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Tisztelt Elnök Asszony! 

Köszönöm, hogy az Ön által képviselt Magyar Idegenvezetők Egyesülete (a 

továbbiakban: Egyesület) megtisztelt a bizalmával, és a kisadózó vállalkozók tételes adójáról 

szóló 2022. évi XIII. törvénnyel (a továbbiakban: új KATA tv.) összefüggő jogszabálykritikával 

hozzám fordult. 

A beadványt Ön nemcsak az Egyesület tagjaival, de sok más idegenvezetővel, valamint 

a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségének elnökségével is egyeztetve juttatta el a 

Hivatalomhoz. Az új KATA tv. vonatkozásában egyrészt a felkészülési idő 

alkotmányellenessége mellett érvelt, arra hivatkozással, hogy alapvető adózási szabályok 

változnak meg az adóév közepén. Álláspontja szerint a jövő év január 1-jei hatálybalépés lenne 

megfelelő arra, hogy a szakma a munkáját és az adózását újjászervezze. Emellett a beadvány 

arra vonatkozó módosítási kérelmet is tartalmazott, hogy az új KATA tv. által jelenleg 

kizárólagosan kedvezményezett taxis személyszállításhoz hasonlóan az idegenvezetők is 

szerezhessenek kifizetőtől bevételt. 

A beadványában foglaltak és más szempontok alapján az új KATA tv. 

alkotmányosságának vizsgálata során a tudomásomra jutott, hogy időközben az érintett 

rendelkezéseket több, erre irányuló indítvány nyomán vizsgálja az Alkotmánybíróság. Az 

Alkotmánybíróság eljárásai eredményeként várható az új szabályozás alkotmányossága 

tárgyában történő, mindenkire nézve kötelező erejű állásfoglalás.   

Az Alkotmánybíróság honlapján olvasható tájékoztatás szerint az új KATA tv. 

vonatkozásában az országgyűlési képviselők egynegyede által benyújtott utólagos 

normakontroll eljárás lefolytatására irányuló kezdeményezést az Alkotmánybíróság Hivatala 

II/02159/2022. ügyszámon nyilvántartásba vette. A beadvánnyal kapcsolatos fejleményeket az 

Alkotmánybíróság honlapján, a következő linken tudja nyomon követni:  

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/20921A817358EBE7C12588C9005AD628?

OpenDocument. 

A testülethez a tárgyban több alkotmányjogi panasz is érkezett, amelyek elbírálásáról 

szintén az Alkotmánybíróság honlapján kaphat tájékoztatást a 

https://www.alkotmanybirosag.hu/a-legfrissebb-dontesek linken. 

A fentiek alapján tehát a Hivatalomban a beadványa alapján indult üggyel 

párhuzamosan az Alkotmánybíróság megindította eljárásait e tárgyban. 

Mindezek alapján a beadványában jelzett probléma kapcsán ombudsmani eszközökkel 

való fellépést jelenleg nem tartok indokoltnak, az Alkotmánybíróság eljárásait azonban 

figyelemmel kísérem. 
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Bízom abban, hogy e tájékoztatással a segítségére lehettem, és továbbra is állok a 

rendelkezésére minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatára a jogszabályok feljogosítanak. 

 

Budapest, 2022.11.07. 

Üdvözlettel: 

Dr. Kozma Ákos s.k. 


