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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  – az  Egyes állam által  nyújtott
támogatások  és  ösztöndíjak  adómentességéről szóló  T/17787.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[Egyes]egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. melléklet 1.[, 3.] és [5]3. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. és 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.38-4.[40]43. alponttal egészül ki:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.38.  a  külügyi  és  külgazdasági  szakmai  ismeretek  fejlesztésére,  valamint  a  külügyi  és
külgazdasági területet érintő ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenység támogatásának
elősegítésért  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  által  működtetett  ösztöndíjprogram  keretében
biztosított ösztöndíj és juttatás a folyósítás időpontjától függetlenül;
4.39. a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolókat és mentőtiszteket a mesterfokozat, az okleveles



ápolói szakképzettség megszerzésében támogató, a Kormány rendeletében előírt feltételekkel kiírt
pályázaton elnyert Michalicza-ösztöndíj a folyósítás időpontjától függetlenül;
4.40.  a  kormányrendeletben  meghatározott  Szabóky  Adolf  Szakképzési  Ösztöndíj  a  folyósítás
időpontjától függetlenül;
4.41.  az az összeg,  amelyet  a  magánszemély,  a kultúráért  felelős  miniszter  által  adományozott,
jogszabályban meghatározott díjjal járó járadék címén kap;
4.42. a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényben meghatározott művészjáradék;
4.43. az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményért járó pénzjutalom.”

5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.37-7.[38]39. alponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.37.  az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt  szintű,  idegen nyelvből tett  érettségi  vizsga
díjának jogszabály alapján visszatérített összege;
7.38. a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet
a) alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege,
b) szerinti hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára
kifizetett  juttatás,  a  munkaviszony fennállásának időtartama alatt  a  munkavállalót  terhelő  előírt
kötelező  diákhitel  törlesztő  részlet  erejéig,  de  havonta  legfeljebb  a  minimálbér  20  százalékáig
terjedő összegig;
7.39. a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő magánszemélyt kormányrendelet alapján
megillető egyszeri juttatás a juttatás időpontjától függetlenül.”

Indokolás

1. Lásd a T/17787/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Lásd a T/17787/4/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Lásd a T/17787/3. számú képviselői és a T/17787/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.
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