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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az  Országgyűlés  Oktatási és tudományos bizottsága  (továbbiakban:  Oktatási 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról 
szóló T/10138. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/10138/34-35. számú módosító javaslatokat. Az Oktatási bizottság T/10138/38-40. szám 
alatt további módosító javaslatokat nyújtott be. 

 
Dr. Szabó Zoltán képviselő a T/10138/31. sz. kapcsolódó módosító javaslatát 

(T/10138/37. számú kiegészítő ajánlás 14. pontja) visszavonta. 
 
 

I. 
 
 

1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  

 
„1. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: törvény) 3. §-ának [(2) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép: 
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[Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 3. §-a szerint mikrovállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 28. c) pontja szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság.] 

 
„3. §

 
(1) A járulék megfizetésére kötelezett – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 

belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 

 
(2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy 
mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, valamint a Magyar Nemzeti Bank, 
valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, az Igazságügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés- végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak 
foglalkoztatását végző jogutódja.  

 
(3) Nem köteles a járulékot fizetni a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított 

gazdasági társaság és annak előtársasága.  
 
(4) A járulék kötelezettség megállapításánál, az üzleti év első napján fennálló állapot 

az irányadó.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/38. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  

 
„1. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: törvény) 3. §-ának [(2) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 3. §-a szerint mikrovállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 28. c) pontja szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság.] 

 
„3. §

 
(1) A járulék megfizetésére kötelezett – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 

belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 
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(2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy 
mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, valamint a Magyar Nemzeti Bank, 
valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, az Igazságügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés- végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak 
foglalkoztatását végző jogutódja és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 28. pontja szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság. 

 
(3) Nem köteles a járulékot fizetni a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított 

gazdasági társaság és annak előtársasága.  
 
(4) A járulék kötelezettség megállapításánál, az üzleti év első napján fennálló állapot 

az irányadó.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/40. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást 
 
 
 

3. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 4. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 
/A törvény 4. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A járulék éves bruttó összegéből – e törvényben meghatározott körben és 

mértékig – levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett, kutatás-
fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, [valamint] a számára költségvetési gazdálkodási 
rendben működő, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) 
bekezdésében meghatározott szervezetek[től] megrendelt és a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység 
ellenértéke, valamint a számára külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozás által végzett kutatás-
fejlesztési tevékenység ellenértéke, a külföldi kapcsolt vállalkozás számára belföldi által 
végzett kutatás-fejlesztési tevékenység erejéig. Nem tekinthető a gazdasági társaság saját 
tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének a 
számvitelről szóló 2000. évi törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság számára végzett, 
továbbá a külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozás számára végzett kutatás-fejlesztés közvetlen 
költsége, a külföldi kapcsolt vállalkozás által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alá 
tartozó gazdasági társaság részére végzett kutatás-fejlesztési tevékenység ellenértékének 
erejéig. A levonható költségeket mind a saját szervezetben végzett, mind a vásárolt kutatás-
fejlesztés esetében csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül 
szolgáló, az államháztartás valamely alrendszeréből nyújtott támogatással.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/39/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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4. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot új 10. §-al javasolja kiegészíteni (a 

módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„10. § 
 
A törvény 12. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„f) Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, vagy a társasági 

adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság.” 

 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/39/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

II. 
 
 

Az Oktatási bizottság utólagos állásfoglalásai a T/10138/37. sz. kiegészítő ajánlás 
pontjainak sorrendjében. 
 
 
Ajánláspont: Módosító 

száma: 
Bizottság 

állásfoglalása: 
Előterjesztő 

állásfoglalása: 
3. T/1018/35/1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. T/10138/34. támogatja egyetért 
15. T/10138/35/2. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. szeptember 15. 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 


