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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott módosítási szándékot magában foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 23-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15428/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Szja tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem
rendelkezik –

a) ha az adóalap nem haladja meg az 1,656 millió forintot, az adóalap 0 százaléka,
b) ha az adóalap meghaladja az 1,656 millió forintot, de nem haladja meg a 3,6 millió forintot, az
1,656 millió forintot meghaladó rész 12 százaléka,
c)  ha  az  adóalap  meghaladja  a  3,6  millió  forintot,  233  280  forint  és  a  3,6  millió  forintot
meghaladó rész 24 százaléka.”

T/15428/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5. 

T/15428/10/1. sz. 

Megjegyzés: A HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/15428/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás

10. §

Az Szja tv.
[2. 57/A. § (2) bekezdésében a „lévő egy” szövegrész helyébe a „lévő, legfeljebb három”
szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: a 3. alcímet megelőzően új 25. §
Módosítás jellege: kiegészítés

25. §

Hatályát veszti a Tao. törvény
a) 4. § 41-44. pontja,
b) 22/C.-a és az azt megelőző alcíme,
c) 24/A. § (3) bekezdés c) pontja,  (7)-(9) bekezdése,  (11a)-(12) bekezdése,  (19)-(21) és (25)
bekezdése,
d) 30. § (10) bekezdése, valamint
e) 24/A. § (11) bekezdésében és 24/B. § (1) bekezdésében a „– látvány-csapatsportok támogatása
esetén  a  (9)  és  a  (25)  bekezdés  szerint  csökkentett  mértékben  –”,  valamint  24/A.  (22)
bekezdésében az „a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a sportpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium” szövegrészek.

T/15428/13/1. sz. 

3



Megjegyzés: A HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/15428/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés - Katv. 19. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Katv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  Az  adóalanyiság  (5)  bekezdésben  meghatározott  megszűnése  napjával  mint
mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. Az üzleti évről az Szt. általános szabályai szerint
beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyezni, közzé kell tenni és
egyidejűleg rendelkezni kell a 20. §-ban a fizetendő adó mértékéig jóváírható, a 2017. január 01.-t
követő munkabér emelkedésből eredő bérköltség növekményről.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15428/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. alcím, Új 54. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

10. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

54. §

Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 36. §-a.

T/15428/10/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5. 

T/15428/10/2. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján: 
1.  A módosító  javaslat  kiterjed  a  törvényjavaslat  által  nem  érintett  törvény  rendelkezéseire
(túlterjeszkedő módosító javaslat).
2.  A  túlterjeszkedő  módosító  javaslat  akkor  felel  meg  a  házszabályi  rendelkezéseknek,  ha
benyújtása valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ
44.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  érvényesítése  miatt  nyilvánvalóan
szükséges.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslattól  elkülönítve kell benyújtani,  annak szabályszerűségéről az
Országgyűlés  dönt.  A szabályszerű  túlterjeszkedő  módosító  javaslatra  az  általános  vita  újra
megnyílik és kiegészítő részletes vita lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/15428/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. § (14) és (15) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

109. §

(1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a
továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. §-a a következő (14)-(18) bekezdéssel egészül ki:

„(14)  Az  adózó  az  (1)-(13)  és  a  (38)-(39)  bekezdés  alapján  megállapított  fizetendő  különadó
összegét választása szerint – adóvisszatartás formájában – csökkentheti az általa kedvezményezett
célra  nyújtott  támogatás  összegével[,  ha  az  alapján  jogosult  lenne  a  társasági  adóról  és  az
osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  (a  továbbiakban:  Tao.  törvény)  szerinti
adókedvezményre,  azonban  a  társasági  adó  terhére  az  adókedvezményt  nem veszi  (vette)
igénybe]. Az e bekezdés szerint igénybe vett adócsökkentés összege nem haladhatja meg az (1)-
(13) és a (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó 50 százalékát.

(15)  A  (14)  bekezdés  alkalmazásában  kedvezményezett  célnak  minősül  a  2011.  évi  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló CLXX. törvény 3-5. §-okban a Nemzeti Eszközkezelő feladataira
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nyújtott támogatás.

[(15) A (14) bekezdés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül a látvány-csapatsport
Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy a Tao. törvény 22/C.
§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmények,
b)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások
esetében  kizárólag  a  hivatásos  sportolót  nem  foglalkoztató  amatőr  sportszervezetek,
valamint  a  Tao.  törvény  22/C.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  bd)  alpontjában  meghatározott
támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
c)  pont ca),  cc),  cd)  alpontjában meghatározott  jogcímek támogatása,  és a  Tao.  törvény
22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott jogcím támogatása azzal, hogy a
hivatásos  sportszervezetek  sportinfrastruktúrához  kapcsolódó  támogatása  esetében  a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
d)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások
esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató közhasznú alapítvány, valamint
a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott támogatások
esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények
e) pontjában meghatározott valamennyi jogcím

támogatása minősülhet kedvezményezett célnak.]”

T/15428/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/15428/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. § (17) és (18) 
bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

109. §

(1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a
továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. §-a a következő (14)-(18) bekezdéssel egészül ki:
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„[(17) Amennyiben az adózó a (14) bekezdés szerinti adócsökkentést érvényesíti, akkor a Tao.
törvény rendelkezéseitől eltérően a kiegészítő támogatás mértéke e támogatás vonatkozásában
a  támogatási  igazolásban  meghatározott  összeg  Tao.  törvény  19.  §-a  szerinti  adókulccsal
számított értékének 100 százaléka.

(18)  A  (14)  bekezdés  szerinti  adócsökkentés  igénybevétele  esetén  az  adózó  köteles  az
adócsökkentő tételként igénybe vett támogatáshoz kapcsolódó társasági adóban keletkezett,
múltbéli adóelőny késedelmi pótlékkal növelt összegét az igénybevétellel egyidejűleg az állami
adó- és vámhatóság részére bevallani és megfizetni. E bekezdés alkalmazásában az adóelőnyt
úgy kell  meghatározni,  mintha a kiegészítő támogatás  juttatására a (17) bekezdés szerinti
mértékkel került volna sor.]”

T/15428/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 125. §
Módosítás jellege: kiegészítés

125. §

A Tbj. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (3)  A  biztosított  által  fizetendő  egészségbiztosítási-  és  munkaerő-piaci  járulék  mértéke  4,5
százalék.  Az  egészségbiztosítási-  és  munkaerő-piaci  járulékon  belül  a  természetbeni
egészségbiztosítási  járulék  2  százalék,  a  pénzbeli  egészségbiztosítási  járulék  1  százalék,  a
munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
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Módosítópont: T/15428/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 133. §
Módosítás jellege: kiegészítés

133. §

(1)  A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Szftv.)  1.  §  (4)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (4) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának
a) két százalékáról a 4. §-ban,
b) további két százalékáról pedig a 4/A. §-ban

meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.

(5) A befizetett adó két-két százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni.”

(2) Az Szftv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  2. §

(1)  Ha  a  magánszemély  a  befizetett  adójának  legalább  egyik  két  százalékáról  rendelkezett,  és
rendelkezésének  teljesítése  megtörtént,  a  teljesítés  szerinti  összeg  kizárólag  abban  az  esetben
módosítható,  ha  a  módosítás  vagy  módosítások  által  a  teljesítés  szerinti  összeg
kedvezményezettenként legalább ötezer forinttal növekszik, és a rendelkező nyilatkozat évét követő
év július 31. napjáig

a)  az  adóhatósági  ellenőrzés  során  hozott  -  az  adó  összegének növekedéséről  szóló  -jogerős
határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet a magánszemély megfizette, vagy
b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez alapján az adótöbbletet meg is fizette.

(2)  Az adóhatóság  a  rendelkező  nyilatkozat  évét  követő  év  szeptember  30.  napjáig  a  4.  §  (1)
bekezdése  szerinti  kedvezményezettnek  átutalja  az  (1)  bekezdés  a)-b)  pontja  szerinti  többlet-
adóbefizetés  két  százalékának  megfelelő  összeget,  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint
meghatározott  kiemelt  előirányzat  kezeléséért  felelős  fejezetnek  pedig  adatot  szolgáltat  ezen
összegről.  A 4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezettnek  az  egyházakkal  való
kapcsolattartás  koordinációjáért  felelős  miniszter  a  6/B.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően utalja át az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti többlet-adóbefizetés két százalékának
megfelelő összeget. Az utalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
foglaltak szerinti adóhatósági határozatból, illetve önellenőrzésből egyértelműen megállapítható az
összevont adóalap adójának, illetve a levonandó kedvezményeknek az összege.”

T/15428/4/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 11. 

T/15428/4/1. sz. 

Megjegyzés: A HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/15428/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 133. § és 134. §
Módosítás jellege: kiegészítés

133. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) az alábbi új 3/A. §-sal egészül ki:

„  3/A. §

Minden  16.  évét  betöltött  magyar  állampolgár,  akinek  nincs  személyi  jövedelemadófizetési
kötelezettsége,  a  megelőző adóévben az  1.  §  (4)  bekezdés  szerinti  rendelkezések egy főre  jutó
átlagának  megfelelő  mértékű  utalványban  részesül  a  központi  költségvetés  terhére,  amelyet
kizárólag a 4-4/A. §-ok szerinti kedvezményezettek számára ajánlhat fel. A felajánlásra az e törvény
szerinti rendelkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

134. §

Az Szftv. 4/A. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[A 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl kedvezményezettnek minősül]

„  c) a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt bíróság által – a lelkiismereti
és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint – nyilvántartásba vett vallási tevékenységet
végző szervezet.”
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T/15428/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 12. 

T/15428/8/1. sz. 

Megjegyzés: A HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/15428/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(1)  [A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) ]Az Szftv.  5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

T/15428/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Módosítópont: T/15428/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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(1)  [A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) ]Az Szftv.  5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

T/15428/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/15428/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Art. 175. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„  (19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menedékes felügyeleti szolgáltatásra és a menedékes felügyeleti szolgáltató
kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) jelölje ki a menedékes felügyeleti szolgáltatót.”

T/15428/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
13., 14., 15., 16. 

T/15428/9/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
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Módosítópont: T/15428/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 156. §
Módosítás jellege: kiegészítés

156. §

Az Art. 176/I. §-a a következő (2a)–(2f) bekezdéssel egészül ki:

„  (2a) A 230. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek folyamatos
biztosítása  érdekében  a  Kormány jogosult  rendeletben  ideiglenes  jelleggel  –  legfeljebb  2  éves
időtartamban  –  menedékes  felügyeleti  szolgáltatót  kijelölni  az  e  törvény  szerinti  felügyeleti
szolgáltatói  feladatok  ellátására,  amennyiben  az  engedélyező  hatóság  arról  tájékoztatja,  hogy
felügyeleti  szolgáltatói  engedély  kiadására  a  230.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  határidőig  nem
kerülhet sor.

(2b) Menedékes felügyeleti szolgáltatóként olyan személy vagy szervezet jelölhető ki, aki, illetve
amely

a) rendelkezik telephely-biztonsági tanúsítvánnyal;
b)  folyamatosan  rendelkezik  magyarországi  székhelyű  vagy az  Európai  Gazdasági  Térségről
szóló megállapodásban részes más államban letelepedett  biztosítónál  legalább 1 000 000 000
forint összegű felelősségbiztosítással;
c) informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív
védelmi intézkedéseinek, valamint külön jogszabályban foglalt informatikai követelményeknek
való megfelelőségéről, amelyet arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki;
d) valamennyi 2000 fő lakosságszám feletti településen a felügyeleti szolgáltatói szerződésekkel
kapcsolatos ügyintézési tevékenység ellátása érdekében ügyintézésre alkalmas ügyfélszolgálatot
működtet, továbbá
e) az a)–d) pontban meghatározott  feltételek fennállását az engedélyező hatóság felé legalább
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.

(2c) Ha a kijelölés időtartama alatt a menedékes felügyeleti szolgáltató kérelmére az engedélyező
hatóság a menedékes felügyeleti szolgáltató részére felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki, erről a
körülményről az engedélyező hatóság az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a Kormányt.

(2d)  A Kormány a  (2c)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  követően  haladéktalanul  gondoskodik  a
menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről.

(2e) A menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségét nem érinti, ha az engedélyező hatóság más –
menedékes felügyeleti szolgáltatónak nem minősülő személy vagy szervezet – részére felügyeleti
szolgáltatói engedélyt ad ki.

(2f)  A menedékes  felügyeleti  szolgáltatóra  –  e  törvényben  valamint  e  törvény  felhatalmazása
alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározott  kivétellel  –  a  felügyeleti  szolgáltatóra  vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
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T/15428/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
13., 14., 15., 16. 

T/15428/9/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/15428/9/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 157. és 158. §
Módosítás jellege: kiegészítés

157. §

Az Art. X. fejezete a következő 181/D. §-al egészül ki:

„  181/D. §

(1) E törvény 176/I.  § (2b) bekezdésének d) pontja a belső piaci szolgáltatásokról szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(2)  E törvény 176/I.  §  (2b)  bekezdés  d)  pontjának a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.”

158. §

(1) Az Art. 230. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (2)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően,  2017.  december  1-ig  mentesül  az  üzemeltető  a  22/D.  §  (4)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti szerződést
a felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.”

(2) Az Art. 230. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„  (3)  Ha  a  22/D.  §  (6)  bekezdése  szerinti  szerződést  az  automataberendezés  üzemeltetője  a
menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e
minőségének megszűnéséig

a) az automataberendezés üzemeltetője – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak abban
az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére
24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi –
felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) a menedékes felügyeleti szolgáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg.”

(3) Az Art. 230. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (4) Az automata üzemeltetője mentesül a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a
szerződés  megkötését  követően közokirattal  vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal  igazolja,
hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.”

(4) Az Art. 230. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (5) 2017. december 1-jétől kizárólag AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltethető.”

T/15428/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
13., 14., 15., 16. 

T/15428/9/3. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/15428/9/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 163. § 15. pont
Módosítás jellege: elhagyás

163. §

Az Art.
[15. 230. § (3) bekezdésében a „2018. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-
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ig” szöveg]
lép.

T/15428/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
13., 14., 15., 16. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 54. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép, valamint a következő 55-[57]67. ponttal egészül ki:

T/15428/12/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
17., 18. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/12/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

54. Tej 0401-ből

...

58. Gabonaliszt, a búza- és kétszeres liszt kivételével:– Kukoricaliszt 1102 20 10
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59. Rizs 1006

60. Félkemény sajt 0406 90 87

61. Étolaj 1512 19 91

62. Kristálycukor 1701 99 10

63. Fehér kenyér, félbarna kenyér, vizes kifli, vizes zsemle

1905 90 30-
ból
1905 90 90-
ből

64. Természetes méz 0409

65. Friss zöldségek
0701-től 
0709-ig

66. Friss gyümölcsök
0802-től 
0809-ig

67. Fűszerpaprika-őrlemény
0904 20 90 
00

T/15428/12/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
17., 18. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 4.és 5. ponttal egészül ki:

T/15428/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15428/14/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat új 2. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

5. Tömegközlekedési szolgáltatások

T/15428/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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