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A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/17957. szám)
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 törvényjavaslathoz érkezett képviselői módosító javaslatokat nem támogatta, de saját 
módosítási szándékot fogalmazott meg, így – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 11. 07. napján 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: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szftv. 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A 4. § (1) bekezdése valamint 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett részére a
rendelkező  nyilatkozatot  újabb  kedvezményezett  megjelöléséig,  vagy  a  magánszemély
visszavonásra  irányuló  kérelmének  benyújtásáig  veszi  figyelembe  az  adóhatóság.  Az  újabb
kedvezményezett  megjelölésére  vagy  a  nyilatkozat  visszavonására  az  5.  §  (1)  bekezdésben
meghatározott határidőig a nyilatkozattétel évét követően évente egy alkalommal kerülhet sor. A
nyilatkozat visszavonásának tartalmi követelményeit kormányrendelet határozza meg.”

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Szakács László (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/17957/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szftv. 1. § (7) bekezdés
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.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A 4. § (1) bekezdés, valamint a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett részére
a  rendelkező  nyilatkozatot  újabb  kedvezményezett  megjelöléséig,  vagy  a  magánszemély
visszavonásra  irányuló  kérelmének  benyújtásáig  veszi  figyelembe  az  adóhatóság.  Az  újabb
kedvezményezett  megjelölésére  vagy  a  nyilatkozat  visszavonására  az  5.  §  (1)  bekezdésben
meghatározott határidőig a nyilatkozattétel évét követően évente egy alkalommal kerülhet sor. A
nyilatkozat visszavonásának tartalmi követelményeit kormányrendelet határozza meg.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Szftv. 5/C. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Az Szftv. 5/C. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóhatóság csak)

„b)  az  1.  §  (7)  bekezdés  szerinti  eljárásban,  a  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  többlet
kiutalásakor, a 2. § (3) bekezdésében, az 5/A. § (4)-(6) bekezdésében, valamint a 6/A. § [(5)-(6)]
(5) bekezdésében meghatározott eljárás során”

(engedélyezheti  az  egymástól  az  (1)  és  (2)  bekezdés  szerint  elkülönített  adatok  kódjel  alapján
történő összekapcsolását.)

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

[(1)] Az Szfvt. 6/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a)  A  4.  §  (1)  bekezdésében  valamint  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott
kedvezményezettet  elektronikus  úton  benyújtott  kérelmére,  az  állami  adóhatóság  a  kérelem
benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus úton térítésmentesen
tájékoztatja a javára rendelkező nyilatkozatot tevők számának településenkénti megoszlásáról.”

[(2) Az Szftv. 6/A.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6)  Az állami  adóhatóság a  kérelem benyújtását  követő  30  napon belül,  de  legkorábban
október 15-től elektronikus úton tájékoztatja az 1. § (6) bekezdése szerinti adatokról azokat a
4.  §  (1)  bekezdése  és  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezetteket,  akik
elektronikus úton benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak ezen adatszolgáltatásra. A
tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. Az
adatokat a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezett kizárólag a közhasznú tevékenységével,
míg  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezett  kizárólag  a  vallási
tevékenységével  kapcsolatban  a  magánszeméllyel  történő  kapcsolatfelvételre,  tájékoztatás
nyújtására  használhatja  fel,  és  az  adatokat  kizárólag  az  adatszolgáltatást  követő  5  évig
kezelheti.”]

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[5. §

Az Szftv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az 1. § (7) bekezdése szerinti
visszavonó nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben szabályozza.”]

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szftv. a következő [8/H-K]8/H-J. §-sal egészül ki:

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/17957/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szftv. 8/J. §
Módosítás jellege: elhagyás

„[8/J. §
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E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel
megállapított 6/A. (5) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást az állami adóhatóság
első alkalommal 2018. szeptember 1-jét követően teljesíti.]”

T/17957/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 5., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)
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