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Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/6351. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

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

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

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

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. június 26-án lezárta.

----7 ·/ 
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Bánki Erik

elnök
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(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

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

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

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

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

Szocho tv.: a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

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

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

a) ha az adóalap nem haladja meg az 1,656 millió forintot, az adóalap 0 százaléka,

b) ha az adóalap meghaladja az 1,656 millió forintot, de nem haladja meg a 3,6 millió
forintot, az 1,656 millió forintot meghaladó rész 12 százaléka,

e) ha az adóalap meghaladja a 3,6 millió forintot, 233.280 forint és a 3,6 millió forintot
meghaladó rész 24 százaléka."

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 26. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

26. § A Tao. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 19. § A társasági adó mértéke a pozitív adóalap

a) 500 millió forintot meg nem haladó részének 9 százaléka;

b) 500 millió forintot meghaladó részének 20 százaléka."

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 35. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

35. § Hatályát veszti a Tao. törvény

a) 4. § 41-44. pontja,

b) 22/C. §-a és az azt megelőző alcíme,

e) 24/A. § (3) bekezdés b) pontja, (7)-(9) bekezdése, (1 la)-(12) bekezdése, (19)-(21) és (25) 
bekezdése,
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d) 30. § (l 0) bekezdése,

e) 30/1. §-a, valamint

f) 24/A. § (11) bekezdésében és 24/B. § (1) bekezdésében a ,,- látvány-csapatsportok
támogatása esetén a (9) és a (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben -", a 24/A. § (22)
bekezdésében az .,a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a sportpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium" szövegrészek. valamint a 30. § (14) bekezdésében az ,,és a látvány
csapatsportok" szövegrész.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény
módosítása

36.§

(1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a
továbbiakban: Ekho tv.) 3 § (3c) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3c) Az (1) bekezdés e), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett
foglalkozásúnak minősül:

a) a szakképzett edző, sportszervező, -irányító (FEOR-08 2717), feltéve, hogy
rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel,
szakképzettséggel;

b) a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló 2004. évi 1.
törvény (a továbbiakban: a sportról szóló törvény) 11/A. §-ában meghatározott
sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy a sportról szóló
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törvény 19. § (3) bekezdése szerinti sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a
sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, vagy a sportszövetség
vagy a sportszervezet főállású munkavállalója, a sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban
meghatározott tevékenységek esetén feltéve, hogy a sportmunkatárs, sportszakember
rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;

e) a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett
nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemély (a továbbiakban:
nemzetközi sportszövetség munkavállalója)."

(2) Az Ekho tv. 3 §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:

,,(3d) A (2) bekezdésben előírt szabályoktól függetlenül a nemzetközi
sportszövetség munkavállalója a külföldi pénznemben megszerzett bevételére is
alkalmazhatja e törvény előírásait, feltéve, hogy tevékenységét nem kizárólag belföldön
látja el. A külföldi pénznemben megszerzett bevétel forintra történő átszámítására az Szja
tv. S. és 6. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni."

37.§

Az Ekho tv. a következő 14/G. §-al egészül ki:

,,14/G. § A nemzetközi sportszövetség munkavállalója a sportról szóló törvény
30/B. § (3) bekezdése szerinti kérelem benyújtásától kezdődően megszerzett bevételére
választhatja e törvény előírásait azzal, hogy a kérelem benyújtásának időpontjától a
nemzetközi sportszövetség adószámának kiadásáig terjedő időszakban a nemzetközi
sportszövetség által juttatott bevételek utáni adókötelezettségeket a nemzetközi
sportszövetség adószámának megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell
teljesíteni."

38.§

Az Ekho tv.

a) 3. § (4) bekezdés d} pont db) alpontjában a ,,válogatott vezetőedzője (szövetségi
kapitánya)" szövegrész helyébe a ,,válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya), vagy a
nemzetközi sportszövetség munkavállalója" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében a ,,hivatásos sportoló részére" szövegrész helyébe a ,,hivatásos
sportoló és a nemzetközi sportszövetség munkavállalója részére" szöveg

lép.]

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

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

T/6351 /9/1. és T/6351/9/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5. és 17.

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

Megjegyzés: A T/6351/9/1. sz. és T/6351117/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint azonosak,
de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A bizottság döntése: a túlterjeszkedő módosító javaslat nem felel meg a házszabályi
rendelkezéseknek.

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

T/6351/17/1. és T/6351/17/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 6. és 18.
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Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezéseire (túlterjeszkedő
módosító javaslat).
2. A túlterjeszkedő módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása
valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében
meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslattól elkülönítve kell benyújtani, annak szabályszerűségéről az Országgyűlés dönt.
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita újra megnyílik és kiegészítő részletes vita
lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)

Megjegyzés: A T/6351/9/1. sz. és T/6351/17/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint azonosak,
de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A bizottság döntése: a túlterjeszkedő módosító javaslat nem felel meg a házszabályi
rendelkezéseknek.

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48-50. § 
Módosítás jellege: elhagyás

(48. § 

Az Áfa tv. a következő 334. §-sal egészül ki:

,,334. § A 3. számú melléklet II. részének az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló .... 2019. évi törvénnyel megállapított 5. pontját azokban
az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont
2020. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik."

49.§

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a 2. melléklet szerint módosul.

50.§

Hatályát veszti az Áfa tv. 3/A. számú melléklet II. rész 1. pontja.]

T/6351/5/1. és T/6351/5/2. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 7. és 14.

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

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[51. § 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt,
amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége)
után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és
telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár,
amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában
álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag
a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.
A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig- írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek
minősül."]

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI.

törvény módosítása

59.§

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI.
törvény 261. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3.
és 5. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás)
ellenérték fejében történő nyújtása."]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új VI. Fejezet
Módosítás jellege: kiegészítés

,,VI. Fejezet
ZAJTERHELÉSI DÍJ

64. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 59. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A környezet terhelését, igénybevételét csökkentő intézkedések fedezetét megteremtő díjak:

a) környezetterhelési díjak,

b) igénybevételi járulékok,

c) termékdíjak,

d) betétdíjak,

e) zajterhelési díjak

(a továbbiakban együtt: díjak)."

(2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a következő
63/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

,,Zajterhelési díj

63/A. § A környezethasználó a zajterhelésért - törvényben meghatározott esetekben -
zajterhelési díjat köteles fizetni a Zajvédelmi Alapba, amely a zajterhelés aktív és passzív
módon történő csökkentését, valamint az érintett állampolgárok kártalanítását szolgálja."

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezéseire (túlterjeszkedő
módosító javaslat).
2. A túlterjeszkedő módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása
valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. § ( 1) bekezdésében
meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslattól elkülönítve ke11 benyújtani, annak szabályszerűségéről az Országgyűlés dönt.
A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita újra megnyílik és kiegészítő részletes vita
lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)
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A bizottság döntése: a túlterjeszkedő módosító javaslat nem felel meg a házszabályi
rendelkezéseknek.

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Csárdi Antal (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 64. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

64. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (3) és (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme, legfeljebb
azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az egy naptári napra meghatározott összeg
naptári évre számított összege után fizeti meg (a továbbiakban: járulékfizetési felső határ).

(3) A járulékfizetési felső határt évente január l-jétől december 31-éig kell számítani. Ha a
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn a teljes naptári évben, akkor a
járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani. A
járulékfizetési felső határ számításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá azt az időtartamot,
amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt, így különösen, ha
táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási
segélyben, baleseti táppénzben részesült, valamint a fizetés, díjazás nélküli időszakot. A
megállapított járulékfizetési felső határt időközben csökkenteni kell az említett időszakok
naptári napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával."

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[68. § 
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A Szocho tv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,22. § (1) A 7. § (1)-(2) bekezdés szerinti mezőgazdasági őstermelő a minimálbér
vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt
összeg alapján - figyelemmel a 7. § (5)-(6) bekezdés rendelkezésére - negyedévente
adóelőleget állapít meg, amelyet a negyedévet követő hónap 12-éig fizet meg.

(2) A tárgyévre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság közreműködése nélkül
elkészített bevallásban vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási
tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell - a 7. § (1)
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az előlegként megfizetett adót elszámolni, az
adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő
rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

(3) Az adóelőleg fizetésére nem kötelezett őstermelő az adót a személyi
jövedelemadó bevallásában vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a
bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának
határidejéig fizeti meg."]

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás

[2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.43-7.45. alponttal egészül ki: 

(Egyéb indokkal adómentes:)

,, 7.43. a 2020-ban megrendezésre kerülő labdarúgó Európa-bajnoksággal
összefüggésben az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) vagy az UEFA tulajdonában
álló gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy egyéb munkaviszony jellegű
szerződéses jogviszonyban álló magánszemély (különösen: UEFA-tisztségviselők,
versenybírók, sportolók, önkéntesek, sportszervezetek képviselői) részére adott juttatás
(különösen: napidíj, bónusz, felmerült költségek megtérítése, pénzdíjak, átadott
formaruhák, természetben biztosított ellátás, valamint a versenyekhez kapcsolódóan
adott promóciós jellegű juttatások).

7.44. a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett
nemzetközi sportszövetség által

a) a sportdiplomáciai kapcsolatok keretében biztosított szállás, utazás, vendéglátás
és termék vagy szolgáltatás formájában adott ajándék,
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b) foglalkoztatott személy külföldi kiküldetésére tekintettel fizetett napidíj, és

c) a nemzetközi sportszövetséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem
álló sportolónak, edzőnek a sporttal kapcsolatos tevékenységével összefüggően adott
támogatás, ösztöndíj.

7.45. a kormány határozatával kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek minősített
esemény megrendezésével összefüggésben a kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek a
kormány határozatában megjelölt szervezője vagy szervezői által a sportolóknak, a
versenybíróknak, a magyar és külföldi sportszövetségek tisztségviselőinek és
képviselőinek, a szervezőbizottsági tisztségviselőknek és az önkénteseknek adott napidíj,
költségtérítés, formaruha, természetben biztosított ellátás, a sportolóknak fizetett pénzdíj,
továbbá a versenyekhez kapcsolódó promóciós jellegű juttatások a kormány
határozatában meghatározott mértékig."]

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[2. melléklet melléklet a 2019. évi .... törvényhez 

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

Sorszám Me nevezés)
Kereskedelmi szálláshel

T/6351/5/1. és T/6351/5/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 7. és 14.

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 59-72. ponttal egészül
ki:

1 (S?r-
szam

1 Megnevezés

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

60. Rizs 1006
61. Félkemény sajt 0406 90 87
62. Étolaj 1512 19 91
63. Fehér kenyér, félbarna kenyér, vizes kifli, vizes zsemle 1905 90 30-ból

1905 90 90-ből
64. Természetes méz: 0409
65. Friss zöldségek 0701-től 0709-ig
66. Friss gyümölcsök 0802-től 0809-ig
67. Lencse 07134000
68. Bab 07133390
69. Borsó 07131090
70. Mák 12079190
71. Hajdina 10081000
72. Köles 10082900"

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 5. és 6. ponttal egészül
ki:

(Sorszám Megnevezés)
,,5. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
6. Tömegközlekedési szolgáltatások"
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1 7.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

3. melléklet a 2019. évi ... törvényhez

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklet b) pontja
helyébe a következő melléklet lép:

b) Csomagolószer
A B

1. Anyagáram Termékdíj tétel
(Ft/kg)

i Műanyag [a műanyag bevásárló- 500
reklám táska és a teljes egészében
megújuló forrásból származó
alapanyagból (az MSZ EN
13432:2002 szabvány, vagy azzal
egyenértékű megoldás
követelményeinek megfelelően)
készült biológiai úton lebomló
műanyag kivételével]

3. Műanyag bevásárló-reklám táska 1900
4. PET palack 3300
5. Társított (kivéve társított rétegzett 57-

italkarton)
6. Társított rétegzett italkarton 19
7. Fém (a fém ital-csomagolószer 19

kivételével)
8. Fém ital-csomagolószer 57
9. Papír 19
10. Fa, természetes alapú anyag 19
11. Üveg 19
12. Egyéb 57"

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

T/6351/9/1. és T/6351/9/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5. és 17.

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

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges.

Megjegyzés: A T/6351 /9/2. sz. és T/6351/17/2. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint azonosak,
de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A bizottság döntése: a túlterjeszkedő módosító javaslat nem felel meg a házszabályi
rendelkezéseknek.

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck
Erzsébet (LMP) és Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/6351/17/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

3. melléklet a 201 9. évi ... törvényhez

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklet b) pontja
helyébe a következő melléklet lép:

b) Csomagolószer
A B-

1. Anyagáram Termékdíj tétel
(Ft/kg)

2 Műanyag [a műanyag bevásárló- 500
reklám táska és a teljes egészében
megújuló forrásból származó
alapanyagból (az MSZ EN
13432:2002 szabvány, vagy azzal
egyenértékű megoldás
követelményeinek megfelelően)
készült biológiai úton lebomló
műanyag kivételével]

3. Műanyag bevásárló-reklám táska 1900
4. PET palack 3300
5. Társított (kivéve társított rétegzett 57

italkarton)
6. Társított rétegzett italkarton 19
7. Fém (a fém ital-csomagolószer 19-

kivételével)



16

8. Fém ital-csomagolószer 57
9. Papír 19
10. Fa, természetes alapú anyag 19
11. Üveg 19
12. Egyéb 57"

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

T/6351/17/1. és T/6351/17/2. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 6. és 18.

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

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges.

Megjegyzés: A T/6351 /9/2. sz. és T/6351/17/2. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint azonosak,
de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A bizottság döntése: a túlterjeszkedő módosító javaslat nem felel meg a házszabályi
rendelkezéseknek.


