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Összegző jelentés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/17998.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2017.  november  9-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott, – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról  történő állásfoglalás mellett  a  Bizottság kormánypárti  frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. november 9-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló

T/17998. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/17998/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Htv.: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Flt.: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

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

Szja tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

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

Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

NAV. tv.: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

TSZSZ tv.: az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
XXXIV. törvény

Aktv.: az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pont
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Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Htv. 40/C. és 40/D. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:
m)  azzal  a  származékos  leszállítási  ügyletnek  nem minősülő,  [az  (1)  bekezdés  ]a  szokásos
tevékenység keretében végzett áruértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról vagy az a), e) és g)-l) pont
szerinti ügyletről kiállított bizonylaton (számlán) feltüntetett – általános forgalmi adó nélküli –
összeggel (vevőtől várt ellenszolgáltatással), amelyet a vállalkozó az adóévben vagy azt követően
az  IFRS-ek  szerint  bevételként  (árbevételként)  vagy  az  a)-l)  pontok  szerinti  bevételnövelő
tételként nem számolhat el,

feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.”

T/17998/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Htv. 40/C. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Htv. 40/C. és 40/D. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:
e) az (1) bekezdés szerinti bevételt eredményező ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal
az összeggel, amellyel az (1) bekezdés szerinti bevételt eredményező ügyletről kiállított számlán
szereplő értéket az IFRS-ek szerint a bevétel (árbevétel) elszámolásakor növelni kell,

feltéve, ha az az IFRS-ek alkalmazásával az (1) bekezdés szerint bevételnek, vagy a (2) bekezdés
szerint bevételt növelő tételnek minősül.”

T/17998/2/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Htv. 42/F. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Htv. "Az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályai" alcíme a következő
42/F. §-sal egészül ki:

„42/F. §

[(1)] A  naptári  évtől  eltérő  üzleti  évet  választó  vállalkozó  a  helyi  iparűzési  adóban  az
adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok
szerint teljesíti.

[(2) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozó a helyi iparűzési adóban
a) az adóévi bevallását az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig,
b) a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozóként az adóelőleg-kiegészítésről bevallását az adóév utolsó hónapjának
20. napjáig

nyújtja be.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozó a helyi iparűzési adóban
a) adóévi  adóelőlegét  két  részletben,  az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig,  illetve
kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.
b) társasági adóelőlegének az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozóként adóévi adóelőlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév
utolsó hónapjának 20. napjáig egészíti ki.
c)  a  megfizetett  adóelőleg  és  adóelőleg-kiegészítés,  valamint  az  adóévre  megállapított
tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig fizeti
meg, illetőleg a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/17998/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

A Htv .
7. 13/A. § (7) bekezdésében a „adóbevallásának” szövegrész helyébe az „adatbejelentésének”
szöveg,

lép.

T/17998/2/4-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § 
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Htv .
1. 6. § e) pontjában az „az adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az adózás
rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg;
2. 7. § b) pontjában a „körében az adót” szövegrész helyébe a „körében az épület, épületrész és
telek utáni adót” szöveg;
3.  7.  §  h)  pont  hb)  alpontjában  az  „a  határozott  időszak  letelte  előtt  csak  akkor  növelheti”
szövegrész helyébe az „a határozott időszak letelte előtt – ide nem értve a 6. § f) pontja szerinti
esetet – csak akkor növelheti” szöveg;
4. 13/A. § (1) bekezdésében a „2008. január 1-jét  követően kiadott  építési  engedély jogerőre
emelkedését”  szövegrész  helyébe  a  „kiadott  építési  engedély  vagy  örökségvédelmi  engedély
jogerőre emelkedését, véglegessé válását” szöveg;
5.  13/A.  §  (4)  bekezdésében  az  „a  műemlékvédelmi  hatóságot,  hogy  igazolja  az  épület  (2)
bekezdés szerinti felújításának tényét” szövegrész helyébe az „az építésügyi hatóságot vagy az
örökségvédelmi  hatóságot,  hogy  igazolja  az  épület  (2)  bekezdés  szerinti  szabályszerű
felújításának tényét” szöveg;
6. 13/A. § (6) és (7) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 52. § 32. pontjában a „jogerőre
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emelkedését” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását” szöveg;
7.  14/A.  §  (4)  bekezdésében  a  „jogerőre  emelkedéséig”  szövegrész  helyébe  a  „véglegessé
válásáig” szöveg;
8.  42/B.  §  (3)  bekezdésében  a  „bevallási”  szövegrész  helyébe  a  „bevallási,  adatbejelentési”
szöveg,
8.  42/C.  §  (1)  bekezdésében  a  „nyomtatványon  is  teljesítheti”  szövegrészek  helyébe,  a
„nyomtatványon,  elektronikus  úton  is  teljesítheti”  szöveg,  a  „bevallási  kötelezettségét”
szövegrész helyébe az „adatbejelentési kötelezettségét” szöveg;
9.  42/C.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjában  a  „bevallási”  szövegrész  helyébe  a  „bevallási,
adatbejelentési” szöveg,
10. 43. § (2) bekezdésében az „a bevallás-benyújtási” szövegrész helyébe, az „az adatbejelentési”
szöveg,
9. 52. § 49. pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „jogerősen vagy véglegesen” szöveg

lép.

T/17998/2/4-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Flt. 21. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Flt. 21. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatást a (3) bekezdésben foglaltak alapján
vissza kell követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező
határozat  meghozatala  napjáig[,] számított  ügyleti  kamattal  növelt  összegben  kell  visszafizetni.
Amennyiben  a  kötelezett  a  visszafizetési  kötelezettségének  a  visszakövetelő  határozatban
megállapított  határidőig  nem  tesz  eleget,  e  határidő  elmulasztásának  napjától  az  adó-  és
vámhatóságnak  a  végrehajtás  foganatosítása  érdekében  történő  megkeresésének  napjáig,
[kiszámított]számított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Az ügyleti kamat, valamint a késedelmi
kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő ügyleti
kamatra  és  késedelmi  kamatra  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni.  A kötelezett  az  adó-  és
vámhatóság végrehajtás  foganatosítása  érdekében történő  megkeresését  követően az  adóhatóság
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által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot is köteles
megfizetni. A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi pótlék.

(5) A támogatások tekintetében az állami foglalkoztatási  szerv vezetője – erre irányuló kérelem
esetén – különös méltánylást  érdemlő esetben eltekinthet  az ügyeleti  kamat,  illetve  a késedelmi
[pótlék]kamat felszámításától, illetve – az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő
megkereséséig – dönthet a már felszámított ügyleti kamat, illetve késedelmi [pótlék]kamat részben
vagy egészben történő elengedéséről, továbbá – a munkaadónak nem minősülő természetes személy
részére  nyújtott  támogatás  esetén  –  a  visszakövetelt  támogatás  visszafizetésének  részben  vagy
egészben történő elengedéséről.”

T/17998/2/6-7. sz. 

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés - Flt. 37. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Flt. 37. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az álláskeresési  járadék, az álláskeresési  segély,  valamint  a 32-33. § szerinti  költségtérítés
visszakövetelése esetén ügyleti kamat, illetve késedelmi [pótlék]kamat nem számítható fel.”

T/17998/2/6-7. sz. 

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (1) bekezdés - Szjtv. 1. § (10) és (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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27. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-a a
következő (9)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Távszerencsejáték és online [kaszinó]kaszinójáték esetében a (8) bekezdésben meghatározott
összegű kifizetéskor nyereményigazolás akkor állítható ki, ha figyelemmel a játékosi egyenlegről
történt kifizetések és az egyenlegre történt befizetések különbözetére, a játékosnak kiadott utolsó
nyereményigazolás kiadásától számított időszakra vonatkozóan, illetve az első nyereményigazolás
kiadása  esetén  a  játékos  nyilvántartásba  vételétől  számított  időszakra  vonatkozóan  a  tényleges
nyeremény a 2 millió forintot, illetve az ennek megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank által az egyes
nyereményfizetések  napján  közzétett  középárfolyam  alapján  meghatározott  valutaösszeget
meghaladja. A nyereményigazolásnak tartalmaznia kell a vizsgált időszak megjelölését is.

(11) A játékos részére a szervező által létrehozott [egyetlen ]közös játékosi egyenleg esetében a (10)
bekezdésben foglaltakat [megfelelően ]alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés - Szjtv. 1/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szjtv. a következő 1/A-1/B. §-sal egészül ki:

„1/A. §

(1) A szerencsejáték felügyeleti hatóság szerencsejáték ügyben, illetve e törvény hatálya alá tartozó
egyéb  ügyben  rendelkezésre  álló személyes  adatokat,  valamint  az  egyéb  államigazgatási
feladatainak ellátásához az  ügyfelek,  egyéb érintettek,  eljárás  alá  vontak,  egyéb közreműködők
személyes adatait kezeli.

(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság megkeresésre tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot a
szerencsejáték  ügyben,  [illetve  ]valamint  az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  egyéb  ügyben
rendelkezésére álló adatról vagy információról, ha az az állami adó- és vámhatóság jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátásához szükséges.

[(3)  A szerencsejáték-  felügyeleti  hatóság  és  az  állami  adó-  és  vámhatóság  között  –  ha  a
technikai  feltételek  mindkét  szervnél  adottak  -,  az  adattovábbítás  elektronikus  úton
teljesíthető.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés - Szjtv. 1/B. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szjtv. a következő 1/A-1/B. §-sal egészül ki:

„(2) A mérésügyi szerv - a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül - a hitelesítési
vizsgálat  alapján  hitelesítési  bizonyítványt  állít  ki.  A  hitelesítési  bizonyítvány  kiállításával
egyidejűleg  a  mérésügyi  szerv  a  pénznyerő  automatán  elhelyezett  hitelesítő  kártyát  külön
jogszabályban meghatározott törvényes tanúsító jellel (öntapadó matricával) látja el. A hitelesítési
bizonyítvány  -  az  egyes  szerencsejátékok  engedélyezésével,  lebonyolításával  és  ellenőrzésével
kapcsolatos  feladatok  végrehajtásáról  szóló  [miniszteri  ]32/2005.  (X.  21.)  PM  rendeletben  (a
továbbiakban:  Vhr.)  meghatározottakon túl  -  a  pénznyerő automata  üzemeltetésével  kapcsolatos
hitelesítői megjegyzéseket is tartalmazhat.

(3)  A Vhr.  szerinti  törvényes  tanúsító  jel  olyan  maradandó  lenyomat,  amely  típusától  függően
lyukasztással vagy egyéb módon a hitelesítés évét és hónapját tartalmazza.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés - Szjtv. 7/A. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az Szjtv.  7/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő rendelkezések lépnek és  a  §  a
következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Az ügyfél  személyes  jelenléte  nélkül  [le  ]nem  [folytatható]lefolytatható, az (1)  bekezdés
szerinti  ügyben  -  különösen  a  szerencsejáték-szervezői  tevékenység  engedélyezése,  illetve  a
játékautomata-üzemeltetés  bejelentése  iránti  eljárásban  -  a  kapcsolattartási  forma  ügyfél  által
történő megválasztásának nincs helye.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/12.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) Szjtv. a következő [7/B-7/D]7/B-7/C. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (5) bekezdés - Szjtv. 7/B. § (4)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Szjtv. a következő 7/B-7/D. §-sal egészül ki:

„(4)  A  kérelmező  külföldi  vezető  tisztségviselője  vagy  tagja  esetén  a  szervező  személyi
megfelelőségének  igazolásához  szükséges  kérelemhez  csatolandó,  a  Vhr.-ben  meghatározott
okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles
magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.

(5) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervezőnek személyi megfelelősége
megállapítása  és  hatósági  bizonyítvány kiállítása  iránt  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által
rendszeresített formanyomtatványon kérelmet kell benyújtania. A szervezőnek kérelméhez csatolnia
kell  a  [Vhr.  szervező  ]személyi  [megfelelőségének]megfelelőség igazolásához
szükséges[ kérelemhez csatolandó], a Vhr.-ben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a
létesítő okiratot. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  személyi feltételek vizsgálatát követően a
szervező  személyi  megfelelőségét  az  annak  igazolásául  szolgáló  legkorábban  kiállított  okirat
keltezésétől  számított  egy évig  állapítja  meg,  valamint  hatósági  bizonyítványt  állít  ki,  amely a
kiállítás napjától egy évig érvényes.

(6) A szervező személyi megfelelőségének ismételt  megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia
kell a  [szervező ]személyi  [megfelelőségének]megfelelőség igazolásához szükséges[ kérelemhez
csatolandó], a Vhr.-ben meghatározott iratokat, valamint a létesítő okiratot.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (5) bekezdés - Szjtv. 7/D. §
Módosítás jellege: elhagyás
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(5) Szjtv. a következő 7/B-7/D. §-sal egészül ki:

„[7/D. §

A  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  a  személyi  feltételek  vizsgálatát  követően,  a
szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által  rendszeresített  formanyomtatványon  előterjesztett
kérelemre  hatósági  bizonyítványt  állít  ki.  A kérelemhez  csatolni  kell  a  szervező  személyi
megfelelőségének igazolásához szükséges  kérelemhez csatolandó,  a  Vhr.-ben meghatározott
okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (9) bekezdés - Szjtv. 16/A. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az Szjtv. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. §

A  [szerencsejáték-felügyelethez  ]szerencsejáték-felügyeleti  hatósághoz  benyújtott,  a  16.  §  (2)
bekezdése szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (10) bekezdés - Szjtv. 23. § (3)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Az Szjtv. 23. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ajándéksorsolással kapcsolatban - legkésőbb annak meghirdetését megelőző tíz nappal - a
szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétett  formanyomtatványon  [(elektronikus
űrlapon) ]kell  teljesíteni  a  bejelentési  kötelezettséget.  A bejelentést  a  szerencsejáték-felügyeleti
hatóság  honlapján  közzétett  számítógépes  program  segítségével  kell  kitölteni  és  előállítani.  A
bejelentést elektronikus úton vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell személyesen vagy postai úton a
szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtani. Ezt követően a bejelentésben foglaltaktól eltérni a
változtatás időpontját megelőző tíz nappal az említett formanyomtatványon benyújtott bejelentés
teljesítésével lehet, azonban az eltérés a játékosok érdekeit nem sértheti. A bejelentéshez mellékelni
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kell a részvételi szabályzatot, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani a szerencsejáték-
felügyeleti hatósághoz.

(4)  Az ajándéksorsolás  végelszámolását  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság honlapján közzétett
formanyomtatvány  [(elektronikus  űrlap)  ]felhasználásával  kell  teljesíteni.  A végelszámolást  a
szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétett  számítógépes  program  segítségével  kell
kitölteni  és  előállítani.  A végelszámolást  elektronikus  úton,  vagy  a  kinyomtatott  iratot  aláírva
személyesen  vagy  postai  úton  kell  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatósághoz  benyújtani.  A
folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a Vhr. 22. § (5) bekezdésének a), c) és
d) pontjában szereplő adatokat sorsolásonként elkülönítve kell tartalmaznia.

(5)  Az ajándéksorsolásra a  24/A.  § (1)  bekezdését,  valamint  a  Vhr.  22.  §  (5)-(9),  (11)  és  (12)
bekezdését [megfelelően ]alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (12) bekezdés - Szjtv. 24/A. §
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az Szjtv. 1. Címe a következő 24/A. § -sal egészül ki:

„24/A. §

(1) A folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén az engedélyben meghatározott időszakonként
és  meghatározott  formában időközi  elszámolást,  a  játék megszűnése  esetén  végelszámolást  kell
készíteni. A nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék és az ajándéksorsolás lebonyolításáról - a
[17.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  időpontot  követő  harminc  ]sorsolási  eseménytől
számított  százötven  napon  belül  -  végelszámolást  kell  készíteni.  A  folyamatosan  szervezett
ajándéksorsolás esetén e határidőt az utolsó sorsolás napjától kell számítani. A végelszámolást meg
kell küldeni a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság dönt az
engedélyezett sorsolásos játékok végelszámolásának jóváhagyásáról.

(2)  A  folyamatosan  szervezett  sorsolásos  játékok  nyertes  és  [el  ]nem  [adott]értékesített
sorsjegyeinek megsemmisítését a szerencsejáték-felügyeleti hatóság külön - legfeljebb ötévenként
egy  alkalommal  előterjeszthető  -  kérelem  alapján  végelszámolás  benyújtása  nélkül  is
engedélyezheti,  ha a legalább ötéves megőrzési idő már eltelt.  A kérelem érdemi elbírálásáról a
szerencsejáték-felügyeleti hatóság a megsemmisítéssel érintett időszak átfogó vizsgálattal történő
ellenőrzését követően dönt. A megsemmisítés csak akkor engedélyezhető, ha az átfogó vizsgálat
nem tárt fel olyan hiányosságot, amely a további megőrzést indokolná.
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(3) [Az ajándéksorsolásról készített közjegyzői okirat egy hiteles példányát a ]A végelszámolás
[elektronikus úton való előterjesztése esetén a ]szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz [az okirat
kiállításától számított 5 napon belül kell benyújtani. A végelszámolás személyesen vagy postai
úton való ]történő előterjesztése [esetén]során a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell
benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (13) bekezdés - Szjtv. 27/B. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Szjtv. a következő 27/B-27/F. §-sal egészül ki:

„(2) A kérelemhez - a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - csatolni kell
d)  a  kaszinóban  működtetni  kívánt  szerencsejáték-eszközök  hitelesítéséről  készült
bizonyítványok egy-egy eredeti példányát, valamint azok jogszerű birtoklását igazoló okiratot,
továbbá az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására
jogosult  cég  által  kiállított,  a  játékkaszinó  minden  elsődleges  adatforrásként  működő
számítógépes rendszerének megfelelőségét igazoló okiratot, amelynek ki kell terjednie a Vhr. 6. §
(3) bekezdése szerinti számítógépes elszámolási rendszer auditálására is, amennyiben a szervező
ilyen rendszert üzemeltet,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (13) bekezdés - Szjtv. 27/B. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Szjtv. a következő 27/B-27/F. §-sal egészül ki:

„(2) A kérelemhez - a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - csatolni kell
f)  az  igazgatási-szolgáltatási  díj  [befizetését  tanúsító  igazolást  (csekket  vagy
bankkivonatot)]megfizetését igazoló okiratot,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (13) bekezdés - Szjtv. 27/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Szjtv. a következő 27/B-27/F. §-sal egészül ki:

„(2) A kérelemhez - a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - csatolni kell
a) pénzváltási tevékenység végzése esetén az ehhez szükséges - a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvényben előírt - engedélyt,
b) a játékkaszinó 1:200 léptékű építési és berendezési tervét, építészeti műleírását,
c) az épület, illetve helyiség jogszerű birtoklását igazoló okmányt, három hónapnál nem régebbi
tulajdoni lapot,
d)  a  kaszinóban  működtetni  kívánt  szerencsejáték-eszközök  hitelesítéséről  készült
bizonyítványok egy-egy eredeti példányát, valamint azok jogszerű birtoklását igazoló okiratot,
továbbá az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására
jogosult  cég  által  kiállított,  a  játékkaszinó  minden  elsődleges  adatforrásként  működő
számítógépes rendszerének megfelelőségét igazoló okiratot,
e)  a  bevezetni  kívánt  értékzsetonok  és  érmék  valamennyi  fajtájából  egy-egy érvénytelenített
példányt,
f) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást (csekket vagy bankkivonatot),
g) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelmező esetén a miniszter nyilatkozatát arról,
hogy a játékkaszinó üzemeltetéséhez - az abban meghatározott időszakra, helyszínre, valamint
egyéb feltételekkel - hozzájárul,
h) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén a koncessziós szerződés egy eredeti
példányát és az esedékes koncessziós díj befizetéséről szóló igazolást[.],
i) a számítógépes elszámolási rendszer leírását (amennyiben a szervező elszámolásai elkészítése
során használ ilyen rendszert).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (13) bekezdés - Szjtv. 27/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Szjtv. a következő 27/B-27/F. §-sal egészül ki:

„(2) A kérelemhez csatolni kell a játékkaszinó kitelepülésének helyszíne szerinti épület, helyiség
jogszerű birtokolását igazoló okmányt, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj [befizetését tanúsító
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igazolást (csekket vagy bankkivonatot)]megfizetését igazoló okiratot.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (13) bekezdés - Szjtv. 27/F. §
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Szjtv. a következő 27/B-27/F. §-sal egészül ki:

„27/F. §

(1)  A játéktervtől  [kizárólag]történő, a  [szerencsejáték-felügyeleti  hatóság engedélyével  lehet
eltérni. A ]9. § (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezésére és a  módosított játékterv (ideiglenes
módosítás  esetén  a  módosítással  érintett  oldalak)  jóváhagyására  irányuló  kérelmet  -  pénznyerő
automaták  kivételével  -  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által  rendszeresített
formanyomtatványon kell előterjeszteni és ahhoz csatolni kell jóváhagyás és hitelesítés céljából a
módosított  [játékterv  kettő  példányát]játéktervet.  A  szervezőnek  külön  kell  kérelmeznie  a
pénznyerő  automaták  a  Vhr.  68.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  játéktervi  adatainak
jóváhagyását.  Ez  esetben  a  vonatkozó  játéktervi  adatokat  a  mérésügyi  szerv  által  kiállított
hitelesítési bizonyítvány, annak érvényességi ideje lejártáig pótolja. A jóváhagyáshoz csatolni kell a
pénznyerő automata érvényes, a mérésügyi szerv által kiállított hitelesítési bizonyítványát és - a
szervező által korábban nem üzemeltett pénznyerő automata esetén - a jogszerű birtoklást igazoló
okiratot.

(2)  A szervezőnek  a  Vhr.  68.  §  (5)  bekezdése  szerinti  ideiglenes  eltérésre  vonatkozó  kérelmét
eltérésenként  külön  kell  benyújtania  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által  rendszeresített
formanyomtatványon. A kérelemhez csatolnia kell [két példányban ]az eltéréssel érintett játéktervi
előírásokat (oldalakat) jóváhagyási záradékkal történő ellátása és hitelesítés céljából.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (14) bekezdés - Szjtv. 28/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(14) Az Szjtv. a következő 28/B. §-sal egészül ki:
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„(3)  A  fogadásokról  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által  az  engedélyben  meghatározott
időszakonként és meghatározott formában időszaki, a fogadás megszűnését követő százhúsz napon
belül  pedig  végelszámolást  kell  készíteni.  A  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  dönt  a
végelszámolás jóváhagyásáról. A 24/A. § (2) bekezdését, valamint a Vhr. 22. § (2), (4), (8) és (9)
bekezdését [megfelelően ]alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (15) bekezdés - Szjtv. 29/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15) Az Szjtv. 29/A. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A játékautomata üzemeltetésének nyilvántartás céljából történő bejelentését játékautomatánként
a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétett  formanyomtatványon  [(elektronikus
űrlapon)  ]kell  teljesíteni.  A bejelentést  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétett
számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A kérelmet elektronikus úton vagy a
kinyomtatott  iratot  aláírva  kell  személyesen  vagy  postai  úton  a  szerencsejáték-felügyeleti
hatóságnak benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (15) bekezdés - Szjtv. 29/A. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15) Az Szjtv. 29/A. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  A szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  a  játékautomata  nyilvántartásba  vételéről  a  Vhr.  [13.
számú melléklete ]szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó nyilvántartásba vételi igazolást
állít ki a kérelmező részére.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/17998/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (16) bekezdés - Szjtv. 29/B. § (15) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(16) Az Szjtv. 29/B. §-a a következő (14)-(16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A kérelemhez a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell:
c)  a  kártyateremben  működtetni  kívánt  szerencsejáték-eszközök  jogszerű  birtoklását  igazoló
okiratot,  valamint  a  Vhr.  1.  §  (2)  bekezdés  szerint  hitelesítendő  eszközök  esetében  a
hitelesítéséről készült bizonyítványok egy-egy eredeti példányát, továbbá az Európai Gazdasági
Térség területén bejegyzett  informatikai  rendszerek auditálására jogosult  cég által  kiállított,  a
kártyaterem  minden  elsődleges  adatforrásként  működő  számítógépes  rendszerének
megfelelőségét  igazoló  okiratot, amelynek  ki  kell  terjednie  a  Vhr.  szerinti  számítógépes
elszámolási rendszer auditálására is, amennyiben a szervező ilyen rendszert üzemeltet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (16) bekezdés - Szjtv. 29/B. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16) Az Szjtv. 29/B. §-a a következő (14)-(16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A kérelemhez a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell:
a) a kártyaterem 1:200 léptékű berendezési tervét,
b) a kérelmező nyilatkozatát a kártyaterem alapterületére és a vendéglátásra szolgáló helyiség
alapterületére vonatkozóan,
c)  a  kártyateremben  működtetni  kívánt  szerencsejáték-eszközök  jogszerű  birtoklását  igazoló
okiratot,  valamint  a  Vhr.  1.  §  (2)  bekezdés  szerint  hitelesítendő  eszközök  esetében  a
hitelesítéséről készült bizonyítványok egy-egy eredeti példányát, továbbá az Európai Gazdasági
Térség területén bejegyzett  informatikai  rendszerek auditálására jogosult  cég által  kiállított,  a
kártyaterem  minden  elsődleges  adatforrásként  működő  számítógépes  rendszerének
megfelelőségét igazoló okiratot,
d) a bevezetni kívánt zsetonok valamennyi fajtájából egy-egy érvénytelenített példányt, továbbá
e) a 27/B. § (2) bekezdés c) és f) pontjában foglaltakat[.],
f) a számítógépes elszámolási rendszer leírását (amennyiben a szervező elszámolásai elkészítése
során használ ilyen rendszert).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (16) bekezdés - Szjtv. 29/B. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16) Az Szjtv. 29/B. §-a a következő (14)-(16) bekezdéssel egészül ki:

„(16)  Amennyiben  a  szervező  el  akar  térni  a  jóváhagyott  játéktervtől,  a  módosított  játékterv
jóváhagyására  irányuló  kérelmet  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  által  rendszeresített
formanyomtatványon kell előterjeszteni és ahhoz csatolni kell jóváhagyás és hitelesítés céljából a
módosított [játékterv kettő példányát]játéktervet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (18) bekezdés - Szjtv. 29/F. § (1a) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(18) Az Szjtv. 29/F. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelemhez a 7/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell
b)  távszerencsejáték  szervezésen belül  sporteseményre  fogadás  szervezésére irányuló  kérelem
esetén  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  [29/F.  §  ](4)  [bekezdése]bekezdés szerinti  felhasználási
szerződés megkötésre került,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (19) bekezdés - Szjtv. 29/F. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(19) Az Szjtv. 29/F. § a következő (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(6)  A végelszámolást  a  29/K.  §  (1)  és  (2)  bekezdéseiben  és  a  Vhr.  [5.  melléklete  ]szerinti
adattartalommal kell teljesíteni a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (20) bekezdés - Szjtv. 29/U. §
Módosítás jellege: módosítás

(20) Az Szjtv. 29/U. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/U. §

Online kaszinó üzemeltetése esetén a 29/F. §-ban, a 29/G. § (1) bekezdésében, a 29/H-J. [§ (1)-(3)
bekezdésében]§-ban, a 29/K. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat [megfelelően ]alkalmazni kell
azzal, hogy a 29/F. § [(1a)](1)-(1b) bekezdése szerinti kérelem esetén a koncessziós szerződés egy
eredeti példányát és a koncessziós díj teljesítéséről szóló igazolást is csatolni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (21) bekezdés - Szjtv. 35/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(21) Az Szjtv. III. fejezete a következő 3. címmel egészül ki:

„(2)  A  szerencsejáték-szervező  tevékenységre  jogosító  engedély  iránti,  [a  játékterv
felülvizsgálatára, ]továbbá a játékterv módosítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg -
külön felhívás nélkül - kell  az igazgatási-szolgáltatási  díjat  készpénz-átutalási  megbízással vagy
átutalással megfizetni. Az engedély akkor adható ki, ha a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat
megfizette.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (21) bekezdés - Szjtv. 35/A. § (3) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

(21) Az Szjtv. III. fejezete a következő 3. címmel egészül ki:
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„(3) A szervező
i) a szerencsejáték-szervezői tevékenységi engedélynek kizárólag az 1. § (5a)-(6d) bekezdésével,
29/I.  §  (2)  és  (2a)  bekezdésével,  37.  §  32.  pontjával,  és  a  felelős  játékszervezés  részletes
szabályairól  szóló  kormányrendelettel  összefüggő  módosítása  iránti  eljárásért  [a  szervező  ]
kérelmenként 5000 forint,

igazgatási szolgáltatási díjat fizet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (21) bekezdés - Szjtv. 35/A. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(21) Az Szjtv. III. fejezete a következő 3. címmel egészül ki:

„(5) Az igazgatási-szolgáltatási díjat  [fizetési számlára történő ]készpénzbefizetés vagy átutalás
útján  kell  megfizetni  kérelmenként  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10032000-01076129-
00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (27) bekezdés - Szjtv. 36/M. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(27) Az Szjtv. IV. fejezete a következő címmel és 36/M. §-sal egészül ki:

„(2) A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben tőle elvárható volt, továbbá”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (29) bekezdés - Szjtv 38. § (4) bekezdés b) pont
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Módosítás jellege: módosítás

(29) Az Szjtv. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter, hogy a
szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál foglalkoztatott

b)  kormánytisztviselők  és  munkavállalók  részére  feltételekhez  kötött  személyi  juttatás és  az
intézményi feladatok

megállapítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (30) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(30) Az Szjtv. "Záró rendelkezések" alcíme a következő 40/D-40/E. §-okkal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (30) bekezdés - Szjtv. 40/D. §
Módosítás jellege: módosítás

(30) Az Szjtv. a következő 40/D-40/E. §-okkal egészül ki:

„40/D. §

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság és az állami adó- és vámhatóság közötti adatátadás kiépítéséig,
de legkésőbb 2018. június 30-ig a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a hatósági feladatellátáshoz
szükséges  mértékig  használhatja  az  állami  adó-  és  vámhatóság  informatikai  rendszereit  és
hozzáférhet az informatikai rendszerekben tárolt azon adatokhoz (ideértve az adó- és vámtitkot is),
amelyek törvényben meghatározott feladatai ellátáshoz szükségesek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/17998/2/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (30) bekezdés - Szjtv. 40/E. §
Módosítás jellege: módosítás

(30) Az Szjtv. a következő 40/D-40/E. §-okkal egészül ki:

„40/E. §

[(1)] A 40/D.  §-ban  meghatározott  átmeneti  időszakot  követően  az  állami  adó-  és  vámhatóság
megkeresésre tájékoztatja a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot az adó- és vámtitkot képező adatról
vagy információról[ – ideértve a személyes adatokat, információkat is –], ha az a szerencsejáték-
felügyeleti hatóság hatósági feladatának ellátásához szükséges.

[(2)  A szerencsejáték-  felügyeleti  hatóság  és  az  állami  adó-  és  vámhatóság  között  –  ha  a
technikai  feltételek  mindkét  szervnél  adottak  –,  az  (1)  bekezdés  szerinti  adattovábbítás
elektronikus úton teljesíthető.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § e) pont
Módosítás jellege: elhagyás

28. §

Az Szjtv.
[e) 2. § (4) bekezdés d) pontjában a „jogerős közigazgatási vagy szabálysértési határozat,
illetve” szövegrész helyébe a „ végleges hatósági határozat, illetve jogerős” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új n) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

28. §

Az Szjtv.
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n) 36. § (4) bekezdésében az "Az állami adóhatóság" szövegrészek helyébe az "A szerencsejáték
felügyeleti hatóság" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Hatályát veszti az Szjtv.
a) 1. § (7) bekezdése
b) 7/A. § (5) bekezdése,
c) 29/B. § (11) bekezdése[.],
d) 38. § (2) bekezdésének g) és j) pontja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A gépjárműadóról  szóló  1991.  évi  LXXXII.  törvény  9.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1)  Gépjárműadóügyben  az  önkormányzati  adóhatóság  jár  el  első  fokon.  Az  [önkormányzati
adóhatóság az adót hatósági adatszolgáltatás, az adómentességet, az adófizetési kötelezettség
szünetelését  bevallás  alapján,  kivetéssel  állapítja  meg.  Az  ]adóztatási  feladatokat  –  a  (3)
bekezdésben foglalt  kivétellel  –  az  adóalany hatósági  nyilvántartás  címadat-rovatába  bejegyzett
lakcíme,  székhelye  vagy  telephelye  szerint  illetékes  települési,  a  fővárosban  a  kerületi
önkormányzati,  a  Margitsziget  tekintetében  pedig  a  Budapest  XIII.  kerületi  önkormányzati
adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely
vagy a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától
az  új  lakcím,  székhely  vagy  telephely  szerint  illetékes  adóhatóság  jogosult.  Gépjármű
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tulajdonátruházása esetén,  ha a tulajdonváltozással érintett  felek egyike sem tesz eleget a külön
jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentése
évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme,
székhelye  vagy telephelye  szerinti  önkormányzati  adóhatóság  az  illetékes  a  tulajdonváltozással
érintett gépjármű adóztatására.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - 1993. évi III. törvény 14. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 14.  §-a helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„14. §

A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásának időpontjától,
vagy ha a véglegessé vált  döntés teljesítési  határidőt vagy határnapot állapított  meg, a határidő
utolsó napjától, illetve a határnaptól számított egy év elteltével évül el. A végrehajtás elévülését [az
e törvény ]a 17/A. § (1) bekezdése szerinti cselekmény is megszakítja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: módosítás

50. §

Az Szja tv. a következő [93]94. §-sal egészül ki:

[„93. §

(1) A munkáltató a 2017. évre vonatkozóan munkáltatói adómegállapítást nem készít.

(2)  Az állami adó-  és  vámhatóság a mezőgazdasági  őstermelők,  az általános forgalmi adó
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fizetésére  kötelezett  magánszemélyek  számára  első  alkalommal  a  2017.  évre  vonatkozóan
készít bevallási tervezetet.”]

„  94. §

(1) A munkáltató a 2017. évre vonatkozóan munkáltatói adómegállapítást nem készít.

(2) Az állami adó- és vámhatóság a mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett  magánszemélyek számára első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan készít  bevallási
tervezetet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (1) bekezdés 4. és 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

52. §

(1) Az Szja tv.
4.  29/B.  §  (1b)  és  (1d)  bekezdésében  az  [„¬¬–]„– adóbevallásban,  munkáltatói
adómegállapításban –” szövegrész helyébe az „adóbevallásban” szöveg,
5.  29/B.  §  (1c)  bekezdésében  az  [„¬adóbevallásban]„adóbevallásban,  munkáltatói
adómegállapításban” szövegrész helyébe az „adóbevallásban” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A személyazonosító  jel  helyébe lépő azonosítási  módokról  és  az azonosító  kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény

1. 3. § b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
10. §-ának (1) bekezdésében felsorolt adóhatóságoknak” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási
rendtartásról szóló  [2017. évi … ]törvény (a továbbiakban: Air.)  [22. §-ában felsorolt ]szerinti
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adóhatóságoknak” szöveg,
lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A személyazonosító  jel  helyébe lépő azonosítási  módokról  és  az azonosító  kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény

3. 18. § (2) bekezdésében  [az „[Art]a „vezetéséhez más adóhatóság [Art. 10. § (1) bek. b)-d)
pontok]” szövegrész helyébe a „vezetéséhez az [„[Air. 22. § b) és c) pontja]” ]Air. szerinti más
adóhatóság” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. §
Módosítás jellege: módosítás

77. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19. § (6) bekezdésében az „az adózás rendjéről
szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 165-167. §-a szerinti késedelmi pótlékot” szövegrész helyébe
az „az adózás rendjéről szóló  [2017. évi … ]törvény  [208-212. §-a ]szerinti késedelmi pótlékot”
szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § 3. pont
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Módosítás jellege: módosítás

79. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.)

3. 7. § (12) bekezdésében az „az Art. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „az Air. és az Art.
rendelkezéseit” szöveg, az „Art. 172. § (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal” szövegrész
helyébe az „Art. [220. §-a ]szerinti mulasztási bírsággal” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - 1997. évi XXXI. törvény 154. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

82. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 154. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A gondozási  díjhátralék  végrehajtása  érdekében az  állami  fenntartó  megkeresi  a  kötelezett
lakóhelye  szerinti  önkormányzati  adóhatóságot,  amely  a  végrehajtást  az  adóhatóság  által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló  [2017. évi … ]törvény „Adók módjára behajtandó
köztartozás végrehajtása” címében foglaltak szerint jár el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 85. §
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 43/D. §-sal egészül
ki:
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„  43/D. §

(1)  Az állami  adóhatóság a  42.  §  (1)  bekezdés  g)  pontjában meghatározott  adatot  a  biztosítási
kötelezettség  megállapításával,  a  bejelentési,  nyilvántartási,  adatszolgáltatási  kötelezettséggel,  a
járulék  bevallásával,  megfizetésével,  e  kötelezettségek  megsértésével  kapcsolatos
jogkövetkezmények  megállapításával,  végrehajtásával  kapcsolatos  hatósági  ügyben,  illetve
jogszabályban meghatározott egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése
során kezelheti.

(2) Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja a 42. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
adatot

a) az álláskeresési  támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából az állami foglalkoztatási
szerv,  az  egészségbiztosítási  ellátások  ellenőrzése  céljából  az  egészségbiztosítási  szerv,
rehabilitációs hatóság részére,
b)  a  nyugdíjjogosultság  és  nyugdíj  megállapítása céljából  a  központi  nyugdíjbiztosítási  szerv
részére.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A  [társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
szolgáltatások  fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Tbj.)]Tbj.
"Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése" alcíme a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Tbj. 45/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

85. §
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A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

„(4)  Amennyiben  az  adóhatóság  a  (3)  bekezdésben  [felsoroltakról]foglaltakról nem  az
egészségbiztosítási  szervtől  értesül,  10  napon  belül  elektronikus  úton  adatot  szolgáltat  az
Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Tbj. 45/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

„(5)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  kérelemre,  visszamenőleges  hatállyal  törli  a  külföldön  élő
kötelezett  személy  [a  ]39.  §  (2)  bekezdése  szerinti  járulékfizetési  kötelezettségét,  ha  a
magánszemély hitelt  érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást,  illetve az egészségbiztosítási
jogviszonyt igazoló okirattal), hogy”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Tbj. 45/A. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

„(5)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  kérelemre,  visszamenőleges  hatállyal  törli  a  külföldön  élő
kötelezett személy a 39. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély
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hitelt  érdemlően  igazolja  (különösen  a  tartózkodást,  illetve  az  egészségbiztosítási  jogviszonyt
igazoló okirattal), hogy

b) a tartózkodási [helyén annak ]helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya
alatt áll.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Tbj. 45/A. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

„(6) Az egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak
nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő[,] személyek  a
44/B. § vagy a 44/C. § alapján adóhatóságnak átadott [személyek ]adatait az adóhatóság összeveti”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Tbj. 45/A. § (6) bekezdés b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő 45/A. §-sal egészül
ki:

„(6) Az egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak
nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő, a 44/B. § vagy a
44/C. § alapján adóhatóságnak átadott személyek adatait az adóhatóság összeveti

b)  a  39.  §  (2)  bekezdése  alapján  egészségügyi  szolgáltatási  járulékot  fizetőkről  vezetett
nyilvántartása adataival, [illetőleg]és
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c) az Art. alapján a foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett
nyilvántartás adataival.
Ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy  [az ]a természetes személy  egészségbiztosítási szerv
által  a  44/B.  §  vagy a 44/C.  §  alapján átadott  [természetes  személy  ]adatai  az a)-c)  pontok
szerinti egyik nyilvántartásban sem szerepelnek, felszólítja a természetes személyt egészségügyi
szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Amennyiben a személy a felszólítás kézhezvételétől
számított  nyolc  napon  belül  az  adóhatóság  előtt  hitelt  érdemlő  módon  nem  bizonyítja
egészségügyi  szolgáltatásra  jogosultságát,  az  adóhatóság  a  természetes  személynek  a  16.  §
alapján legutóbb fennállt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését követő első
naptól  az  egészségügyi  szolgáltatási  járulékfizetési  kötelezettségét  határozattal  előírja,  a
befizetéseket nyilvántartja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Tbj.
18. 56/A. § (2) bekezdésében az „az Art. 8. és 9. §-ában meghatározott képviselő” szövegrész
helyébe az „az [Art]Air. szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

93. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
1. 30. § (1) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 178. §-ának 20. [pontjában” ]pontjában meghatározott köztartozással” szövegrész helyébe
az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény (a továbbiakban: Art.) [7. § 34. pontjában” ]
szerinti köztartozással” szöveg,
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lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

98. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.)
4. 11/A. § (4) bekezdésében az „az Szja tv. vagy az Art. alapján” szövegrész helyébe az [„Szja ]
„az Szja tv. alapján” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

101. §

Az Szt. 84. § (7) bekezdése a következő [z)]w) ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 63.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Szt. 84. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

101. §

Az Szt. 84. § (7) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:)

[„z)  ha  a  vállalkozó  nem  alkalmazza  az  59/A-59/F.  §  szerinti  valós  értéken  történő
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értékelést, a nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében a 72. §
(5) bekezdése szerint elszámolt, a nem pénzügyi eszköz kötési ára (árfolyama) és az ügylet
zárása  időpontjában  érvényes  piaci  ára  közötti  különbözetet  (az  ügylet  zárás  napján
érvényes valós értékét), amennyiben a piaci ár a kisebb.”]
„  w) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A-59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést, a
nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében a 72. § (5) bekezdése
szerint elszámolt, a nem pénzügyi eszköz kötési ára (árfolyama) és az ügylet zárása időpontjában
érvényes  piaci  ára  közötti  különbözetet  (az  ügylet  zárás  napján  érvényes  valós  értékét),
amennyiben a piaci ár a kisebb.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. §
Módosítás jellege: módosítás

102. §

Az Szt. 85. § (3) bekezdése a következő [z)]w) ponttal egészül ki:
[(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:)]
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:)

[„z)  ha  a  vállalkozó  nem  alkalmazza  az  59/A-59/F.  §  szerinti  valós  értéken  történő
értékelést, a nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében a 72. §
(5) bekezdése szerint elszámolt, a nem pénzügyi eszköznek az ügylet zárása időpontjában
érvényes piaci ára és a kötési ára (árfolyama) közötti különbözetet (az ügylet zárás napján
érvényes valós értékét), amennyiben a piaci ár a nagyobb.”]
„  w) ha a vállalkozó nem alkalmazza az 59/A-59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést, a
nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében a 72. § (5) bekezdése
szerint elszámolt, a nem pénzügyi eszköznek az ügylet zárása időpontjában érvényes piaci ára és
a kötési  ára (árfolyama) közötti  különbözetet  (az ügylet zárás napján érvényes valós értékét),
amennyiben a piaci ár a nagyobb.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 65.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § - Szt. 177. § (68) és (69) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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104. §

Az Szt. 177. §-a a következő (68) és (69) bekezdéssel egészül ki:

„(68)  Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény  hatálybalépésével  összefüggő
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi… törvénnyel megállapított 72. §
(5) bekezdését, 84. § (7) bekezdés [z)]w) pontját, 85. § (3) bekezdés [z)]w) pontját először a 2018.
évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(69) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények
és  egyes  egyéb törvények módosításáról  szóló  2017.  évi  … törvénnyel  megállapított  72.  §  (5)
bekezdését,  84.  § (7) bekezdés  [z)]w) pontját,  85. § (3) bekezdés  [z)]w) pontját  a 2017. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 66.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

109. §

Az Eva törvény
4.  11.  §  (5)  bekezdésében,  22.  §  (4)  [bekezdésében  ]bekezdés  b)  pontjában  az  „állami
adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „állami  adó-  és  vámhatóság”  szöveg,  a  „jogerőre
emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 67.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. §
Módosítás jellege: módosítás

118. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
1.  1.  számú  melléklet  I.  pont  12.  alpontjában  az  [„[az  ]„összefüggő  nyilatkozat  [az  adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 22. § (1) bekezdése]” szövegrész helyébe az  [„[az ]
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„összefüggő, az  adózás rendjéről szóló  [2017. évi … ]törvény  [16. § (2) bekezdése]” ]szerinti
nyilatkozat” szöveg,
2.  3.  számú  melléklet  I.  pont  2.  alpontjában  az  [„[az  ]„összefüggő  nyilatkozat  [az  adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 22. § (1) bekezdése]” szövegrész helyébe az  [„[az ]
„összefüggő, az  adózás rendjéről szóló  [2017. évi … ]törvény  [16. § (2) bekezdése]” ]szerinti
nyilatkozat” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 68.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. §
Módosítás jellege: módosítás

123. §

A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény 62.  §  (2)
bekezdésében  az  „az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  36.  [§-át”  ]§-át  kell”
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … törvény 61. §-át” ]törvény szerinti
kezességvállalás szabályait kell” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 69.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. §
Módosítás jellege: módosítás

133. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontjában az „az adózás
rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény 178.  §-ának  20.  [pontja” ]pontja  szerinti”  szövegrész
helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény [7. § 34. pontja” ]szerinti” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 70.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § - Áfa tv. 88. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

134. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 88. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Az  adóalany  döntését  a  tárgyévet  megelőző  év  utolsó  napjáig  jelenti  be.  Amennyiben  az
adóalany az (1) bekezdés a), [illetőleg]illetve b) pontja alá tartozó tevékenységet a tárgyévben kezdi
meg, döntését tevékenysége megkezdését megelőzően jelenti be.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 71.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 149. § - Áfa tv. 316. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

149. §

Az Áfa tv. a következő 316. §-sal egészül ki:

„316. §

(1)  E  törvénynek  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény  hatálybalépésével
összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló [2007]2017. évi … törvénnyel
megállapított  2018. július  1-jétől  hatályos  10.  számú mellékletét  a 2018.  június  30-át  követően
nyomdai  úton  előállított  nyomtatvány  használatával  kibocsátott  vagy  számlázási  funkcióval
rendelkező programmal kiállított  számla,  számlával egy tekintet  alá  eső okirat  tekintetében kell
először alkalmazni. Azon kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat
tekintetében,  amelyről mind a 2018. június 30-ig hatályos,  mind a 2018. július 1-jétől hatályos
szabályok alapján adatot kell szolgáltatni, az adóalany dönthet úgy is, hogy csak a 2018. július 1-
jétől hatályos szabályok szerint szolgáltat adatot.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 72.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/72.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 157. §
Módosítás jellege: módosítás

157. §

A befektetési  vállalkozásokról  és  az  árutőzsdei  szolgáltatókról,  valamint  az  általuk  végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 1. melléklet 2. pontjában az „az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló
[2017. évi … ]törvény” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 73.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 159. §
Módosítás jellege: módosítás

159. §

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény
1.  13/A.  §  (5)  bekezdésében  az  „az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  (a
továbbiakban: Art.) 24/C. [§-ában” ]§-ában foglaltak szerint” szövegrész helyébe az „az adózás
rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény (a továbbiakban: Art.) [19-23. §-ában” ]bejelentkezéshez
kapcsolódó adóregisztrációs eljárásra vonatkozó szabályai szerint” szöveg,
2. 13/D. § (3) bekezdésében az [„Art]„az Art. 24/D. [§” ]§ szerint” szövegrész helyébe az [„Art.
24. §” ]„az Art. változásbejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárásra vonatkozó szabályai
szerint” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 74.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 168. §
Módosítás jellege: módosítás

168. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 6. § (1) bekezdés e)
pontjában  az  „az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvényben  (a  továbbiakban:  Art.)”
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szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvényben” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 75.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 169. §
Módosítás jellege: módosítás

169. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások
ösztönzésével  összefüggő  törvénymódosításokról  szóló  2009.  évi  CXVI.  törvény  148.  §  (5)
bekezdésében az  [„Art]„az adóhatóság az Art. 52. § (7) bekezdésének ba)  [alpontja” ]alpontja
szerinti adatszolgáltatást”  szövegrész helyébe az  [„adózás rendjéről szóló 2017. évi … törvény
131. § (2) bekezdés a) pontja” ]„adóhatóság a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz,
valamint  a  nyugdíjfolyósító  szerv  által  folyósított  ellátások  jogszerűségének  vizsgálatához
szükséges adatokra vonatkozó, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adatszolgáltatást” szöveg
lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 76.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. §
Módosítás jellege: módosítás

170. §

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 57/A. § (1) bekezdésében az „az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény 54. § (4a)  [bekezdése” ]bekezdése szerint”  szövegrész
helyébe az „az adózás rendjéről szóló  [2017. évi … ]törvény  [131. § (13) bekezdése” ]szerint”
szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 77.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/77.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

171. §

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
1.  12.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  Art.  31.  §-ának  (2)  bekezdése  szerint  az  elektronikusan
keresztül”  szövegrész  helyébe  az  „az  adózás  rendjéről  szóló  [2017.  évi  …  ]törvény  (a
továbbiakban:  Art.)  [50.  §-a  ]havi  adó-  és  járulékbevallásra  vonatkozó  szabályai  szerint
elektronikusan” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 78.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 173. §
Módosítás jellege: módosítás

173. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 19. § (1) bekezdés c) pontjában az „az
adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  178.  §-ának  20.  [pontja”  ]pontja  szerinti”
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény [7. § 34. pontja” ]szerinti”
szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 79.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

174. §

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010.
évi XC. törvény

2.  11.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  Art.  31.  §-ának  (2)  [bekezdése”  ]bekezdése  szerinti
bevallásban” szövegrész helyébe az „az Art. [50. §-a” ]szerinti havi adó- és járulékbevallásban”
szöveg
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lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 80.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 178. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

178. §

A NAV. tv.
3. 78. § (2) bekezdésében az „az Art. 101-103.  [§-a” ]§-a alapján”  szövegrész helyébe az „az
[Air.  110-112.  §-a”  ]elővezetés,  az  igazoltatás  és  az  ellenőrzési  eljárás  zavartalanságának
biztosítása,  továbbá  a  helyszín,  helyiség,  jármű  átvizsgálása,  rakomány  ellenőrzésének  Air.
szerinti szabályai alapján” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 81.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. §
Módosítás jellege: módosítás

180. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137/C. §
(1) bekezdés c) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20.
[pontja” ]pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény
[7. § 34. pontja” ]szerinti” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 82.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 187. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
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187. §

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI.
törvény (a továbbiakban: Eat.)

4. 464. § (4) bekezdésében az „az Art. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott” szövegrész helyébe
az „az  [Art.]adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) szerinti pénzügyi
képviselő, valamint adózási ügyvivő” szöveg;

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 83.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 190. §
Módosítás jellege: módosítás

190. §

A civil  szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási  szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 20. § (5) bekezdés b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII.  törvény  22.  §  (1)  [bekezdése”  ]bekezdése  szerinti”  szövegrész  helyébe  az  „az  adózás
rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény [16. § (2) bekezdése” ]szerinti” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 84.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 193. § 1. és 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

193. §

A megváltozott  munkaképességű személyek ellátásairól  és  egyes  törvények módosításáról  szóló
2011. évi CXCI. törvény

1. 14. § (3) bekezdés b) pontjában [az „az adózás rendjéről szóló törvény ]a „törvény 31. § (2)
[bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről  szóló 2017. évi  … törvény ]
bekezdésében  meghatározott  bevallásban  bevallott”  szövegrész  helyébe  a  „törvény  (a
továbbiakban: Art.) [50. §-ában” ]szerinti havi adó- és járulékbevallásban bevallott” szöveg,
2.  21.  §  (2)  bekezdésében  az  „az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény 31.  §  (2)
[bekezdése” ]bekezdése szerinti bevallás” szövegrész helyébe az „az Art. [50. §-a” ]szerinti havi

41



adó- és járulékbevallás” szöveg,
lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 85.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 212. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

212. §

(1)  Az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével  kapcsolatos  egyes  viták  rendezésében
közreműködő  szervezetről,  és  egyes  törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
XXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  TSZSZ  tv.)  1.  §-a  a  következő  [(1d)-(1f)](1e) bekezdéssel
egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 86.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 212. § (1) bekezdés - TSZSZ tv. 1. §
Módosítás jellege: módosítás

212. §

(1)  Az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével  kapcsolatos  egyes  viták  rendezésében
közreműködő  szervezetről,  és  egyes  törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: TSZSZ tv.) 1. §-a a következő (1d)-(1f) bekezdéssel egészül ki:

„[(1d) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv az államháztartásért felelős miniszter felkérésére
igazságügyi  szakértőként működik közre  az európai  uniós  és  hazai  költségvetési  forrásból
finanszírozott projektek költségnövekménye támogathatóságának vizsgálatára irányuló külön
jogszabályban meghatározott eljárásban.]

(1e)  A Teljesítésigazolási  Szakértői  Szerv az  államháztartásért  felelős  miniszter  [kérését  akkor
fogadhatja el,  ha]felkérésére igazságügyi  szakértőként  működik közre az  [az (1)  bekezdésben
meghatározott feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen]európai
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uniós  és  hazai  költségvetési  forrásból  finanszírozott  projektek  költségnövekménye
támogathatóságának vizsgálatára irányuló külön jogszabályban meghatározott eljárásban.

(1f) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv  [köteles a tudomására jutásától számított öt napon
belül közölni]az államháztartásért felelős miniszter kérését akkor fogadhatja el, ha  [a szakértői
tevékenységének  ellátásában  fontos  ok  akadályozza,  így  különösen,  ha  tevékenysége
ellátásának  vagy  részvizsgálatok  elvégzésének  feltételei  nincsenek  meg,  vagy  ]az  az  (1)
bekezdésben meghatározott feladatainak [kell eleget tennie]ellátását nem akadályozza és azzal nem
összeférhetetlen.

(1g) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv köteles a tudomására jutásától számított öt napon belül
közölni,  ha  a  szakértői  tevékenységének  ellátásában  fontos  ok  akadályozza,  így  különösen,  ha
tevékenysége ellátásának vagy részvizsgálatok elvégzésének feltételei nincsenek meg, vagy az (1)
bekezdésben meghatározott feladatainak kell eleget tennie.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 87.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 212. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A TSZSZ tv. 1. § (6) bekezdésében az „(1a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1a) és [(1d)]
(1e) bekezdésben” szöveg lép.

(3) A TSZSZ tv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„  (4) Az 1. § (1e) bekezdés szerinti eljárásban a vezető kijelölése alapján egy szakértő jár el.”

(4) A TSZSZ tv. 6. §-a a következő (4a) bekezdésekkel egészül ki:

„  (4a) Az 1. § (1e) bekezdés szerinti eljárásban a szakvéleményben megválaszolandó kérdéseket és a
szakvélemény elkészítésére irányadó határidőt a felkérés tartalmazza.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 88.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 216. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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216. §

Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/G. és 45/H. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 89.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 216. § - Aktv. 45/H. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

216. §

Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/G. és 45/H §-sal egészül ki:

„45/H. §

(1) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság spontán információcsere keretében, 2018. június 30-ig
közli az érintett állam(ok) hatáskörrel rendelkező hatóságával a 2010. január 1-je és 2017. december
[31-je]31-e között  kiadott,  módosított  vagy meghosszabbított  feltételes  adómegállapításra,  vagy
szokásos  piaci  ár  megállapítására  vonatkozó  határozatoknak  a  43/T.  §  (7)  bekezdésében
meghatározott adatait.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 90.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 218. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

218. §

Az Aktv.
3. 6. §-ában az „az Art. 4. § (1) bekezdés a) [pontja” ]pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az
Art. [6. § (2) bekezdés a) pontja” ]szerinti” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 91.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 218. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

218. §

Az Aktv.
5. 23. § a) pontjában az „az Art. 4. § (1) [bekezdése” ]bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az
„az Art. [6. § (2) bekezdése” ]szerinti” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 92.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 218. § 9. és 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

218. §

Az Aktv.
9. 32. § (1)  [bekezdésében ]bekezdés c) pontjában  az „az Art. 149. § (2) bekezdés a) vagy b)
[pontjában”  ]pontjában  foglalt  feltételek  egyike”  szövegrész  helyébe  az  [„az  ]„a  biztosítási
intézkedés elrendelése  Air.  [82. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában” ]szerinti feltételeinek
egyike” szöveg,
10. 35. § (1) bekezdésében az „az Art. 179. [§” ]§ szerint” szövegrész helyébe „az Air. [134. §” ]
szerint” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 93.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 219. §
Módosítás jellege: módosítás

219. §

[Hatályát veszti a ]A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és
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azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 20/E. §-a[.] helyébe a következő rendelkezés
lép:

„  20/E. §

20/E. § Az e törvény rendelkezései szerint kiszabott bírságot az adóhatóság adók módjára hajtja be.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 94.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 220. § - 2013. évi LXXXVIII. törvény 29. § (5) bekezdés 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

220. §

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló
2013. évi LXXXVIII. törvény 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  körözési  eljárást  lefolytató  szerv  az  adóhatóság  által  foganatosítandó  végrehajtási
eljárásokról szóló [2017. évi … ]törvény alapján elrendelt dolgok körözése végrehajtása során”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 95.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 222. §
Módosítás jellege: módosítás

222. §

Az  egyes  állami  és  önkormányzati  ingatlanok  ingyenes  tulajdonba  adásáról,  valamint  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában az [„az ]„időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII.  törvény  178.  §  32.  [pontja”  ]pontja  szerint  köztartozásmentes  adózónak  minősül  és”
szövegrész helyébe az [„az ]„időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló [2017. évi … törvény
260. §-a”]törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban és” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 96.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 228. §
Módosítás jellege: módosítás

228. §

A kollektív  befektetési  formákról  és  kezelőikről,  valamint  egyes  pénzügyi  tárgyú  törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 1. melléklet 6. pontjában az „az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló [2017. évi … ]törvény”
szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 97.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 237. § 1-3. pont
Módosítás jellege: módosítás

237. §

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
1. 5.  § 6.  pontjában  [a „178.  ]az „az Art.  178.  § 4.  [pontjában” ]pontjában meghatározott”
szövegrész helyébe [a „7. § 5. pontjában” ]az „az Art. által meghatározott” szöveg,
2. 5. § 9. pontjában  [a „2003]az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész
helyébe [a „2017. évi …]az „adózás rendjéről szóló törvény” szöveg,
3. 45. § (10) bekezdésében az „az Art. 14. § és 38. [§-a” ]§-a szerinti” szövegrész helyébe az „az
Art. [9. és 114. §–a” ]szerinti” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 98.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 255. § új 6. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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255. §

Nem  lép  hatályba  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény  és  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi L. törvény

6. 20. § a) pontja,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 99.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 258. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

258. §

(1) E törvény – [az (1)-(5)]a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 100.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 258. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) E törvény 2019. január 2-án hatályát veszti.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 101.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 14. és 15. pont
Módosítás jellege: elhagyás

„[14. Az ingatlannal rendelkező társasági tagot adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség nem
terheli. Az ingatlannal rendelkező társaság tagja az adót a naptári évet követő év november
20-áig megállapítja, befizeti és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallja.
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15.  Ha  az  ingatlannal  rendelkező  társaság  tagja  adókötelezettségét  azért  nem  tudja
megállapítani és bevallani, mert az ingatlannal rendelkező társaság e minőségét nem jelentette
be az állami adó- és vámhatósághoz, az állami adó- és vámhatóság által megállapított, a tagot
emiatt később terhelő adóért a társaságot korlátlan és egyetemleges kötelezettség terheli.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 102.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet 3-9. pont
Módosítás jellege: módosítás

„3. Számla módosítása esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany abban a
bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát
érintően az 1.  [és  2.  ]pont  szerint  nyilatkozni,  ha a számlában áthárított  adó akár  a  módosítást
megelőzően,  akár  azt  követően  vagy  a  módosítást  megelőzően  és  azt  követően  is  eléri  vagy
meghaladja a 100 000 forintot. Ebben az esetben az adóalany nyilatkozik annak a számlának az 1.
[és 2. ]pontban meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról
az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.

4.  Számla  érvénytelenítése esetén a  számlával  egy tekintet  alá  eső okiratot  befogadó adóalany,
amennyiben az érvénytelenített számlában - ideértve a módosított számlát is - áthárított adó összege
elérte vagy meghaladta a 100 000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását
figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az 1. [és 2. ]pont szerinti adatokról, valamint a számlát
érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.

5.  Az  adóalany  termék  értékesítése,  szolgáltatás  nyújtása  esetén  azon  nyomdai  úton  előállított
nyomtatvány  használatával  kibocsátott  számlákról,  amelyekben  egy  másik,  belföldön
nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege
a) a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 000 forintot nem éri el, a számla kibocsátását
követő öt naptári napon belül,
b) az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül
számlánként köteles a számla [167]169. § szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni.

6.  Az  adóalany  külön  jogszabályban  meghatározott  elektronikus  módon  számlánként
adatszolgáltatást  teljesít  az  állami  adó-  és  vámhatóság  részére  azon  számlázási  funkcióval
rendelkező  programmal  kiállított  számlák  külön  jogszabályban  meghatározott  adattartalmáról,
amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000
forintot  eléri  vagy  meghaladja.  Az  adóalany  ezen  számlákat  érintő  módosításról  vagy
érvénytelenítésről  is  külön  jogszabályban  meghatározott  módon  elektronikus  adatszolgáltatást
teljesít. Szintén  külön  jogszabályban  meghatározott  módon  kell  elektronikus  adatszolgáltatást
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teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 000
forintot a számlában áthárított adó.

7.  Számla  nyomdai  úton  előállított  nyomtatvány  használatával  történő  módosítása  esetén  a
számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátó adóalany köteles ezen okirat [168]170. § szerinti
tartalmáról adatot szolgáltatni annak kibocsátását követő
a) öt naptári napon belül, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt
követően  vagy a  módosítást  megelőzően  és  azt  követően  is  eléri  vagy meghaladja  a  100  000
forintot, de nem éri el az 500 000 forintot,
b)  naptári  napon  belül,  ha  a  számlában  áthárított  adó akár  a  módosítást  megelőzően,  akár  azt
követően vagy a  módosítást  megelőzően és  azt  követően is  eléri  vagy meghaladja  az  500 000
forintot.

8.  Számla nyomdai  úton előállított  nyomtatvány használatával  történő érvénytelenítése esetén a
számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátó adóalany köteles ezen okirat [168]170. § szerinti
tartalmáról adatot szolgáltatni annak kibocsátását követő
a) öt naptári napon belül, ha az érvénytelenített számlában áthárított adó elérte vagy meghaladta a
100 000 forintot, de nem érte el az 500 000 forintot,
b) naptári napon belül, ha az érvénytelenített számlában áthárított adó elérte vagy meghaladta az
500 000 forintot.

9. Az 5[.  és 7]-8. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra
biztosított  elektronikus  [felületén]felületen kell  teljesíteni. Az  elektronikus  felület  az  adóalany
egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható.  Az azonosító adatokat az
adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.”

T/17998/2/102-103. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
102., 103. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 103.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17998/2/103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet 
Módosítás jellege: módosítás

„13.  Az  adóalany  választása  szerint  [a  ]e  melléklet  szerinti  kötelezettségének  az  1-8.  pontban
meghatározott értékhatár figyelembevétele nélkül is eleget tehet.

14. Az 5-8. pont szerinti adatszolgáltatást az adóalany nevében az a személy is teljesítheti, akit az
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adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a 9. pont szerinti elektronikus felületen
megjelöl. Az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja által megjelölt személy
által teljesített valamennyi adatszolgáltatás az adóalany nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

15. Az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a 9. pont szerinti elektronikus
felületen  megjelöli  azon  személyt,  akinek  az  elektronikus  felületen  szolgáltatott  adatokhoz
hozzáférési lehetőséget ad.”

T/17998/2/102-103. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
102., 103. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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