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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés  Honvédelmi és  rendészeti  bizottsága  – az egyes  házszabályi  rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az Egyes jogállási tárgyú és
egyéb  honvédelmi  kérdésekkel  foglalkozó  törvények  módosításáról szóló  T/10311.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

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

1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)  1. számú
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Tny. 96. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a (2) bekezdés
a) [pontja ]és d) pontja,
b) az állami adóhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése
és  az  adóvégrehajtási  eljárás  lefolytatása  érdekében,  továbbá  a  támogatás  megállapítása  és
ellenőrzése érdekében a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatok, a (2) bekezdés e) pontjából a
rokkantság fokára vonatkozó adatok, valamint a (2) bekezdés f) pontja,
c) az egészségügyi ellátást nyújtó szerv[,] vagy  személy az egészségügyi szolgáltatói feladatai
ellátása érdekében a (2) bekezdés a)-e) pontja,
d) a cégbíróság [a külön ]törvény,
e) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság
ellenőrzése,  valamint  a  menekültügyi  eljárás  során  az  ügyfél  által  előadottak,  illetve  a
jogszabályban foglalt  feltételek fennállásának ellenőrzése céljából  a (2)  bekezdés  a),  d) és  f)
pontja,
f)  a  honvédelemért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium  központi  pénzügyi  szerve
tervezési  és  érdekvédelmi  feladatok,  valamint  statisztikai  célú  adatfeldolgozás  érdekében  a
Magyar  Honvédség  szociális  gondoskodási  körébe  tartozók,  valamint  a  volt  honvédelmi
alkalmazottak árvái esetében a (2) bekezdés a), c), g) és h) pontja,
g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás megállapítása céljából a (2)
bekezdés a)-d) és f) pontja,
h)  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  szervei  egészségfejlesztési  tevékenységük  ellátása
céljából a (2) bekezdés a)-e) pontja,
i)  az  oktatási  nyilvántartás  működéséért  felelős  szerv  a  pályakövetési  rendszer  működtetése
céljából a (2) bekezdés d) pontja,
j) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 35/A. §-ában meghatározott
szervezet  a  közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezmények  ellenőrzése  céljából  a
nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a
(2) bekezdés a) és h) pontja

szerinti adatok igénylésére jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[[A](A központi  államigazgatási  szerv  szervezeti  és  működési  szabályzata  a  szerv  vezetőjének
hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási [jogot]]jogot)

„g)  a  kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV. törvény 29.  §  (3)  bekezdése  szerinti
személyre”
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(átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.)

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

9. §

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)

a) 5. § (4) bekezdés h) pontjában a „minisztérium kormánytisztviselője” szövegrész helyébe
a „minisztériumban kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy
munkaviszonyban áll” szöveg,
b) 12.  §  (3)  bekezdésében  a  „minisztérium  kormánytisztviselőire”  szövegrész  helyébe  a
„minisztériumban kormányzati  szolgálati,  politikai szolgálati,  biztosi  jogviszonyban vagy
munkaviszonyban állókra” szöveg,
c) 40. § (7) bekezdésében a „szervezetnél jogviszonyban álló kormánytisztviselő, honvédelmi
alkalmazott,  közalkalmazott  vagy  a  munka  törvénykönyvének  hatálya  alá  tartozó
munkavállaló”  szövegrész  helyébe  a  „szervezetnél  kormányzati  szolgálati,  politikai
szolgálati,  biztosi,  honvédelmi  alkalmazotti,  közalkalmazotti  jogviszonyban  vagy
munkaviszonyban álló személy” szöveg

lép.

10. §

Hatályát veszti a Hvt.
a) 40/A. §-ában a „, kormányzati ügykezelővel” szövegrész,
b) 81. § (2) bekezdés f) pontjában a „kormányzati ügykezelőknek,” és az „és kormányzati
ügykezelők” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Hjt. 35. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Hjt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően  az  állomány  tagja  az  állományba  vétellel  egyidejűleg  első
szolgálati beosztásba történő kinevezés nélkül is vezényelhető a 42. § (2) bekezdés c) pontja alapján
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bírósági szervezetnél, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, az ügyészi szervezetnél
vagy a honvédelmi szervezet tevékenységét elősegítő egyesületnél történő,  valamint  a 42.  § (2)
bekezdés  d)  pontja  [alapján  ]vagy  [a  42.  §  (2)  bekezdés  ]e)  pontja  alapján  történő
szolgálatteljesítésre.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Hjt. 52/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(Az][Az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek eltérhetnek a más szervnél történő
[szolgálatteljesítés)]szolgálatteljesítés]

„b)  52.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  körülményeitől,  valamint  az  52.  §  (5)  bekezdése
szerinti költségek viselésének szabályaitól.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Hjt. 68/A. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Hjt. 68/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  Ha  az  állomány  tagjával  szemben  méltatlansági,  fegyelmi  vagy  [büntető  eljárás  ]
büntetőeljárás  került elrendelésre, más szolgálati beosztásba helyezésére, vagy más jogviszonyba
történő áthelyezésére,  vagy szolgálati  viszonyának a 68.  § (1) bekezdés  [k),  ]n) vagy o) pontja
alapján  történő  megszűnése  csak  a  méltatlansági, [eljárás  ]fegyelmi  vagy  büntetőeljárás
megszüntetését  követően  állapítható  meg.  A  már  megindított  egészségkárosodási  ellátás
megállapításával kapcsolatos eljárást fel kell függeszteni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (2) bekezdés - Hjt. 123. § (6c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hjt. 123. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6c)  A  46.  §  (1)  bekezdés  p)  és  u)  pontja  szerinti  rendelkezési  állományba  áthelyezéssel
egyidejűleg a munkáltatói jogkört gyakorló dönt a besorolási kategóriáról. A besorolási kategória
[e]a rendelkezési  állományba helyezést  megelőző napon betöltött  szolgálati  beosztás betöltésére
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alkalmas  rendfokozatok  közül  nem  lehet  alacsonyabb,  mint  az  állomány  tagja  által  viselt
rendfokozat,  és  nem haladhatja  meg a  rendszeresített  rendfokozatot.  A munkáltató  a  besorolási
kategória megállapítása során nincs kötve a [123. § ](6) [bekezdése]bekezdés szerinti döntéséhez.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben [állapítsa meg)]megállapítsa)

„20. az illetménypótlékok, egyéb pótlékok – ide nem értve a területi  pótlékot –, a kiegészítő
illetmények, valamint a szerződéskötési díj és a rendelkezésre állási díj mértékét, illetve az ezek
jogosultságával, megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályokat,”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben [állapítsa meg)]megállapítsa)

„42. azon beosztások körét, amelyekben az állomány tagjának illetménye szolgálati érdekből, az
érintett  személy  speciális  végzettségére,  képzettségére,  az  általa  ellátandó  feladat  kiemelt
fontosságára vagy speciális jellegére tekintettel eltérően is meghatározható.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Hatályát veszti a Hjt.
18. 123. § (4) bekezdés f) pontjában a „valamint azon szerződéses pályakezdő alapilletményét,
akinek  tervezett  első  rendfokozata  alacsonyabb  a  tervezett  [beosztáshoz]beosztásához
rendszeresített rendfokozatnál” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. §
Módosítás jellege: módosítás
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40. §

A  honvédségi  adatkezelésről,  az  egyes  honvédelmi  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 16. § (4)
bekezdés [b)-d)]b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[[Az](Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés [célja]]célja)

„b)  a  hivatásos,  a  szerződéses  és  az  önkéntes  tartalékos katonai  szolgálatteljesítéssel,  vagy a
hadkötelezettség  alapján  történő  katonai  szolgálatteljesítéssel  összefüggő  baleset,  betegség,
sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,”

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása,
valamint elismerés adományozása.)

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § új (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §

(1)  A honvédségi  adatkezelésről,  az egyes  honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 16. § (4)
bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja]

„b)  a  hivatásos,  a  szerződéses  és  az  önkéntes  tartalékos katonai  szolgálatteljesítéssel,  vagy a
hadkötelezettség  alapján  történő  katonai  szolgálatteljesítéssel  összefüggő  baleset,  betegség,
sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,
c)  az  állomány  elhunyt  tagjának,  az  önkéntes  tartalékos  szolgálatteljesítéssel  vagy  a
hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának,
az  elhunyt  nyugállományú  katonának,  az  elhunyt  honvédségi  nyugdíjasnak,  az  elhunyt
kormánytisztviselőnek,  az  elhunyt  kormányzati  ügykezelőnek,  az  elhunyt  honvédelmi
alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,
d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és”

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása,
valamint elismerés adományozása.)

(2) A Haktv. 16. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

„c)  az  állomány  elhunyt  tagjának,  az  önkéntes  tartalékos  szolgálatteljesítéssel  vagy  a
hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának,
az  elhunyt  nyugállományú  katonának,  az  elhunyt  honvédségi  nyugdíjasnak,  az  elhunyt
kormánytisztviselőnek,  az  elhunyt  kormányzati  ügykezelőnek,  az  elhunyt  honvédelmi
alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,”

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása,
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valamint elismerés adományozása.)

(3) A Haktv. 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

„d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és”
(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása,
valamint elismerés adományozása.)

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Haktv. 16. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §
[Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja]

„[c) az  állomány  elhunyt  tagjának,  az  önkéntes  tartalékos  szolgálatteljesítéssel  vagy  a
hadkötelezettség  alapján  történő  katonai  szolgálatteljesítéssel  összefüggésben  elhunyt
katonának, az elhunyt nyugállományú katonának, az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az
elhunyt  kormánytisztviselőnek,  az  elhunyt  kormányzati  ügykezelőnek,  az  elhunyt
honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,
d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és]”

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása,
valamint elismerés adományozása.)

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Haj.tv. 34. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Haj.tv. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve elektronikus adatnyilvántartást
vezet  –  a  [KNBSZ ]Katonai  Nemzetbiztonsági  Szolgálat  kivételével  –  a  honvédelmi  szervezet
betöltetlen honvédelmi alkalmazotti munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és
egészségügyi feltételeiről.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Haj.tv. 82/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §
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A Haj.tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„(2)  Fegyelmi  vétség  elkövetésének  alapos  gyanúja  esetén  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  az
eljárást  határozattal  köteles  megindítani.  Nem  lehet  fegyelmi  eljárást  indítani,  ha  a
kötelezettségszegés  felfedezése óta  három hónap,  [illetve]vagy a  [fegyelmi vétség elkövetése  ]
kötelezettségszegés óta három év eltelt.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Haj.tv. 82/G. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A Haj.tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„(1) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) annak tartama alatt a honvédelmi [alkalmazott viszonya]alkalmazotti jogviszony megszűnik,
b) a kötelezettségszegés nem fegyelemsértés,
c) a kötelezettségszegést nem a honvédelmi alkalmazott követte el,
d)  a  fegyelmi  eljárás  adatai  alapján  nem  állapítható  meg,  hogy  a  kötelezettségszegést  a
honvédelmi alkalmazott követte el,
e) a 82/D. § (1) bekezdés a), c) [és]vagy d) pontjában meghatározott ok áll fenn.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Haj.tv. 82/G. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A Haj.tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„(5) A honvédelmi alkalmazott  a  munkáltatói  [jognyilatkozattal]határozattal szemben 30 napos
jogvesztő határidőn belül bírósághoz fordulhat.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, a 41. §, a 46. §, az 53. §, [és ]az 56. §, valamint az 1. melléklet 2020. július 1-jén lép
hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. §
Módosítás jellege: elhagyás

[61. §

E törvény
a) 9. § a) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,
b) 9. § b) pontja és 10. § b) pontja az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény ]Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 1.
pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1. A ](A szociális és más ellátások közül adómentes:)

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 22.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
5. § - Küfe tv. 2. § (1) bekezdés d) 
pont

…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás: …

2.
5. § - Küfe tv. 2. § (1) bekezdés e) 
pont

…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás …

3.
5. § - Küfe tv. 2. § (1) bekezdés f) 
pont

[USA vállalkozók: ]USA-vállalkozók: a … 
…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás …

4. 6. § - Küfe tv. 7/A. §
Az [USA vállalkozók ]USA-vállalkozók 
esetében …

5. 7. § - Küfe tv. 6. alcím címe
…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

6. 7. § - Küfe tv. 15. § (1) bekezdés

…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás … 
…feljogosított [USA vállalkozókat]USA-
vállalkozókat,…

7. 7. § - Küfe tv. 16. § (1) bekezdés
…szóló [magyar – amerikai ]magyar–
amerikai megállapodás …

8. 7. § - Küfe tv. 16/A. §
…szóló [magyar-amerikai]magyar–amerikai 
megállapodás…

9. 8. §
…az [USA vállalkozókra” ]USA-
vállalkozókra” szöveg …

10. 11. § (3) bekezdés - Hjt. 2. § 31a. pont
… tiszti[,] vagy… 
…az [állománycsoport váltással ]
állománycsoport-váltással tiszti …

11.
14. § (2) bekezdés - Hjt. 38. § (1a) 
bekezdés a) pont

ismételt [szolgálati jogviszony ]
szolgálatijogviszony létesítéssel,

12.
14. § (2) bekezdés - Hjt. 38. § (1a) 
bekezdés c) pont

… alapján[,] vagy

13. 15. § - Hjt. 40. § (3) bekezdés
…ismételt [szolgálati viszony létesítés ]
szolgálativiszony-létesítés esetén …

14. 15. § - Hjt. 40. § (4) bekezdés … pontja[,] vagy…

15.
17. § (1) bekezdés - Hjt. 43. § (2a) 
bekezdés a) pont

… tagját[,] vagy

16.
17. § (1) bekezdés - Hjt. 43. § (2a) 
bekezdés záró szövegrész

… [melyről]amelyről a…

17.
29. § (1) bekezdés - Hjt. 123. § (6) 
bekezdés

…a [munkáltató]munkáltatói jogkört…

18.
31. § (1) bekezdés - Hjt. 180. § (2a) 
bekezdés nyitó szövegrész

… gyakorló,

19.
31. § (2) bekezdés - Hjt. 180. § (3) 
bekezdés nyitó szövegrész

… hiányában, a…

20. 38. § 18. pont
…„műszeres [vallomásellenőrzés”]vallomás-
ellenőrzés” szöveg…

21. 38. § 19. pont
…„műszeres [vallomásellenőrzés”]vallomás-
ellenőrzés” szöveg…

22. 38. § 20. pont
…„közalkalmazotti [jogviszonyba ” ]
jogviszonyba” szövegrész …

23. 38. § 22. pont … „34[-]. és 35.…

24. 38. § 23. pont … „34[-]. és 35.…

25. 45. § a) pont
…„kormánytisztviselők [ide értve ]ideértve a 
…

26. 53. § - Haj.tv. 82/B. § (6) bekezdés …esetén a Tny.…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

27. 54. § - Haj.tv. 82/F. § (1) bekezdés …való [távol tartása ]távoltartása indokolt.…

28. 57. § 18. pont …helyébe a „70–74.…

29. 59. § …érdekében az egyes …

30. 60. § (1) bekezdés …kivétellel [–a ]– a kihirdetését …

Indokolás

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rövid megnevezésének (Szja. tv.)
bevezetése. 
2. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
3. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
4. A sarkalatos rendelkezések nem kerülnek benyújtásra. 
5. Nyelvhelyességi pontosítás. 
6. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
7. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
8. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
9. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
10. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
11. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
12. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
13. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
14. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
15. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
16. Jogtechnikai jellegű pontosítás. 
17. Nyelvhelyességi pontosítás. 
18. A „jognyilatkozat” kifejezés javítása „határozat” kifejezésre. 
19. Az 1. ponthoz kapcsolódó módosítás.
20. A 4. ponthoz kapcsolódó módosítás.
21. Az 1. ponthoz kapcsolódó módosítás.
22. nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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