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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bánki Erik elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 202 I. 05. 26.

Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/16208. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 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 - a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magában foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021.05.26. napján lezárta.
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Bánki Erik
elnök



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

Csárdi Antal (LMP) a T/16208/6. számú módosító javaslatát visszavonta.

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

egyes adótörvények módosításáról, valamint a nagy vagyonokat terhelő nemzeti szolidaritási adóról

T/16208/7/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1.
és 2.

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új I. Fejezet
Módosítás jellege: kiegészítés

I. Fejezet

A NAGY VAGYONOKAT TERHELŐ NEMZETI SZOLIDARITÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ
RENDELKEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

L§_ 

(1) Az arányos közteherviselés szélesebb körű érvényesítése érdekében nagy vagyonokat terhelő
nemzeti szolidaritási adót (a továbbiakban: nagyvagyoni adó) kell fizetni.

(2) E törvény hatálya a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján belföldi
illetékességű magánszemélynek minősülő magánszemélyek, valamint a magyarországi székhelyű
jogi személyek és egyéb szervezetek teljes, e törvény eltérő rendelkezésében minden ingó és ingatlan
tulajdonára, az őket megillető tulajdonosi részesedésekre és vagyoni értékű jogokra is kiterjedő
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vagyonának 500 millió forintot meghaladó részére terjed ki, függetlenül attól, hogy a vagyonhoz
tartozó vagyonelemek belföldön vagy külföldön találhatóak.

(3) A nagyvagyoni adót évente augusztus 31-ig kell megfizetni.

(4) A nagyvagyoni adó a központi költségvetés bevételét képezi, azonban azt a 2020. évben kizárólag
az újtípusú koronavírus járvány miatt veszélybe került munkahelyek bértámogatására, és a válság
miatt munkájukat vesztők támogatására fordítandó.

Az adó alanya a vagyon tulajdonló, az 1. § (2) bekezdésében megjelölt személy.

( 1) A nagyvagyoni adó mértéke a vagyon értéke
a) 500 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd forintot meg nem haladó részének 1 %-a,
b) 1 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó részének 2%-a,
c) 10 milliárd forintot meghaladó részének 3%-a.

(2) Az ( 1) bekezdés szerinti adóalapba nem számít bele
a) a magánszemély adóalany lakóhelyéül, a jogi személy vagy egyéb szervezet székhelyéül
szolgáló ingatlan értéke 100 millió forintig,
b) a 300 hektárt meg nem haladó alapterületű termőföld értéke,
c) a járvány idejére törvénnyel bevezetett osztalék-különadó összege.

(3) A nagyvagyoni adó összegéből levonható
a) a Magyar Államnak, önkormányzatnak vagy civil szervezetnek a járvány elleni védekezésre
adományozott pénzösszeg vagy tárgyi adomány értékének egésze,
b) a vagyonba tartozó bármely vagyonelem után külföldön megfizetett vagyonadó mértéke,
c) jogi személy vagy egyéb szervezet adóalany esetében a nagyvagyoni adónak az ezen jogi
személyben vagy egyéb szervezetben fennálló tulajdoni részesedésre tekintettel a tulajdonosa által
megfizetett része.

(4) A nagyvagyoni adó ( 1) bekezdés szerinti alapjának meghatározása során az egyes vagyonelemek
értékét azoknak az adóév július l-jén fennálló tényleges piaci értéke alapján kell figyelembe venni.

Az adóalany a nagyvagyoni adót önadózással állapítja meg.

( 1) Az adóalanynak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a nagyvagyoni adó mértékének
számítása egyértelműen, közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott ingatlanok, ingóságok, tulajdoni
részesedések esetén e nyilvántartásokhoz egyértelműen kapcsolható módon megállapítható.

(2) Az adóhatóság a nagyvagyoni adó megfizetésére vonatkozó kötelezettséget közhiteles
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nyilvántartásban nyilvántartott ingatlanok, ingóságok, tulajdoni részesedések esetén e nyilvántartások
alapján ellenőrzi.

(1) A nagyvagyoni adó alanya bevallási kötelezettségét évente augusztus 31-ig teljesíti.

(2) Az adóalany adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapig teljesíti.

T/16208/7/l-2. sz.

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

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

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

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

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

a) ha az adóalap nem haladja meg a 2,0088 millió forintot, az adóalap 0 százaléka,
b) ha az adóalap meghaladja a 2,0088 millió forintot, de nem haladja meg a 6 millió forintot, a
2,0088 millió forintot meghaladó rész 12 százaléka,
e) ha az adóalap meghaladja a 6 millió forintot, 478 944 forint és a 6 millió forintot meghaladó rész
25 százaléka."

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
l. 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
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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: 4.
Benyújtó: Novák Katalin (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Halász János (Fidesz)
Módosítópont: T/16208/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/D. §-a a
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A (3) bekezdés

1. a) pontja szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után az anya családi pótlékra
nem jogosult, de a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b)
pontja szerint e gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének megállapítása szempontjából
figyelembe kell venni,

2. b) pontja arra a gyermekre is irányadó, akire tekintettel az anya vagy a szociális intézmény vezetője
családi pótlékra való jogosultsága már nem áll fenn, de legalább 12 éven keresztül e két személy
valamelyike, vagy mindkettejük esetében összesen fennállt, feltéve, hogy a szociális intézmény
vezetőjénél fennálló jogosultság időszaka alatt az 1. pontban foglaltak teljesültek."

T/16208/9/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 4,
5, és 6.

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)

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Novák Katalin (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Halász János (Fidesz)
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Módosítópont: T/16208/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § 
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Szja tv. 48. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3b) A magánszemély a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítése
érdekében az összevont adóalapba tartozó bevételt juttató kifizető, munkáltató részére nyilatkozatot
adhat. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét,
a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és
adószámát, valamint a 29/D. § (3), illetve (3a) bekezdése szerinti gyermekek nevét és adóazonosító
jelét, vagy - ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg - természetes személyazonosító
adatait. Nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető
részére, ha a magánszemély korábban már tett nyilatkozott és a kedvezményre kizárólag a 29/D. §
(3) bekezdés a) pontban nem említett gyermekre vagy olyan gyermekre tekintettel jogosult, aki után
a családi pótlékra való jogosultsága - illetve a 29/D. § (3a) bekezdése szerint a szociális intézmény
vezetőjének vagy mindketteiüknek összesen - 12 éven keresztül fennállt; ebben az esetben a
munkáltató, rendszeres jövedelmet juttató kifizető a kedvezményt új nyilatkozat hiányában is
érvényesíti."

T/16208/9/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 4,
S, és 6.

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

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Novák Katalin (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Halász János (Fidesz)
Módosítópont: T/16208/9/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Szja tv.
a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában az ,,összefüggésben, a rendeltetésszerű" szövegrész helyébe az
,,összefüggésben rendeltetésszerű" szöveg,
b) 29/D. § (6) bekezdésében a ,,(3) bekezdés" szövegrész helyébe a .,(3), illetve (3a) bekezdés"
szöveg,
lb] f.) 49/A. § (7) bekezdésében a ,,bejelenti az állami" szövegrész helyébe a ,,bejelentette az
egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető állami" szöveg,
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[e] g) 50. § (1) bekezdés a) és e) pontjában az ,,a 15 millió forintot" szövegrész helyébe az
,,az éves minimálbér tízszeresét" szöveg,
[d] f) 50. § (4) bekezdésében az ,,a 100 millió forintot" szövegrész helyébe az ,,az éves
minimálbér ötvenszeresét" szöveg,
[e] f) az 52. § (1) bekezdés a) pontjában ,,a 15 millió forintot" szövegrész helyébe ,,az éves
minimálbér tízszeresét" szövegrész, ,,a 100 millió forintot" szövegrész helyébe ,,az éves
minimálbér ötvenszeresét" szöveg,
[f] g) 67/A. § (4) bekezdésében a ,,számának feltüntetésével" szövegrész helyébe a
,,számának, külföldi illetőségének és az illetősége szerinti államnak a feltüntetésével" szöveg

lép.

T/16208/9/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 4,
5, és 6.

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)

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 17. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

lL_§_ 

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

A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részének 9 százaléka,
az 500 millió forintot meghaladó részének 25 százaléka."

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.
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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: 8.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Áfa tv. 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

T/16208/4/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 8.
és 9.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.

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: 9.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/16208/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

8. melléklet a 2021. évi ... törvényhez
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1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet 26. sora a következők szerint módosul:

(Sor- Megnevezés vtsz.) 
szám 
,,26. Más, élő háziasított szarvasmarha 0102 29 05-ből

0102 29 10-ből
0102 29 21-ből
0102 29 29-ből
0102 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 61-ből
0102 29 69-ből
0102 29 91-ből
0102 29 99-ből"

2. Az Áfa tv. 3. számú melléklete a következő 60-70. sorral egészül ki:

(Sor- Megnevezés vtsz.) 
szám 
,,60. Gabonák őrleményei és feltárt gabonák 1101-1104
61. Tej és tejtermékek 0401-0406
62. Kenyér méz, tojás, sajt vagy gyümölcs 1905-ből

hozzáadása nélkül, és legfeljebb 5
tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5
tömegszázalék zsírtartalommal,
szárazanyagra számítva

63. Természetes méz 0409
64. Friss zöldségek, szárított hüvelyesek 0701-0709-

ből,
0713-ból

65. Friss gyümölcsök, aszalványok 0802-ből,
0804-ből,
0806-0811-ből
(kivéve a
081050,
081060,
081070,
081090,
081190),
0813-ból

66. Alai;fűszerek 0904
67. Hajdina 10081000
68. Kukoricaliszt 1102 20 10
69. Etolaj 15121991
70. Kristálycukor 17019910"

T/16208/4/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 8.
és 9.
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Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.

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
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