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   Az Országgyűlés 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 

Kulturális és sajtó 
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k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
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vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/17548/8. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
  Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Kulturális és sajtó 
bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) megvitatta az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló, T/17548. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17548/9-10. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Az Egészségügyi bizottság a 2005. október 19-ei ülésén hozott döntése szerint nem 
érkezett feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság 2005. október 24-i ülésére vette napirendjére a 
kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
T/17548kie.doc 



-  2  - 

 
1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése felvezető 

szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A közterhek e törvény szerinti megfizetését a (3) bekezdésben említett 
foglalkozású magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben a Magyar 
Köztársaság törvényes fizetőeszközében történő kifizetéssel (folyósítással)" 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/10/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Horváth Csaba képviselő – kapcsolódva a T/17548/5. számú módosító 
indítványához (T/17548/8. számú ajánlás 3. pontja) – 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:/ 
 
 "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 
 3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs 
 3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 
 3717 Fordító, tolmács 
 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." 
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Indokolás: Lásd a T/17548/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(5) A (4) bekezdés szerinti bevételi határt csökkenti az a bevétel,/ 
 
 "a) amelyet az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (a 
továbbiakban: eva) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet (is) folytató 
magánszemélynek az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe vennie[;], azzal, hogy a 
(2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót a 
(2) bekezdés ba) pontjában említett vállalkozói szerződés alapján megillető bevételre, amelyet 
az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe vennie." 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/10/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § (9) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(9) A kifizetőt és a magánszemélyt az ekho alapját képező bevétellel összefüggésben 
az e törvényben szabályozott kötelezettségeken túlmenően – ide nem értve az Eho.-nak a 
tételes egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a kifizető e 
törvényben szabályozott kötelezettségei megsértésével összefüggő, az Art. szerint kiszabható 
mulasztási bírságot – egyéb adóval és más közteherrel összefüggő fizetési kötelezettség nem 
terheli." 
 

Indokolás: Lásd a T/17548/10/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. október 19. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
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