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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról  
szóló T/1297. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 

(Együtt kezelendő a T/1297/71. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: 

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló, T/1297/71. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 

T/1297/72-77. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Font Sándor képviselő visszavonta a T/1297/73. számú módosító indítványát. 
 
 

 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Szja tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

 Tao.: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

 Eva tv.: az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 

 Ekho tv.: az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi  

 CXX. törvény 

 Kjtv.:  az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló  

 2006. évi LIX. törvény 

 Rega-tv.: a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 

 Art. : az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 Szjtv.: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

 Tbj. : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint  

 e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 Kt.:  a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi  

 termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 
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1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. § (3) bekezdésében az Szja tv. 3. §  
70 pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) Az Szja tv. 3. §-a a következő 70. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:// 
 
 "70. Elemi kár: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a 
homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti 
vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár, amelynek igazolására a kár tényét tartalmazó 
okmány (pl. biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását 
végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv stb.), vagy – ha nem rendelkezik tőle 
független szervezet által kiadott okmánnyal – a károsult által kiállított jegyzőkönyv szolgál." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. §-ában az Szja tv. 12/A. § (3) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /2. § Az Szja tv. a következő új 12/A §-sal és a §-t megelőző címmel egészül ki: 
 

„Munkáltatói adómegállapítás/ 
 
 /(3) E § alkalmazásában munkáltatónak minősül a társas vállalkozás, a polgári jogi 
társaság is, ha a magánszemély tagja/ 
 
 " b) az adóévben az a) pont szerinti jövedelme mellett, vagy attól függetlenül kizárólag 
a (2) bekezdésben említett jövedelmet szerzett, és" 
 
 /feltéve, hogy az adómegállapításhoz szükséges igazolásokat, valamint ha önkéntes 
kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik, e nyilatkozatát az 
adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig a társas vállalkozásnak, a polgári jogi 
társaságnak átadja./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § (3) bekezdésében az Szja tv. 49/B. §  
(22) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3)  Az Szja tv. 49/B. §-a a következő (21)-(22) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 /(22) A (21) bekezdés alkalmazásában/ 
 
 "a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjéről szóló törvény egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetőleg adatszolgáltatást 
az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a [K] központi [E]elektronikus 
[S]szolgáltató [R] rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítő személy;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. §-ában az Szja tv. 55. § (5) bekezdése  
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Szja tv. 55. §-a a következő (2)-(5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 /(5) A (3) bekezdés alkalmazásában/ 
 
 "a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjéről szóló törvény egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetőleg adatszolgáltatást 
az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a [K] központi [E]elektronikus 
[S]szolgáltató [R] rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítő személy;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. § (2) bekezdésében a Szja tv. 65. §  

(1) bekezdése d)-e) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja a következők szerint módosul és 
egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal, valamint az azt követő szöveggel egészül ki: 
 

 d) a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, [vagy] a tíz évnél rövidebb lejáratú 
életbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen[,]  vagy a három évnél rövidebb lejáratú 
nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen keletkező bevételből az a rész 
minősül kamatjövedelemnek, amely meghaladja a magánszemély[,]  vagy javára más 
magánszemély által fizetett biztosítási díj összegét (kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a 
más magánszemély költségként elszámolta) [összegét], vagy az adóköteles biztosítási díj 
összegét, azzal, hogy nem tekinthető az említett bevételrész kamatnak, ha a biztosításra 
befizetett díj(ak) akár csak egy része e törvény szerint adómentesnek minősült; 

 
 e) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény alapján átalakult szövetkezet, illetőleg az ilyen 
szövetkezet csoportos kiválása útján létrejött szövetkezet, valamint az 1993. december 31-ig 
az 1992. évi I. törvény hatálya alatt megalakult szövetkezet, továbbá az előzőekben felsorolt 
szövetkezetek közül a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 106. §-a alapján az 
alapszabálya módosításával tovább működő szövetkezet tagja által a szövetkezetének nyújtott 
tagi kölcsön kamatának (ideértve a szövetkezeti célrészjegy után a szövetkezet által fizetett 
kamatot is) azon része, amely a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamatot 
annak legfeljebb 5 százalékával haladja meg, feltéve, hogy a szövetkezet tagjainak a 
jogszabályban előírt célokon kívül és mértékeket meghaladóan hitelt nem nyújt, a tagjainak 
hitelfelvételéhez pénzintézetnél fedezetet nem képez, kezességet nem vállal, pénzt 
elszámolásra – a szokásos üzletvitelhez (pl. anyagbeszerzés, üzemanyag-elszámolás) 
szükséges mértéken felül – nem ad, 
 
 azzal, hogy az e) pontban említett esetben az ott meghatározott kamatmértéket 
meghaladóan, vagy az ott előírt feltételektől eltérően juttatott, kamatként megszerzett bevétel 
a magánszemély egyéb jövedelme; egyebekben az a)-d) pontban nem említett, vagy az abban 
foglalt feltételektől eltérően kamatként megszerzett bevétel adókötelezettségének jogcímét e 
törvény megfelelő szabályainak alkalmazásával kell megállapítani, és az adókötelezettséget 
(ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § (1) bekezdése felvezető szövegének  
a következő módosítását javasolja:  
 
 "7. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tao.) 4. §-ának 5. pontja [a következő rendelkezéssel egészül ki] helyébe a 
következő rendelkezés lép:" 
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Indokolás: Lásd a T/1297/72/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. § (3) bekezdésében a Tao. 6. §  
(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) A Tao. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(9) A (6) bekezdés alkalmazásában elemi kár[,]  az elemi csapás (így különösen a 
jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a 
földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetű tűz) okozta olyan kár, amelynek 
mértéke az adózó megelőző adóévi évesített árbevételének (átalakulással létrejött adózónál a 
jogelőd árbevételéből számított, az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, 
megosztott árbevételének) legalább a 15 százaléka. Az elemi csapás igazolására a kár tényét 
tartalmazó okmány (pl. a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem 
végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv más okmány), vagy – ha 
az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal – az adózó által 
kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését 
követő 15 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

8.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. §-ában a Tao. 22. § (12) bekezdésének  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Tao. 22. §-a a következő (11)-(14) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(12) Az adóévben (éves szintre számítva) legfeljebb 25 millió forint árbevételt 
kimutató állandó képviselő adózó és az (éves szintre számítva) legfeljebb 4 millió forint 
árbevételt kimutató regisztrációra kötelezett személynek minősülő adózó, ha  adóbevallási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez nem veszi igénybe állandó képviselő 
szolgáltatását, a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai 
gépekre, berendezésekre az adóévben a számviteli előírások alapján az eredmény terhére 
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés és az igénybe vett [internet szolgáltatás] 
internetszolgáltatás költsége együttes összegének 10 százalékát a 2007. adóévben 
adókedvezményként veheti igénybe. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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9.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. §-ában a Tao. 22. § (13) bekezdése  
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Tao. 22. §-a a következő (11)-(14) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 /(13) A (11)-(12) bekezdés alkalmazásában/ 
 
 "a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjéről szóló törvény egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetőleg adatszolgáltatást 
az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a [K] központi [E]elektronikus 
[S]szolgáltató [R] rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítő személy;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

10.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-ában a Tao. 22/B. § (1) bekezdése  
eb) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „22/B. § (1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe/ 
 
 /e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,/ 
 
 "eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvenciahasználati [használati] jogosultság 
alapján megvalósuló," 
 
 /szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,/ 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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11.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. §-ában az Eva tv. 5. §  
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Eva tv.) 5. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

 "(7) A (6) bekezdésben említett kedvezmény, ha az adóalany 
 

 a) regisztrációra kötelezett személy, az állandó képviselője részére általa a 2007. 
adóévben – az igénybevett számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében – fizetett díj 60 
százaléka, feltéve, hogy az adóalany e kedvezmény nélkül számított [eva alapja] evaalapja (a 
tevékenységét az adóévben megkezdő vagy megszüntető adóalany esetében a tevékenység 
egy napjára eső átlagos napi [eva alap] evaalap 365 napra számított összege) a 4 millió 
forintot nem haladja meg, 
 

 b) állandó képviselő, feltéve, hogy az a) pont szerint számított [eva alapja] evaalapja a 
25 millió forintot nem haladja meg, továbbá a regisztrációra kötelezett személynek minősülő 
adóalany, ha adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez nem veszi 
igénybe állandó képviselő szolgáltatását és az a) pont szerint számított eva alapja a 4 millió 
forintot nem haladja meg, a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű 
számítástechnikai gépei, berendezései bekerülési értékének – a számvitelről szóló törvény 
hatálya alá nem tartozó adóalanyként történő beszerzés esetén az áfával együtt számított 
beszerzési értékének – 20 százaléka, valamint általa a 2007. adóévben igénybe vett [internet-
szolgáltatás] internetszolgáltatás számla szerinti, áfával együtt számított díjának 40 
százaléka, 
 

 feltéve, hogy a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat az adóalany az adó utólagos 
megállapításához való jog elévüléséig megőrzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

12.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. §-ában az Eva tv. 5. § (8) bekezdése  
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Eva tv.) 5. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 /(8) A (7) bekezdés alkalmazásában/ 
 
 "a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjéről szóló törvény egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetőleg adatszolgáltatást 
az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a [K] központi [E]elektronikus 
[S]szolgáltató [R] rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítő személy;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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13.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 16. §-ában az Eva tv. 22. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § Az Eva tv. 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni 
vállalkozó a Tbj. 29/A. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendő 
járulékot és a tételes egészségügyi hozzájárulást havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. 
napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében 
meghatározott adattartalommal a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. A Tbj. 31. §-
ának (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó az [eva alap] evaalap 4 százaléka után 
fizetendő járulékot és a tételes egészségügyi hozzájárulást negyedévente, a negyedévet követő 
hónap 12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) 
bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának 
kötelezettségeként vallja be. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az 
egészségügyi szolgáltatási járulékot az [eva alap] evaalap 10 százaléka után évente, az 
adóévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában vallja be." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

14.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. §-ában az Ekho tv. 11. §-a  
felvezető szövegének és (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /19. § Az Ekho tv. 11. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "[11. §] (1) Az állami adóhatóság a magánszemélyt terhelő 11 százalékos mértékkel 
levont ekho megfizetett összegét személyi jövedelemadóként tartja nyilván. A magánszemélyt 
terhelő 15 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegéből az állami adóhatóság 
 
 a) 73 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 27 százalékot a 
Nyugdíjbiztosítási Alapnak utal át; 
 
 b) a magánszemély magán[-]nyugdíjpénztári tagsága esetén 73 százalékot személyi 
jövedelemadóként tart nyilván, 26 százalékot a magánszemély magán[-]nyugdíjpénztárának,  
1 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utal át." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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15.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 20. § (3) bekezdésében a Kjtv. 3. §  
(3) bekezdése f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § (1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. 
évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) A Kjtv. 3. §-ának (3) bekezdése pontja a következő e)-j) pontokkal egészül ki: 
 
 /Csökkentő tételek:// 
 
 "f) a kedvezményezett átalakulásban [résztvevő] részt vevő társaság tagjánál 
(részvényesénél) az átalakulás következtében kivezetett részesedés könyv szerinti értékét 
meghaladóan a társaság jogutódjában szerzett részesedés bekerülési értékeként az adóévben 
elszámolt bevétel, ha a tag (a részvényes) alkalmazni kívánja e csökkentő tételt, feltéve, hogy 
a tag (a részvényes) a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett valamennyi 
részesedést elkülönítetten tartja nyilván," 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

16.  Ékes József és Szatmáry Kristóf képviselő az egységes javaslat 20. §  
(3) bekezdése felvezető szövegének a módosítását és a (3) bekezdésben a Kjtv. 3. §  
(3) bekezdését új i) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A Kjtv. 3. §-ának (3) bekezdése pontja a következő e)-[j)] k pontokkal egészül ki:" 
 
 /Csökkentő tételek:/ 
 
 "i) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá tartozó vállalkozások által megvalósított munkahelyteremtést szolgáló 
beruházás eredményeképpen létrejött új munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók után 
fizetett, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott három százalékos munkaadói járulék és a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege," 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány szó szerint megegyezik a T/1297/17-es módosító javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1297/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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17.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 21. §-a felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "21. § A Kjtv. 4. §-ának (1) bekezdése [a következők szerint módosul] helyébe a 
következő rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

18.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 22. §-ában a Kjtv. 6. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /22. § A Kjtv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A fizetendő különadót és a 4. § szerinti járadékot az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvényben a társasági adóra előírt határidőben – az adóévben a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alól kikerülő hitelintézet esetében a 4. § 
szerinti járadékot[,]  a kikerülést követő 90. napig – kell megállapítani, bevallani és 
megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

19.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (1) bekezdése felvezető szövegének  
a következő módosítását javasolja:  
 
 "23. § (1) A Kjtv. 7. §-ának 8-9. pontja [a következők szerint módosul] helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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20.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (1) bekezdésében a Kjtv. 7. §  
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § (1) A Kjtv. 7. §-ának 8-9. pontja a következők szerint módosul:/ 
 
 "8. közvetlenül érintett hitelállomány: azon kölcsönügyletek összessége, amelyek 
tekintetében a hitelintézet a kölcsönügylet adósa részére kedvezményes ügyleti kamat- és 
díjmértéket érvényesít és ezen ügyletek tekintetében az állami kamattámogatást a hitelintézet 
közvetlen módon [– az erre vonatkozó külön szabályok szerint –] a Magyar Állammal 
elszámolja;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

21.  Font Sándor képviselő az egységes javaslat 32. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 

/VIII. Fejezet 
 

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása/ 
 
 "32. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 
Melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép az alábbiak szerint." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

22.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 52. § (2) bekezdésében az Art. 31. §  
(2) bekezdése 27. pontjának és az 52. § (3) bekezdésében az Art. 31. § (8) bekezdésének  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Art. 31. § (2) bekezdése a következő új 27. ponttal egészül ki:/ 
 
 "27. az e bekezdés szerint havi [adó és járulék bevallás] adó- és járulékbevallás 
benyújtására kötelezett munkáltató, ha a tárgyhóban alkalmi munkavállalói könyvvel (AM 
könyv) rendelkező személyt foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben 
feltünteti az alkalmi munkavállaló AM könyvébe az adott hónapban történt alkalmi 
foglalkoztatás napjára (napjaira) beragasztott közteherjegy – hónapon belüli több napi 
foglalkoztatás esetén a közteherjegyek együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját 
(napjait)." 
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 /(3) Az Art. 31. §-a a következő új (6)-(11) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg 
a jelenlegi (6)-(8) bekezdések számozása (12)-(14) bekezdésekre változik:/ 
 
 "(8) Ha a társas vállalkozás kizárólag társas vállalkozóként biztosított személyt 
foglalkoztat, és e társas vállalkozó egyidejűleg heti 36 órát elérő munkaviszonyban is áll, a 
társas vállalkozás a (2) bekezdés szerinti havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására csak a 
társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) 
járulék-, személyi [jövedelemadó előleg-] jövedelemadóelőleg-, százalékos mértékű 
egészségügyi hozzájárulás-alapot képező jövedelemmel érintett hónap(ok) vonatkozásában 
kötelezett. Az a társas vállalkozás, amely kizárólag olyan társas vállalkozóként biztosított 
személyt foglalkoztat, aki egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő 
tagja, és a tag ezt a társas vállalkozást a Tbj. 27. § (1) bekezdésében előírt legkisebb összegű 
járulék szempontjából nem választotta, akkor ez a társas vállalkozás a (2) bekezdés szerinti 
havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására csak a társas vállalkozó részére a személyes 
közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelemmel érintett 
hónap(ok)ra kötelezett." 
 
 "(11) Az adóhatóság a (2) bekezdés 5. pontja szerinti nyugdíjas státusszal rendelkező 
magánszemélyre vonatkozó tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmi adatokat 
összesíti, és amennyiben a magánszemély tárgyévi járulékalapot képező összesített jövedelme 
[eléri]  meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
összegének tizenkét hónapra számított összegét (a továbbiakban: éves keretösszeg) a 
nyugdíjfolyósító szerv részére [2008. január 1-jétől kezdődően] adatszolgáltatást teljesít." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

23.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 55. § (2) bekezdésében az Art. 43. §  
(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Art. 43. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(9) A [magán-nyugdíjpénztárat] magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj (tagdíj-
kiegészítés), késedelmi pótlék, illetőleg önellenőrzési pótlék, valamint a tagdíjszámlákon 
nyilvántartott túlfizetés összege az adóhatóságnál nyilvántartott más adótartozásra sem az 
adózó kérelemére, sem hivatalból nem számolható el, illetőleg nem törölhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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24.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 59. §-ában az Art. 52. § (7) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja:  
 
 /59. § Az Art. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Az állami adóhatóság  
 
 a) megkeresésre adatot szolgáltat [az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
szerv,] a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az 
egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, valamint az állami 
foglalkoztatási szerv, továbbá a menekültügyi hatóság részére az adóval összefüggő adatról, 
tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a 
folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges, 
 
 b) elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra 
kötelezettek és a mezőgazdasági őstermelő által 
 
  ba) a 31. § (2) bekezdése 1-7., 9-15., 23-24. és 27. pontjai szerinti 
részletezettséggel bevallott, a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, 
éves konszolidált adatokat – ide nem értve a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, 
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó 
adatokat – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére a tárgyévet követő év 
augusztus 31. napjáig,  
 
  bb) a 31. § (2) bekezdése 1-6., 8-10., 12-14., 16., 23. és 27. pontjaiban 
meghatározott adatokat az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az 
[Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv részére a bevallásra 
előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig,  
 
  bc) a 31. § (2) bekezdése 1-5., 7., 9-12., 15. és 27. pontjaiban foglalt adatokat a 
magán-nyugdíjpénztári tagok folyószámlájának vezetéséhez a magánnyugdíjpénztárak részére 
– pénztáranként – a bevallásra előírt határidőt követő hónap, a bevallás kijavítása, 
önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén a kijavítás, illetőleg az önellenőrzés benyújtásának 
időpontját követő hónap utolsó napjáig, 
 
 c) elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra 
kötelezettek által a 31. § (2) bekezdés 1-3., 5., 12. és a – korkedvezményre jogosító munkakör 
tartama kivételével – 13., továbbá 27. pontjaiban meghatározott adatokat, valamint 10. 
pontjából a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamára vonatkozó adatot a 
munkajogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése céljából a munkaügyi hatóság részére a 
bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig, 
 
 d) elektronikus úton hivatalból átadja a személyi jövedelemadóról benyújtott 
bevallásban bevallott, a Tbj. 5. § (3) bekezdés szerint biztosított által fizetett nyugdíj-
biztosítási és nyugdíjjárulék (tagdíj) alapjára és összegére vonatkozó adatokat a 
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, illetőleg – a tagdíj 
vonatkozásában – a magánnyugdíjpénztár részére, a pénzbeli és természetbeni 
egészségbiztosítási járulék alapjára és összegére vonatkozó adatokat az [Egészségbiztosítási 
Alap kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv részére, a vendéglátó üzlet felszolgálója 
által a borravaló után fizetett nyugdíj-biztosítási járulék alapjára és összegére vonatkozó 
adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére a tárgyévet követő év 
augusztus 31. napjáig. 
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 e) elektronikus úton hivatalból átadja [2008. január 1-jétől kezdődően] a nyugdíjas 
státusszal rendelkező magánszemélyre vonatkozó tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező 
összesített jövedelmi adatokat a nyugdíjfolyósító szerv részére abban az időpontban, amikor a 
magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme meghaladja az éves 
keretösszeg[ének]et [elérésekor]." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

25.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 64. §-ában az Art. 132/A. §  
(11) bekezdése k) pontjának és 64. §-ában az Art. 132/B. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /64. § Az Art. a 132. §-át követően a következő új alcímmel és 132/A-132/B. §-okkal 
egészül ki: 
 
 „A szokásos piaci ár megállapítása/ 
 
 /(11) A kérelmet el kell utasítani, ha/ 
 
 "k) [ha] az adózó – a kétoldalú, illetőleg a többoldalúan lefolytatandó eljárás helyett – 
egyoldalú eljárást kezdeményezett és az ennek alapján megindult eljárás folyamán az állami 
adóhatóság információcserére vonatkozó kérését a külföldi állam illetékes hatósága 
visszautasítja vagy az információcserére vonatkozó megkeresésre kölcsönös egyeztető eljárást 
kezdeményez, kivéve, ha az adózó az eljárás egyoldalú lefolytatására irányuló kérelmét 
kétoldalú, illetőleg többoldalú eljárás iránti kérelemre módosítja." 
 
 "(4) Önálló fellebbezésnek van helye a szokásos piaci ár megállapítására, a határozat 
módosítására, illetőleg a határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem 
elutasításának tárgyában hozott [első fokú]  elsőfokú végzés ellen." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

26.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 74. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "74. § Az Art. 1-2. számú melléklete e törvény 5-6. számú melléklete szerint módosul." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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27.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Hatodik része XIV. fejezetszámának  
a következő módosítását javasolja: 
 

/HATODIK RÉSZ/ 
 

"[XIV.]  XIII.  Fejezet 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

28.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 78. § (1) bekezdésében az Szjtv. 8. §  
(1) bekezdésének és a 78. § (2) bekezdésében az Szjtv. 8. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /78. § (1) Az Szjtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az állami adóhatóság vezetője és helyettesei, valamint [szerencsejáték felügyeleti] 
szerencsejáték-felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottai sorsolásos játék kivételével 
szerencsejátékban nem vehetnek részt." 
 
 /(2) Az Szjtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami adóhatóság vezetője és helyettesei, valamint az állami adóhatóság 
[szerencsejáték felügyeleti] szerencsejáték-felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottai 
[szerencsejáték szervezőnél] szerencsejáték-szervezőnél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt nem létesíthetnek, vezető tisztségviselők, valamint [felügyelő bizottság] 
felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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29.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 79. §-ában az Szjtv. 28/A. §  
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /79. § Az Szjtv. 28/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Lóversenyfogadás kivételével a bukmékeri rendszerű fogadás szervezéséhez a 3. § 
(1) bekezdésének a) pontjában szereplő jogi személynek legalább 1 milliárd forint alap- vagy 
törzstőkével és legalább öt éves szerencsejáték-szervezői gyakorlattal kell rendelkeznie. 
Lóversenyfogadás kivételével a bukmékeri rendszerű fogadásra kiírt koncessziós pályázat 
nyertese csak az a személy lehet, aki a pályázat kiírása előtt legalább öt évig az e törvény 
hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezésével foglalkozott, és a bukmékeri rendszerű 
fogadási tevékenység folytatására legalább 1 milliárd forint alap- vagy törzstőkével 
rendelkező koncessziós társaságot alapít. Ha többen közösen nyújtanak be pályázatot, vagy 
olyan pályázó nyújt be pályázatot, amelynek egyik tagja (részvényese) a szavazatok 
többségével rendelkezik, a legalább [öt éves] ötéves szerencsejáték-szervezői gyakorlattal 
kapcsolatos feltételt elegendő, ha legalább a pályázók egyike vagy a szavazatok többségével 
rendelkező tag (részvényes) teljesíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

30.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Hetedik része XV. fejezetszámának  
a következő módosítását javasolja: 
 

/HETEDIK RÉSZ 
 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES 
BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK/ 

 
"[XV.]  XIV.  Fejezet 

 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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31.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 85. §-ának – a Tbj. 18. § (6) bekezdését 
érintően – az elhagyását javasolja:  
 
 "[85. § A Tbj. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) A foglalkoztató által a 20. § (3) bekezdése alapján megfizetett különadó 45 
százaléka az Egészségbiztosítási Alapot, 55 százaléka a Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti 
meg. A befizetett különadót az állami adóhatóság az Egészségbiztosítási Alap és a 
Nyugdíjbiztosítási Alap javára folyamatosan utalja át.”] " 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

32.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 86. §-a felvezető szövegének a következő 
módosítását és a 85. §-ban a Tbj. 20. § (3) bekezdésének az elhagyását  javasolja: 
 
 "86. § A Tbj. 20. §-ának (2)[-(3)] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

 „(2) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított foglalkoztatója a 
társadalombiztosítási járulékot havonta legalább 131 000 forint minimum járulékalap – 
részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része – után köteles megfizetni. Ha a járulékalapot 
képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató az Art. 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott bevallásban – a tényleges járulékalapot képező jövedelem 
feltüntetésével – bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot 
képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. 
 
 [(3) Ha a biztosított járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimum 
járulékalapot és a foglalkoztató nem él bejelentéssel, a 24. § (1) bekezdésében 
meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján a biztosítottat terhelő 
járuléktöbbletet a foglalkoztató különadóként köteles megfizetni.] 
 
 (4) A minimum járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a 
foglalkoztatóra, aki az általa foglalkoztatott biztosított utáni járulékfizetési kötelezettséget 
külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti vagy a biztosított foglalkoztatására 
tekintettel külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt érvényesít.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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33.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 90. § (1) bekezdésében a Tbj. 31. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /90. § (1) A Tbj. 31. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) Ha a biztosított legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal 
rendelkezik vagy közép-, illetőleg felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat 
tanulmányokat, az egyidejűleg fennálló biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további 
jogviszonya alapján nem fizet a [Tbj.]  19. § (3) bekezdésében meghatározott pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékot. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg 
fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

34.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 92. § (1) bekezdésében a Tbj. 41. §  
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /92. § (1) A Tbj. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások 
megállapítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az 
Art. 52. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíjbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv és az [Egészségbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős] egészségbiztosítási szerv, illetőleg a magánnyugdíjpénztár részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

35.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 93. § (2) bekezdésében a Tbj. 44. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Tbj. 44. §[-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4) 
bekezdés számozása (5) bekezdésre változik] (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „ [(4)] (5) A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon köteles a bejelentésről 
igazolást kiadni a biztosított részére, mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a 
bejelentés teljesítésének időpontját.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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



-  19  - 
 

 
 

36.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 95. §-a felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "95. § A Tbj. 51. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg [az eredeti]  
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (a 
továbbiakban: Módtv.) 156. §-ával megállapított (1) bekezdés számozása (2) bekezdésre 
változik: 
 
 „(1) A tagdíjat, a tagdíj-kiegészítést, a tagdíjjal összefüggésben felszámított késedelmi 
pótlékot, önellenőrzési pótlékot forintban kell bevallani és megfizetni. Az adóhatóság a 
tagdíjat, a foglalkoztató és a tag által fizetett tagdíj-kiegészítést, a tagdíjjal összefüggésben 
felszámított késedelmi pótlékot és önellenőrzési pótlékot az egyéb adóktól, járulékoktól 
elkülönítetten tartja nyilván.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

37.  Az Előterjesztő az egységes javaslat XVI. fejezetcímének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"[XVI.]  XV. Fejezet 
 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

38.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Nyolcadik része XVII. és XVIII. 
fejezetszámának a következő módosítását javasolja: 
 

/NYOLCADIK RÉSZ 
 

AZ ÖNKÉNTES ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK/ 
 

"[XVII.]  XVI.  Fejezet 
 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 
módosítása " 
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"[XVIII.]  XVII.  Fejezet 

 
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása" 

 
Indokolás: Lásd a T/1297/72/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

39.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 100. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "100. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Öpt.) [2. § (6) bekezdésének az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Ept.)]  a Módtv. 169. §  
(2) bekezdésével megállapított 2. § (6) bekezdésének szövege a következő ck) ponttal 
kiegészülve lép hatályba [ki] : 
 
 „ck) a gyógyüdülés, valamint az egészségügyi üdülés.” 
 
 (2) Az Öpt. [2. § (6) bekezdésének az Ept.] Módtv. 169. § (2) bekezdésével 
megállapított 2. § (6) bekezdésének [szövegének] db) pontja [helyébe] a következő 
[rendelkezés] szöveggel lép hatályba: 
 
 „db) a rekreációs üdülés;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

40.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Kilencedik része XIX. fejezetszámának  
a következő módosítását javasolja: 
 

/KILENCEDIK RÉSZ/ 
 

"[XIX.]  XVIII.  Fejezet 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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41.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Tizedik része XX. fejezetszámának  

a következő módosítását javasolja: 
 

/TIZEDIK RÉSZ/ 
 

"[XX.]  XIX.  Fejezet 
 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

42.  Az Előterjesztő az egységes javaslat Tizenegyedik része XXI. fejezetszámának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/TIZENEGYEDIK RÉSZ 
 

"[XXI.]  XX. Fejezet 
 

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 
szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása " 

 
Indokolás: Lásd a T/1297/72/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

43.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 124. §-ának és az azt 
megelőző címnek az elhagyását javasolja: 
 
"[A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 

szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása 
 
 124. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/A. 
§-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) A külön jogszabályban meghatározott határidőt követően benyújtott, a 
határidő elmulasztása miatt elutasított mentességi kérelem esetén a termékdíjfizetési 
kötelezettség alóli mentesség megszerzése érdekében a kötelezett tárgyév június 30-ig 
egyedi mentességi kérelmet nyújthat be a környezetvédelemért felelős miniszterhez. A 
kötelezett az egyedi mentességi kérelem benyújtása mellett köteles annak benyújtásakor 
hatályos igazgatási szolgáltatási díj tizenötszörösének megfizetésére. 
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 (7) A (6) bekezdésben meghatározott egyedi mentességi kérelem benyújtásának 
feltétele, hogy a kötelezett eredeti mentességi kérelme a benyújtás időpontjában e 
törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározott tartalmi és formai 
előírásokat – a benyújtásra vonatkozó határidő kivételével – teljesítette. 
 
 (8) A környezetvédelemért felelős miniszter a (6)-(7) bekezdésben 
meghatározottak, továbbá környezetpolitikai célok figyelembevételével az eredeti 
mentességi kérelem benyújtásának időpontjától a kötelezett részére mentességet 
adhat.”] " 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő nem ért egyet 
 
 
 

44.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 124. §-ában a Kt. 5/A. § (8) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /124. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/A. §-a a következő (6)-(8) 
bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(8) A környezetvédelemért felelős miniszter [a (6)-(7) bekezdésben 
meghatározottak, továbbá környezetpolitikai célok figyelembevételével] az eredeti 
mentességi kérelem benyújtásának időpontjától a kötelezett részére mentességet adhat. 
 
 Az egyedi mentesség megadásakor vizsgálni kell  
 
 a) a (6)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét,  
 
 b) a kérelem késedelmes benyújtásának indokát, 
 
 c) a (6) bekezdésben megállapított határidő-mulasztás előfordulásának gyakoriságát, 
továbbá 
 
 d) hogy a mentesség utólagos megadása hozzájárul-e  
 
  da) a környezetszennyezés megelőzéséhez, csökkentéséhez,  
 
  db) a termékdíjköteles termék által okozott környezeti veszélyeztetések, károk 
megelőzéséhez és csökkentéséhez, valamint 
 
  dc) a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló 
tevékenységek ösztönzéséhez." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
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45.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 127. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) [Az e törvénnyel a] A Tao. e törvénnyel megállapított 6. §[-ának] (9) 
bekezdés[ét]e [megállapító rendelkezés] 2007. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépéstől bekövetkezett elemi kár megállapítására kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

46.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 128. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "128. § E törvény kihirdetésé[nek a napján]t követő napon hatályba lép [az egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvénnyel (a 
továbbiakban:] a Módtv.-vel [)]  módosított Tao. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontja." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

47.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 131. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) E törvénynek a Kjtv. 3. §-a (3) bekezdésének h) pontját megállapító rendelkezése e 
törvény kihirdetésé[nek napján]t követő napon lép hatályba, rendelkezése a 2006. adóévi 
különadó kötelezettségre is alkalmazható." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

48.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 133. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "133. § (1) E törvény 195. §-a e törvény kihirdetésé[vel]t követő napon lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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49.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 136. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2)  E törvény Harmadik Részének a Jöt 7. § 1. pontja n) alpontját, 28. § (5) 
bekezdését, 85. §-ának (1) bekezdését és 129. §-a (2) bekezdésének r) és s) pontját 
megállapító rendelkezései, valamint a Jöt.-nek [az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvénnyel] a Módtv-nyel megállapított 129. §-a (2) 
bekezdésének p) pontja e törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

50.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 137. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "137. § 2007. január 1-jén hatályba lép a Jöt.-nek [az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvénnyel] a Módtv-nyel megállapított 7. §-
ának 37/B. pontja, 11. §-a (1) bekezdésének h) pontja, 34. §-ának (3) bekezdése, 37. §-a (6) 
bekezdésének d) pontja, 38. §-ának (4) bekezdése, 52. §-ának (2) bekezdése, 58. §-ának (13) 
bekezdése, 72. §-ának (11) bekezdése, 103. §-a (2) bekezdése 1. pontjának b) alpontja és 
110. §-ának (13) bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

51.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 140. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "140. § (1) E törvénynek az Art.-t módosító rendelkezései – a (2)-(3) bekezdésben 
foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lépnek hatályba. 
 
 (2) Az Art.-nek az e törvénnyel megállapított 31. § (11) bekezdése és 52. § (7) 
bekezdése e) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
 [(2)] (3) Az Art.-nek az e törvénnyel megállapított 172. § új (18) bekezdése 2007. 
február 15-én lép hatályba. 
 
 [(3)] (4) E törvénynek az Art. 1-2. számú mellékletét módosító rendelkezései 2007. 
február 1-jén lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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52.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 147. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 
 "147. § [(1)] E törvénynek a Fétám tv.-t módosító rendelkezései [a kihirdetés napján] 
e törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

53.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 152. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "152. § 2007. január 1-jén az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjának f) 
alpontjában az „a teljesítés időpontja;”  szövegrész helyébe az „a teljesítés időpontja, 
amennyiben az eltér a számlakibocsátás időpontjától;”  szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

54.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 154. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 
 "154. § 2007. január 1-jén a Htv. 52. §-a 34. pontjában az „, amely gyógyszert 
forgalmaz” szövegrész helyébe a „a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár” szövegrész 
lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

55.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 156. §-át új f) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /156. § 2007. január 1-jén az Art./ 
 
 "f) 116. § (1) bekezdésének b) pontjában az „országos parancsnoka” szövegrész helyébe 
a „vezetője” szöveg," 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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56.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 157. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "157. § (1) Az Art.-nek a Módtv. 109. § (2) bekezdésével megállapított 31. § (2) 
bekezdésének felvezető szövegében a „– kivéve az árfolyamnyereség adóról, illetőleg a 
kamatjövedelem adóról –” szövegrész helyett a „– kivéve a kamatjövedelem adóról –” 
szöveg, 113. § (2) bekezdésével megállapított 54. § (6) bekezdésében a „– kivéve az e törvény 
77. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adózókat –„ szövegrész helyett a „– kivéve a 
Magyar Honvédséget és rendvédelmi szerveket, a nemzetbiztonsági szolgálatokat –„ szöveg 
lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

57.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 161. §-a a)-e) pontjainak helyébe  
a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /161. § 2007. január 1-jén a Tbj./ 
 
 "[a) 30/A. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági őstermelő” szövegrész helyébe a 
„mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági 
őstermelőt is –” szöveg,  
 
 b) 34. § (10) bekezdésében a „tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgár,” szövegrész helyébe a „tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgár, a külföldinek minősülő EGT-állampolgár és családtagja,” szöveg,  
 
 c) 45. § (3) bekezdésében a „foglalkoztatásától” szövegrész helyébe a 
„foglalkoztatásától, a mezőgazdasági őstermelő a biztosítottá válása napjától” szöveg,  
 
 d) 50. § (7) bekezdésében az „illet őleg késedelmi (önellenőrzési) pótlék” szövegrész 
helyébe a „késedelmi- és önellenőrzési pótlék” szöveg, a „magánnyugdíjpénztárnak” 
szövegrész helyébe a „magánnyugdíjpénztárnak, egyidejűleg a befizetés adatairól 
elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság és a magánnyugdíjpénztár 
részére” szöveg,  
 
 e) 56. § (2) bekezdésében a „késedelmi pótlékra” szövegrész helyébe a „késedelmi és 
önellenőrzési pótlékra” szöveg] 
 
 a) 20. § (3) bekezdésében „az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési jogával” 
szövegrész helyébe a „bejelentéssel” szöveg,  
 
 b) 34. § (10) bekezdésében a „tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgár,” szövegrész helyébe a „tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgár, a külföldinek minősülő EGT-állampolgár és családtagja,” szöveg,  
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 c) 45. § (3) bekezdésében a „foglalkoztatásától” szövegrész helyébe a 
„foglalkoztatásától, a mezőgazdasági őstermelő a biztosítottá válása napjától” szöveg,  
 
 d) 50. § (8) bekezdésében „az Art. 17/A. §-ában” szövegrész helyébe „a 20. § (2) 
bekezdésében, a 27. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében és a 29/A. § (1) 
bekezdésében” szöveg  
 
 e) 56. § (2) bekezdésében a „késedelmi pótlékra” szövegrész helyébe a „késedelmi és 
önellenőrzési pótlékra” szöveg" 
 
 /lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

58.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 162. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "162. § A Tbj. a Módtv.  
 
 a) 147. §-ával megállapított 30/A. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági őstermelő”  
szövegrész helyett a „mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben 
kezdő mezőgazdasági őstermelőt is –” szöveg, 
 
 b) 155. §-ával megállapított 50. § (7) bekezdésében az „illet őleg késedelmi 
(önellenőrzési) pótlék” szövegrész helyett a „késedelmi- és önellenőrzési pótlék” szöveg, a 
„magánnyugdíjpénztárnak” szövegrész helyett a „magánnyugdíjpénztárnak, egyidejűleg a 
befizetés adatairól elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság és a 
magánnyugdíjpénztár részére” szöveg 
 
 lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

59.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 163. §-a felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "163. § [2007. január 1-jével az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXI. törvény] A Módtv. 251. §-ának (9) bekezdése [helyébe a következő 
rendelkezés lép] a következő szöveggel lép hatályba: 
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 „(9) A 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen 
időpontot megelőző bevallási időszak(ok)ra vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
megfizetésére, a bevallás pótlására, a bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére, valamint 
a tagdíjbevallás ellenőrzésére és a tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági 
megkeresésekre. A 2006. december 31-éig terjedő bevallási időszak(ok)ra vonatkozó és a 
magánnyugdíjpénztárhoz 2007. január 1-jét követően érkező tagdíjbefizetéseket a 2007. 
január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó, az adóhatósághoz érkező 
tagdíjbefizetésektől elkülönítetten kell a Tbj. 53. § szerinti elszámolásnál figyelembe venni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

60.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 164. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 
 "164. § 2007. január 1-jén az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 
évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (5) bekezdésének a) pontjában a „nyugdíj előtti 
munkanélküli segélyben” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott jogosultságon alapuló álláskeresési segélyben” szövegrész lép, a 65. § (3) 
bekezdésének a) pontja a „jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésre” 
szövegrészt követően kiegészül a „, valamint a jogsértő magatartás abbahagyására” 
szövegrésszel[, a 78. § (1) bekezdése a „pénztárak által finanszírozható” szövegrészt 
követően kiegészül a „szolgáltatásokra, a” szövegrésszel]." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

61.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 165. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "165. § Az Öpt.-nek a[z egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. 
évi LXI. törvény]  Módtv. 169. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (6) bekezdésében a „cd) 
a gyógyterápiás kezelések;” szövegrész helyett a „cc) a gyógyterápiás kezelések;” szöveg[, 
170. §-ával megállapított 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „kiegészítő ellátás,” 
szövegrész helyett a „kiegészítő ellátás, valamint” szöveg], a Módtv. 252. § (2) 
bekezdésével megállapított 78. § (1) bekezdésében a „szolgáltatások nyújtására, ezek szakmai 
szabályaira” szövegrész helyett a „szolgáltatásokra, a szolgáltatások nyújtására, ezek 
szakmai szabályaira” szöveg lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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62.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 168-169. §-okkal javasolja 
kiegészíteni:  
 
 "168. § 2007. január 2-án a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény  
43. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „a) a Vám- és Pénzügyőrség szerveinek illetékességét megalapozó – a Kormány által 
rendeletben meg nem határozott – okokat és e szervek illetékességi területét,” 
 
 
 169. § 2007. január l-jén a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 341. §  
d) pontjában a ,,területén a” szövegrész helyébe a ,,területén az első fokú” szöveg lép.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

63.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 168. § (2) bekezdésében a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény kihirdetésé[vel egyidejűleg]t követő napon hatályát veszti az Szja tv. 
81. §-ának (4) bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

64.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 173. § (4) bekezdésében a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) [A]  2010. január 1-jén a Jöt. e törvénnyel megállapított 128/A. §-a hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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65.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 184. §-ának a következő módosítását és  
új c)-d) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "184. § Nem lép hatályba [az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXI. törvény] a Módtv. 
 
 a) 133. §-ának a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontját beiktató rendelkezése, [valamint  
a] 
 
 b) 134. §-a, 
 
 c) 251. § (2) bekezdésében az „5. §-a (1) bekezdésének i) pontja, 10. §-ának (3) 
bekezdése,” szövegrész, valamint 
 
 d) 251. § (5) bekezdésének b) pontjában a „44. §-ának (2) és (5) bekezdése,” 
szövegrész." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

66.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 187. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 
 "187. § Nem lép hatályba a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 367. § 
22. pontjában a „139. §-ának (6) bekezdésében, 140. §-ának (4) bekezdésében”  szövegrész." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

67.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 188. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) [E törvénynek a] Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 3. §[-ának] 70. pontját és 
49/B. §[-ának] (23) bekezdését [megállapító rendelkezését] a hatálybalépésüktől 
bekövetkezett elemi kár megállapítására kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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68.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 188. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) E törvénynek az Szja tv. 65. §-át módosító rendelkezései – fenntartva [az egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény]  a Módtv. 223. §-a 
(13) bekezdésének d) pontjában foglalt rendelkezést az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének az e 
törvénnyel beiktatott új e) pontja rendelkezésében említett jövedelemre – a 2006. szeptember 
1-jét követően, de az e törvény kihirdetését követő 45. nap hónapját követő hónap első napját 
megelőzően megszerzett, az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének az e törvénnyel beiktatott új e) 
pontjában említett jövedelemre és annak adókötelezettségére is alkalmazhatók, amennyiben a 
magánszemély számára összességükben előnyösebbek a 2006. szeptember 1. és az e 
törvénykihirdetését követő 45. nap hónapját követő hónap első napja közötti időszakban 
hatályos előírásokhoz képest." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

69.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 188. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(7) Ha a bevétel megszerzése 2006. augusztus 31-ét követően, de [e törvény 
hatálybalépését] 2007. január 1-jét megelőzően történt, a nem az eredeti jogosult 
magánszemély vagy annak örököse által kárpótlási jegy felhasználásával megszerzett 
értékpapír tőzsdei ügyletben történő visszterhes vagyonátruházása esetén a bevételre a tőzsdei 
ügyletből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazhatók." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

70.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 190. § (3)-(4) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Tao. e törvénnyel [hatálybaléptetett] hatályba léptetett 20. § (1) bekezdés d) 
pontjának rendelkezései a 2006-ban kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. 
adóévi adókötelezettségre is alkalmazhatók. 
 
 (4) A Tao. e törvénnyel megállapított 4. §-a 5. pontjának, 7. §-a (1) bekezdése dz) 
pontjának, 7. §-a (1) bekezdése dzs) pontja b) alpontjának és 8. §-a (1) bekezdésének dzs) 
pontja b) alpontjának rendelkezéseit első ízben a 2007. január 1-jétől megszerzett 
részesedésre lehet alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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71.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 193. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "193. § (1) E törvénynek a kedvezményezett átalakulás, a kedvezményezett 
eszközátruházás és a kedvezményezett részesedéscsere esetére vonatkozó, a Kjtv. e 
törvénnyel módosított 3. §-a szerinti előírásokat a hatálybalépéstől [lépéstől]  bekövetkező 
említett jogügyletek esetében lehet alkalmazni. 
 
 (2) A Kjtv. e törvénnyel módosított 3. §-a (2) bekezdése h) pontjának, 3. §-a (3) 
bekezdése i) pontjának, valamint [1]7. §-a 13. pontjának rendelkezéseit az e törvény 
hatálybalépését követően megszerzett részesedésre lehet alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

72.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 196. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "196. § (1) Általános [forgalmi adó fizetési] forgalmiadó-fizetési kötelezettség 
keletkezik azon termékek szabad forgalomba bocsátása vagy jogellenes forgalomba hozatala 
esetén, amelyek a kibővített Közösségben a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának 
időpontjában átmeneti megőrzés alatt, vagy a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke 15) 
bekezdésének b) pontjában és (16) bekezdésének b)-g) pontjában említett valamely vámjogi 
sors vagy vámeljárás alatt, vagy a kibővített Közösségben a kiviteli vámalakiságok elvégzését 
követően szállítás alatt állnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
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73.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 201. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "201. § (1) 2007. évben a munkáltató és a kifizető az Art. 16. § (4) bekezdésében, 
valamint a 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az ott megjelölt adatokon túl a 
biztosított társadalombiztosítási azonosító jelét is bejelenti az állami adóhatóságnak, valamint 
az állami adóhatóság az Art. 16. § (5)-(6) bekezdésének, valamint 52. § (7) bekezdésének 
alkalmazása során a biztosított társadalombiztosítási azonosító jelét is továbbítja az 
egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása, a magánnyugdíjpénztár, a munkaügyi hatóság, 
illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

74.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 202. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja:  
 
 "202. § (1) Az Art. e törvénnyel megállapított, a munkáltatói és az adóhatósági 
adómegállapítással összefüggő rendelkezéseit a 2006. évről teljesített adómegállapítás során 
is alkalmazni kell. 
 
 [(2) Az Szftv. szerint 2006. december 31-ét megelőzően benyújtott rendelkező 
nyilatkozatok elbírálása során a 2006. december 31-én hatályos szabályokat kell 
alkalmazni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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



-  34  - 
 

 
 

75.  Font Sándor képviselő az egységes javaslat 4. számú mellékletében a Rega-tv. 
melléklete I. részének az elhagyását javasolja:  
 

"[„I. rész 

Adótételek az egyes adókategóriákban 

 

 

1. Adótételek személygépkocsik esetén 

Adó-  
kategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai 

Adótétel  
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba  

sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének  
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló  

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  
5. számú mellékletének II. pontja szerint] 

 

  
 

8-nál jobb 6-8 4 4-nél rosszabb 

1. 
Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és 

dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 
250 000 Ft/db 372 000 Ft/db 499 000 Ft/db 749 000 Ft/db 

2. 
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig 

és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig 
361 000 Ft/db 542 000 Ft/db 722 000 Ft/db 1 083 000 Ft/db 

3. 
Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig 
478 000 Ft/db 722 000 Ft/db 966 000 Ft/db 1 434 000 Ft/db 

4. 
Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 
743 000 Ft/db 1 104 000 Ft/db 1 476 000 Ft/db 2 230 000 Ft/db 

5. 
Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig 
1 020 000 Ft/db 1 529 000 Ft/db 2 039 000 Ft/db 3 059 000 Ft/db 

6. 
Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig 
1 466 000 Ft/db 2 198 000 Ft/db 2 931 000 Ft/db 4 397 000 Ft/db 

7. 
Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 
2 230 000 Ft/db 3 345 000 Ft/db 4 460 000 Ft/db 6 691 000 Ft/db 

8. 
Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és 

dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett 
3 207 000 Ft/db 4 821 000 Ft/db 6 425 000 Ft/db 9 622 000 Ft/db 

9. 

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú 
mellékletének II. pontja szerinti 5 
környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos 
meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és Otto-, 
vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású 
személygépkocsi 

190 000 Ft/db 

10. 

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú 
mellékletének II. pontja szerinti 5 
környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá 
nem tartozó egyéb személygépkocsi 

380 000 Ft/db 
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2. Az adó összege motorkerékpárok esetén 

 
 

Adókategóri

a 

 A motorkerékpár műszaki tulajdonságai  Adótétel 

 1.  80 cm3-ig  20 000 Ft/db 

 2.  81-125 cm3-ig  95 000 Ft/db 

 3.  126-500 cm3-ig  135 000 Ft/db 

 4.  501-900 cm3-ig  180 000 Ft/db 

 5.  901 cm3-től  230 000 Ft/db 

A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és 
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba 
helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében 
meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

76.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. számú mellékletében a Rega-tv. 
melléklete I. rész 1. pontja előtti címnek, 2. pontja szövegének és II. része szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 

"4. számú melléklet a 2006. évi … törvényhez 
 

 A Rega-tv. Melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez 
 

[„] I. rész 
 

Adótételek az egyes adókategóriákban" 
 
 
 /2. Az adó összege motorkerékpárok esetén/ 
 
 "A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és 
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési [felügyelet] hatóság a forgalomba 
helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében 
meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti." 
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"II. rész 
 

Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam 
figyelembevételével 

 
 [Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított 
időtartam figyelembevételével.] 
 
 Az adó összegét [az adóhatóság] a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes 
alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak 
minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési [felügyelet] 
hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki 
adatlap 42. számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek 
hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai 
nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a 
gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében 
található előírások figyelembe vétele nélkül alkalmazandók." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

77.  Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő az egységes javaslat 4. számú 
mellékletében a Rega-tv. melléklete I. része 1. pontja táblázatának a következő 
módosítását javasolja:  
 

/4. számú melléklet a 2006. évi … törvényhez 
 

 A Rega-tv. Melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„I. rész 
 

Adótételek az egyes adókategóriákban/ 
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 "1. Adótételek személygépkocsik esetén 
 

Adó-  
kategória 

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai 

Adótétel  
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba  

sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének  
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló  

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  
5. számú mellékletének II. pontja szerint] 

 

 
 
 

8-nál jobb 6-8 [4] 5-nél rosszabb [4-nél rosszabb 

1. 
Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és 

dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 
250 000 Ft/db 372 000 Ft/db 499 000 Ft/db 749 000 Ft/db 

2. 
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és 

dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig 
361 000 Ft/db 542 000 Ft/db 722 000 Ft/db 1 083 000 Ft/db 

3. 
Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig 
478 000 Ft/db 722 000 Ft/db 966 000 Ft/db 1 434 000 Ft/db 

4. 
Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 
743 000 Ft/db 1 104 000 Ft/db 1 476 000 Ft/db 2 230 000 Ft/db 

5. 
Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig 
1 020 000 Ft/db 1 529 000 Ft/db 2 039 000 Ft/db 3 059 000 Ft/db 

6. 
Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig 
1 466 000 Ft/db 2 198 000 Ft/db 2 931 000 Ft/db 4 397 000 Ft/db 

7. 
Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és 

dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 
2 230 000 Ft/db 3 345 000 Ft/db 4 460 000 Ft/db 6 691 000 Ft/db 

8. 
Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és 

dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett 
3 207 000 Ft/db 4 821 000 Ft/db 6 425 000 Ft/db 9 622 000 Ft/db] 

9. 

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú 
mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi 
osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg 
hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és 
dízelmotoros) hajtású személygépkocsi 

190 000 Ft/db 

10. 

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú 
mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi 
osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb 
személygépkocsi 

380 000 Ft/db 

" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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78.  Font Sándor képviselő az egységes javaslat 4. számú mellékletében a Rega-tv. 

melléklete II. részének táblázata alatti képletnek a következő módosítását javasolja:  
 
 Visszavonva! 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 
 

79.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. számú melléklete felvezető szövegének  
a következő módosítását javasolja: 
 

/5. számú melléklet a 2006. évi … törvényhez/ 
 
 "Az [adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)]  Art.  
1. számú mellékletének I./B) 3. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „h) Az egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett 
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és 
a nyugdíjjárulékot évente, a személyijövedelemadó-bevallásában vallja be.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1297/72/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
 
 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint a T/1297/68/1. számú, a 
Költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat nem felel meg a Házszabály 94. § 
(3) bekezdésében foglaltaknak, ezért benyújtotta a T/1297/77. számú bizottsági módosító 
javaslatot. 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. december 18. 
 
 
 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.,  
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 
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