
 
 


