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(Együtt kezelendő a T/10138/43. sz. egységes javaslattal!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény módosításáról szóló T/10138/43. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10138/44-48. számú zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat. 
 
 A T/10138/44. számú módosító javaslat helyett az előterjesztő T/10138/48. szám alatt új 
változatot nyújtott be. Molnár Albert képviselő a T/10138/44/5., 44/6.,és a 44/9., számú módosító 
indítványokat sajátjaként fenntartotta.  
 

 Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló egységes javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 
 
 

1. Az Előerjesztő az egységes javaslat 1. §-ában a a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„1. § 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény  (a 
továbbiakban: törvény) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 

(1) [A járulék megfizetésére kötelezett] E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági társaság. 

 

(2) Nem [köteles járulékot fizetni] tartozik e törvény hatálya alá a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) 
bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, [valamint] 
továbbá 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 járulékot fizetni] tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés 
évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága. 

(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál [járulék kötelezettség 
megállapításánál,] az üzleti év első napján fennálló állapot az irányadó.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/48/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

 
 

2. Az Előerjesztő az egységes javaslat 2. §-ában a törvény 4. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„2. § 

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, a gazdasági társaság számára költségvetési gazdálkodási 
rendben működő szerveztek, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek [megrendelt és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság] és a gazdasági társaság belföldi 
székhelyű kapcsolt vállalkozása által végzett kutatási-fejlesztési tevékenység ellenértéke, 
valamint a számára külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozása által végzett kutatás-fejlesztési 
tevékenység ellenértéke, a külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozás számára belföldi kapcsolt 
vállalkozása által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység ellenértéke erejéig. Nem tekinthető a 
gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen 
költségének a [számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság] belföldi székhelyű kapcsolt vállalkozása számára végzett kutatás-fejlesztés közvetlen 
költsége, 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] annak belföldi székhelyű kapcsolt vállalkozása 
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/10138/48/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
 
 

3. Molnár Albert és Podolák György képviselők az egységes javaslat 2. §-ában a 
törvény 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 
„2. § 

A törvény 4. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 4

„(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, a számára költségvetési gazdálkodási rendben működő, 
illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott szervezetek [megrendelt] és az Szt. [számvitelről szóló 2000. évi C. törvény] 
hatálya alá tartozó gazdasági társaság által végzett kutatási-fejlesztési tevékenység ellenértéke, 
valamint a számára külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozás által végzett kutatási-fejlesztési 
tevékenység ellenértéke, a külföldi kapcsolt vállalkozás számára belföldi által végzett kutatás-
fejlesztési tevékenység erejéig. Nem tekinthető a gazdasági társaság saját tevékenységi 
körében végzett kutatási-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének az Szt. [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 az Szt. [számvitelről szóló 2000. évi C. törvény] hatálya 
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/10138/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

4. Az Előerjesztő az egységes javaslat 3. §-ában a törvény 5. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„3. § 

A törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A járulékelőleg 
a) az adóévet megelőző adóév fizetendő járulékának nettó összege, ha az adóévet 

megelőző adóév időtartama 12 hónap volt, 
b) az adóévet megelőző adóév fizetendő [járulékának] járuléka nettó összegének a 

működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított [nettó] összege minden más esetben.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/48/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. álláspontja szerint a módosító 

indítvány házszabályszerű, támogatja azt. 
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5. Dr. Pósán László képviselő az egységes javaslat 5. §-ában a törvény 5. § (7) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„5. § 

/A törvény 5. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
„(7) A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékfizetési kötelezettség keletkezésének 

évében az (1)-(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával az adóévet megelőző adóév adatai 
alapján kell járulékelőlegét megállapítania és arról az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig 
járulékelőleg-bevallást benyújtania. A járulékfizetési kötelezettség keletkezése évének első 
előlegfizetési időszakában nem kell előleg-befizetést teljesíteni, illetve ennek összegéről 
bevallást benyújtani, azonban a második előlegfizetési időszakra[,] az 5. § (2) bekezdés szerint 
megállapított éves járulékelőleg egynegyednyi részének kétszeresét kell bevallani és befizetni. 
Nem lehet járulékelőleget bevallani arra a negyedévre, a negyedév azon naptári hónapjára, 
amelyre a kötelezett már vallott be járulékelőleget.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/46. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Az Előerjesztő az egységes javaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„[6. § 

A törvény 5. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(8) Az adóévben járulékfizetésre nem kötelezett gazdasági társaság a járulékkal 
és járulékelőleggel kapcsolatos adókötelezettségét azzal teljesíti, hogy az adóévet 
megelőző adóév társasági adóbevallásán bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz, a 
megfelelő jogcím megjelölésével.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/48/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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7. Molnár Albert képviselő az egységes javaslat 7. §-nak a következő módosítását 

javasolja: 
 

„A törvény 5. §-ának [(9)] (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„[(9)] (8) A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-
(4) és (7) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell járulékelőleget fizetni és a kötelezettség 
keletkezését követő 150. napig járulékelőleg bevallást kell benyújtani. A járulékelőleget a 
bevallási határidőt magában foglaló negyedévtől kezdődően az adóévet követő hatodik hónap 
utolsó napjáig terjedő időszakra kell bevallani.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/44/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

8. Molnár Albert képviselő az egységes javaslat 8. §-nak a következő módosítását 
javasolja: 
 

„A törvény 5. §-ának [(10)] (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„[(10)] (9) A járulékfizetésre kötelezett az állami adóhatósághoz az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon abban az esetben is bevallást nyújt be, ha a bevallási 
időszakban a járulékkal és járulékelőleggel kapcsolatos fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
A befizetett előleg és a járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő 
adóév ötödik hónapja utolsó napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az 
időponttól lehet visszaigényelni. A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot az 
üzleti évre állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó [járulékfizetésre] 
kötelezett az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, 
teljesíti járulékfizetési kötelezettségét, és fizet előleget. A járulékfizetésre kötelezett bevallási, 
befizetési és elszámolási kötelezettségének e törvény által nem szabályozott kérdéseiben, 
valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/44/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9. Az Előerjesztő az egységes javaslat 10. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 

A [Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.évi XC.] törvény 8. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/48/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

10. Az Előerjesztő az egységes javaslat 12. § bevezető szövegének, valamint a 
törvény 12. § (3) bekezdés f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„12.§ 

A törvény 12. §-a [-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 az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/48/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

11. Molnár Albert képviselő az egységes javaslat 13. §-nak a következő módosítását 
javasolja: 
 

„13. § 

(1) E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(2) E törvény 1. §-ának rendelkezéseit 2004. január 1. [napját követően] napjától kell alkalmazni, 

azzal, hogy előírásait a naptári évtől eltérő üzleti évet választó kötelezettnek  [tárgyévben] első 

alkalommal a 2004. évben induló üzleti évre [is] kell alkalmazni [kell]. 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 5. § (10) bekezdése, [4.] 14. § (1) bekezdésében a „– a 
kisvállalkozások kivételével – ” szövegrész és a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.” 
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Indokolás: Lásd a T/10138/44/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12. Az Előerjesztő az egységes javaslat 13. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„13. § 

[„](1) E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

(2) E törvény 1. §-ának rendelkezéseit 2004. január 1. [napját követően] napjától kell 
alkalmazni, azzal, hogy előírásait a naptári évtől eltérő üzleti évet választó kötelezettnek 
[tárgyévben] első alkalommal a 2004. évben induló üzleti évre [is] kell alkalmazni [kell]. 

 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alapról szóló 2003. évi XC. törvény  [4] 14. § (1) bekezdésében a „– a kisvállalkozások 
kivételével – ” szövegrész és a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.[”] 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/48/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

13. Dr. Pósán László képviselő az egységes javaslat 13. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „– a kisvállalkozások 
kivételével – ” szövegrész és a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/45. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2004. október 11. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k. 
az Alkotmányügyi bizottság 

elnöke 
 

 


