
T/10877/4. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/10877. sz. törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint a 
Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. 
törvény módosításáról szóló, T/10877. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/10877/3.  számú módosító javaslatot. 
 

A Gazdasági és a Mezőgazdasági bizottság a módosító javaslatot – jogtechnikai jellege 
miatt – nem tárgyalta. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat 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 bizott-
ság 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. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Balogh László képviselő a törvényjavaslat következő módosítását javasolja: 
 
 

2004. évi ....... törvény 

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról 
 
 

1. § 
 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 4. számú melléklet[ének]e I. 
rész, „A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár 
mértéke” címének negyedik, a „KIZÁRÓLAG SAJÁT ELLŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ  ÉLELMISZERIPARI-TERMÉKEK” 
alcím[ű]e [fejezet egy új 5. ponttal egészüljön ki] a következő 5. ponttal egészül ki:
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/4. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez/

/I. rész:  
A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár 

mértéke 

  
Sor-  
szám 

  
  

Megnevezés 

 Vámtarifaszám  A kom-  
penzációs  

felár 
mértéke  

a 
felvásárlási 
ár %-ában/

[ NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI 

 1.  Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, 
oltvány stb. Zöldségpalánta 

 0602 10  
0602 20  
ex 0602 

 12 

 2.  Burgonya  0701  12 
 3.  Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és 

gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag 
zöldségfélékhez 

 0702-től 0709-ig  
ex 0713  
ex 1209 

 12 

 4.  Szőlő  0806 10  12 
 5.  Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék 

héja 
 0802 11-től 0802 
50-ig  
0807 11  
0807 19  
0808  
0809  
0810 10-től 0810 
40-ig  
ex 0810 90 

 12 

 6.  Hazai termesztésű fűszernövények  0904 20  
0909  
ex 0910 

 12 

 7.  Gabonafélék  
muhar, csumiz 

 1001-től 1007-ig  
1008 10  
1008 20  
1008 30  
1008 90 10  
ex 1008 90 90 

 12 

 8.  Különféle magvak, ipari és gyógynövények  
  
szaporítóanyag ipari növényekhez 

 1201  
1202  
1204-től 1207-ig  
ex 1209  
ex 1210  
ex 1211 90  
1212 91  
1212 99 10  
1213  
ex 1401 90  
1403 10  
2401 10  
2401 20  
5301 10  
5302 10 

 12 

 9.  Mákgubó  ex 1211 90 98 99  12 
 10.  Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) 

szaporítóanyag takarmánynövényekhez 
 ex 1214  
ex 2308 00 40 00  
ex 1209 

 12 
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 ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK 

 1.  Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő 
állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, 
laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) 

 0101-től 0105-ig  
ex 0106 

 7 

 2.  Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű 
és más gerinctelen víziállatok 

 ex 0301  
ex 0302  
0306 29 10  
ex 0307  
0307 60  
ex 0307 91 

 7 

 3.  Nyers tej  ex 0401  7 
 4.  Friss tojás  ex 0407  7 
 5.  Természetes méz  0409  7 
 6.  Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, 

háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, 
méhviasz, méhpempővel dúsított méz) 

 0502  
0503  
0505  
ex 0511  
ex 1301 90 90 99  
ex 0410  
ex 1212 99  
ex 1521 90  
ex 2106 90 98 

 7 

 7.  Állati vagy növényi trágya  3101  7 
 8.  Nyers szőrme  ex 4301  7 
 9.  Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó  5001  7 
 10.  Nyers gyapjú  5101  7 

 ERDEI MAGOK, CSEMETÉK 

 1.  Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa  ex 0602  7 
 2.  Erdei fák és cserjék magja  ex 1209 99  7] 

 /KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK/

[1.  Feldolgozott tej és tejtermékek  ex 0401  
0402-től 0406-ig 

 7 

 2.  Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, 
gyümölcs,  
savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja  
paradicsomlé 

 0711  
  
0712  
0811-től 0813-ig  
ex 0814  
2001  
ex 2002  
2003-tól 2009-ig 

 12 

 3.  Must és bor  ex 2204  12 
 4.  Borseprő, borkő  ex 2307  12] 
„5.  Szőlőtörköly  ex 2308  12” 
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[II. rész:  
A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a 

kompenzációs felár mértéke 

  
Sor-  
szám 

  
Megnevezés 

  
SZJ-szám 

 A kompenzációs 
felár mértéke a 

szolgáltatási  
díj %-ában 

 1.  talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, 
vetés és ültetés 

 SZJ 01.41.11.0-
ból 

 7 

 2.  mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő 
előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, 
tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása 

 SZJ 01.41.11.0-
ból,  

74.70.11.0-ból 

 7 

 3.  mezőgazdasági termékek tárolása  SZJ 63.12-ből  7 
 4.  szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hizlalása  SZJ 01.42.10.0-

ból 
 7 

 5.  mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági 
vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra 
történő bérbeadása 

 SZJ 71.31.10.0-
ból,  

71.34.10.1-ből,  
01.41.11.0-ból 

 7 

 6.  műszaki segítségnyújtás    7 
 7.  gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek 

permetezése 
 SZJ 01.41.11.0-

ból,  
01.41.12.0-ból 

 7 

 8.  mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések 
üzemeltetése 

 SZJ 01.41.11.0-
ból,  

01.41.12.0-ból,  
02.02.10.0-ból 

 7 

 9.  vízlecsapoló berendezések üzemeltetése    7 
 10.  fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és 

erdőgazdálkodási szolgáltatások 
 SZJ 01.41.11.0-

ból,  
01.41.12.0-ból,  
02.02.10.0-ból 

 7 

III. rész:  
A kompenzációs felár meghatározása  

és a felvásárlást igazoló bizonylat kötelező adattartalma 

1. A felvásárlás után kompenzációs felárként felszámított összeget az alábbi számítási 
módszerrel kell meghatározni: 

2001/97. Adózási kérdés  felvásárlási jegy kiállítási időpontja 

 
EM: a felvásárlás után kompenzációs felárként felszámított összeg, amely előzetesen 

felszámított adóként vehető figyelembe; 
FM: a termék felvásárlási ára; 
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AM: a kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár százalékában; 
T: a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege. 
2. A felvásárlást igazoló bizonylat kötelező adattartalma a következő: 
a) a bizonylat sorszáma; 
b) a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany neve, címe és adóigazgatási azonosító száma; 
c) a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany neve, címe, adóazonosító száma és - 

amennyiben az átadó e tevékenysége vonatkozásában a személyi jövedelemadózásnak 
alanya, de tőle az átvevő személyi jövedelemadó-előleget nem vont le - az átadó 
mezőgazdasági őstermelői igazolványának száma; 

d) a felvásárolt termék megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges 
az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához. 

e) a felvásárlási ár összege; 
f) a kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár százalékában kifejezve; 
g) a kompenzációs felárként felszámított összeg; 
h) a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege; 
i) a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany aláírása; 
j) a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany aláírása. 
Az 56. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget a mezőgazdasági tevékenységet 

folytató adóalany a bizonylat c) pontjában szereplő adatok kitöltésével is teljesítheti.] 
 
 

2. §[.] 
 

 
Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10877/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. szeptember 20. 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

 


