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(Együtt kezelendő a T/16401/24. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, 
valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló, T/16401. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16401/25-33. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság 2005. június 27-i ülésén tárgyalja a kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
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I. 

 
1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 2. §-sal – az Szja tv. 7. § (1) 

bekezdés z) pontját érintően – kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
rvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 

 
 "2. § Az Szja tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

tö

 

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:/
 
 
 
 „z) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 30/A. §-a szerint a foglalkoztató által átvállalt 
társadalombiztosítási járulékot.”" 
 

ásd a T/16401/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):   a Foglalkoztatási biz.  

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Indokolás: L

 
-
 

 
 

sszefüggésben az Ámt. 7. §-ának új (5) bekezdéssel történő 
iegészítését

2.  Jauernik István, Csabai Lászlóné, Farkas Imre és Pál Tibor képviselők – 
kapcsolódva a Gazdasági bizottság T/16401/18/1. számú módosító indítványához 
(T/16401/24. számú ajánlás 15. pontja) – a törvényjavaslat 8. §-a felvezető szövegének 
módosítását és ezzel ö
k  javasolják: 

XXVII. törvény (a továbbiakban: 
tv.) 7. §-a a következő (4) és (5)

 
 "8. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LX
Á  bekezdéssel egészül ki: 

 felszolgálási díj 
lkalmazásának és felhasználásának szabályait jogszabályban megállapítsa. 

 
 „(4) Felhatalmazást kap a vendéglátásért felelős miniszter, hogy a
a
 
 (5) E törvény melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében 
található „40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” 
a települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselőtestülete a 
gazdasági és közlekedési miniszter véleményének figyelembevételével állapítja meg." 
 

ásd a T/16401/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):   támogatja

Indokolás: L

 
- a Költségvetési biz. nem
- a Foglalkoztatási biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



 3

 
3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot a jelenlegi 13. §-t megelőzően új 13-

14. §-sal – a Jöt. 48. § (2) bekezdés b) pontját és a 48/A. §-át érintően (figyelemmel a 
T/16401/24. sz. ajánlás 19. pontjára) – kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 

rvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): tö
 
 "13. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 48. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

/(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével/ 

„b) a vámjogszabályokban, illetve az Art.-ban nem szabályozott kérdésekben, továbbá 
az (1) bekezdés és e bekezdés a) pontja alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatósági ügyben 
az e törvényben foglalt eltéréssel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabály ényt (a továbbiakban: Ket.)”airól szóló 2004. évi CXL. törv  

/kell megfelelően alkalmazni./ 

 
 

14.§ A Jöt. a következő új 48/A. §-sal egészül ki: 

„48/A. § (1) Jövedéki ügyekben nem kell alkalmazni a Ket.  29. § (9) bekezdését, 36. 
§ (2)-(4) bekezdését, 112. §-át és 113. §-át. 
 

(2) Nem lehet elektronikus úton intézni: 
a) az e törvény szerinti engedélyek kiadása, módosítása iránti kérelem, valamint a 

jövedéki üggyel kapcsolatos egyéb kérelmek közokiratként vagy eredeti bizonylatként (ezek 
hiteles másolataként) csatolandó mellékleteinek benyújtását, 

b) az 58. § (1) bekezdés, az 59. § (2) bekezdés és a 71. § (1) bekezdés szerinti 
tevékenység folytatásának bejelentését, 

c) a jövedéki adóbevallás és a jövedéki adó-visszaigénylési (adóvisszatérítési) kérelem 
benyújtását, 

d) a jövedéki ügyekben eljáró vámhatóság eljárási cselekményeit, 
e) az a)-c) pontban meghatározott ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás iránti 

kérelem benyújtását. 
 

megindításakor választhat az ügyintézés (3) Az ügyfél kizárólag a jövedéki ügy 
hagyományos és elektronikus formája között. 
 

inősül írásbeli kérelemnek a (4) A jövedéki üggyel kapcsolatos eljárásban nem m
telefax és más elektronikus eszköz útján benyújtott kérelem. 
 

(5) A hivatalból indult hatósági eljárás felfüggesztésének az ügyfél kérelmére nincs 
helye. 
 

, illetve szakvélemény kérésekor az (6) A vámhatóság szakértő kirendelése esetén
eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti. 
 

(7) Az e törvény 4. § a) pontjában meghatározott személy nem tekinthet be a Ket. 68. 
§ (2) bekezdésében felsoroltakon túl a vámhatóság és a felettes szerv döntés-előkészítéssel 
összefüggő belső levelezésébe sem. 
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(8) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott 
a) az eljárást felfüggesztő 
b) az eljárást megszüntető 
c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 
d) a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban 

benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 
e) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő, 

ozott,f) a visszatartási jog gyakorlásáról h  
ló,g) a végrehajtási kifogást elbírá  

h) az eljárási bírságot kiszabó, 
i) az eljárási költség viselésének kérdésében hozott, valamint 
j) a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító  
végzés ellen. 

 
(9) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától 

számított 15 napon belül kell felterjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve 
ha a vámhatóság a megtámadott határozatot (végzést) a fellebbezésben foglaltaknak 
megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. A felterjesztés során az első 
fokon eljáró vámhatóság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról nyilatkozik." 
 

egyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 
T/16401/31/2. sz. 

Megj
javaslattal. 

 
ásd a T/16401/31/1. számú módosító javaslat 

indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):   a Foglalkoztatási biz.  

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Indokolás: L

 
-
 

 
 
 

4.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat– a 13. §-t követően – új Hatodik 
Résszel és címmel, új VIII. Fejezettel, valamint új 14. §-sal – a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés e) pontját érintően – 
kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
rtelemszerűen változik): 

 
"HATODIK RÉSZ

é

 
A TÁRSASÁGI ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

VIII. Fejezet

 
 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
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 14.§ A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tao.) 22/B. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

/Az adózó adókedvezményt vehet igénybe a/
 
  

„e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
 
  
 
  ea) meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály 
fogalom-meghatározása szerinti állandóhelyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező elektronikus 
hírközlő hálózat fejlesztésével; vagy 

6. január 1-ét követően szerzett frekvencia használati jogosultság 
 
  eb) 200
alapján megvalósuló, 

szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,”
 
  
 
 /üzembe helyezése és azt követő ötéves – az érvényes, jogerős engedélyben foglaltak 
szerinti – üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát, 
meglévő létesítmény bővítését vagy – az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti 
fejlesztést szolgáló beruházást kivéve – az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a 
termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi; e rendelkezések 
alkalmazásában a beruházás megkezdésének a 4. § 9. pontjában megjelölt nap tekintendő, 
azzal, hogy a földterület, a telek, a telkesítés, valamint az említett ingatlanhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jognak a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását megelőző két évben történő 
átvétele nem minősül a beruházás megkezdésének./" 
 

egyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 
T/16401/33/2. sz. 

Megj
javaslattal. 

 
ásd a T/16401/33/1. számú módosító javaslat 

indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):  
a Foglalkoztatási biz.  

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Indokolás: L

 
- a Költségvetési biz.  
- 
 

 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot – a 13. §-t követően – új Hatodik 
Résszel és címmel, új VIII. Fejezettel, valamint új 14-19. §-sal – a Tbj. 4. § a) pont 1. 
alpontját, a Tbj. 5. § (3) bekezdését, a Tbj. 20. §-át, a Tbj. 26. § (7)-(8) bekezdését, a Tbj. 
30/A. §-át, valamint a Tny. 22. § (1) bekezdés d)-e) pontját érintően (figyelemmel a 
T/16401/24. sz. ajánlás 22. pontjára) – kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 

rvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"HATODIK RÉSZ

tö
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A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

VIII. Fejezet

 
 

 

A tár nt e 
 

sadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valami
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása 

 
 
 14. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a a) 

ontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:p  

/E törvény alkalmazásában:
 
  

4. § a) Foglalkoztató: /
 
  
 
 „1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, 
bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak a biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot 
képező jövedelmet juttat.” 

 15. § A Tbj. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 
 

 
 

 „(3) A természetes személyt biztosítási kötelezettség terheli, ha valamely 
foglalkoztatóhoz fűződő (1)-(2) bekezdés szerinti biztosítási kötelezettséggel járó 
jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi 
illetőségű jogi vagy természetes személytől, illetőleg külföldi illetőségű más személytől 
szerez.” 

16. § A Tbj. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 
 
  
 
 „20. § A foglalkoztató az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott, elszámolt) járulékalapot képező 
jövedelem után havonta a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 
társadalombiztosítási járulékot fizet, ideértve azt a jövedelmet is, amelyet a biztosítottnak a 
más foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel juttat.” 

17. § A Tbj. 26. §-a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

 
 
  
 
 „(7) A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj, valamint a borravaló után– a 19. § 
(1) bekezdéstől eltérően – foglalkoztató 15 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely 
magában foglalja a nyugdíjjárulékot, valamint a 4,5 százalék magán-nyugdíjpénztári tagdíjat 
is.  
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 (8) A foglalkoztató a START-kártyával rendelkező biztosított foglalkoztatása alapján 
fizetendő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a külön törvényben 
meghatározottak szerint tesz eleget.” 
 
 
 18. § A Tbj. a 30. § után a következő 30/A. §-sal egészül ki:  
 
 „30/A. § (1) A természetes személy az 5. § (3) bekezdésében meghatározott 
járulékalapot képező jövedelme után a 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű 
társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizet.  
 
 (2) A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy 
részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett 
egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék megfizetését, 
bevallását. A fizetési, bevallási kötelezettség átvállalásának további feltétele a biztosított 
nyilatkozata arról, hogy a járulékfizetési, bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
valamennyi adatot a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt járulékkötelezettség 
teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek. 
 
 (3) A természetes személy az 5. § (3) bekezdésében meghatározott járulékalapot 
képező jövedelme után a jövedelem kifizetését, juttatását követő hónap 12-éig fizeti meg az 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint – ha azt a (2) bekezdés rendelkezései szerint 
a foglalkoztató nem vállalta át – a társadalombiztosítási járulékot. A természetes személy a 
járulék-bevallási kötelezettségét az Art. szabályai szerint teljesíti.”
 
 

IX. Fejezet 
 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 
 
 
 19. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 22. §-ának (1) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki: 
 
 /22. § (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj 
megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett) – a kifizetés idején érvényes szabályok 
szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló –, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés 
nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, 
jövedelemként kell figyelembe venni:/ 
 
 „d) a felszolgálási díj 57%-át, 
 
 e) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 
57%-át.”" 
 

T/16401/27/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/16401/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Tompa Sándor, Dr. Tóth József, Kránitz László, Kovácsné dr. Horváth 
Klára, Nagy Jenő, dr. Nagy Imre, Herbály Imre, Páva Zoltán, dr. Katona Béla, Szabó 
Lajos, Csige Tamás képviselők – kapcsolódva dr. Tompa Sándor, Kránitz László és Szabó 
Lajos képviselők T/16401/17/1. számú módosító indítványához (T/16401/24. számú ajánlás 
22. pontja) – a 13. §-t követően – új Hatodik Résszel és címmel, új VIII. Fejezettel, 
valamint új 14-15. §-sal – a Tbj. 26. § (7)-(8) bekezdését és a Tny. 22. § (1) bekezdés d)-e) 
pontját érintően (figyelemmel a T/16401/24. sz. ajánlás 22. pontjára) – kiegészíteni 
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 

"HATODIK RÉSZ
 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 
 
 

VIII. Fejezet 
 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása 

 
 
 14. § A Tbj. 26. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(7) A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj, valamint a vendéglátó üzlet 
felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után – a 19. § (1) bekezdéstől 
eltérőn – foglalkoztató a dolgozó nevében 15 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot von le, 
amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. 
 
 (8) A foglalkoztató a START-kártyával rendelkező biztosított foglalkoztatása alapján 
fizetendő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a külön törvényben 
meghatározottak szerint tesz eleget.” 
 
 

IX. Fejezet 
 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 
 
 15. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. év LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 22. §-ának (1) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki: 
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 /22. § (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj 
megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett) – a kifizetés idején érvényes szabályok 
szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló –, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés 
nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, 
jövedelemként kell figyelembe venni:/ 
 
 „d) a felszolgálási díj 81 %-át, 
 
 e) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81 
%-át.”" 
 

T/16401/25. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/25/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 19. §-át új (2)-(4) bekezdésekkel 
(figyelemmel a T/16401/24. sz. ajánlás 27. pontjára) kiegészíteni javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "19. § (1) E törvénynek a Jöt. 103. §-ának (1) bekezdését megállapító rendelkezése a 
kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 (2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 48. §-a (2) bekezdésének b) pontja és 48/A. §-a 
2005. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult jövedéki 
ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
 

(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Jöt. 19. § (5) bekezdésében, a 38. § (12) 
bekezdésében, az 59. § (7) bekezdésében, a 104. § (13) bekezdésében a „határozat” 
szövegrész helyébe „végzés” szövegrész, 111. § (2) a) pontjában a „határozata” szövegrész 
helyébe „végzése” szövegrész, a 119. § (5) bekezdésében a „határozatban” szövegrész 
helyébe „végzésben” szövegrész, a „határozattal” szövegrész helyébe „végzéssel” szövegrész, 
a „határozat” szövegrész helyébe „végzés” szövegrész, a 119. § (6) bekezdésének felvezető 
mondatában a „határozattal” szövegrész helyébe „végzéssel” szövegrész, a 120.§ (5) 
bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe „végzésben” szövegrész lép. 
 

(4) A Jöt. e törvénnyel megállapított 48/A §-a (2) bekezdésének c)-d) pontja 2007. 
július 1. napján hatályát veszti." 
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T/16401/31/1. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16401/31/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 20. §-sal – a Vámtv. 48. § (2)-(3) 
bekezdését érintően (figyelemmel a T/16401/24. ajánlás 21. pontjára) – kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "20. § A vámtörvény 48. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
 
 „(2) Mentes az általános forgalmi adó biztosítása alól a vámigazgatási eljárásban az az 
adóalany, 
 a) akinek folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő 
naptári éven belül nem keletkezett
  aa) az állami adóhatóságnál általános forgalmi adó jogcímen kintlévősége, 
illetőleg 
  ab) a vámhatóságnál kintlévősége; valamint 
 b) aki hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság az aa) alpontban említett,  
adótitoknak minősülő adatot a vámhatóságnak átadja. 
 
 (3) A (2) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül az általános forgalmi adó összegének 
ötven százalékát kell biztosítania a vámigazgatási eljárásban annak az adóalanynak, akire 
folyamatos működés mellett csak a tárgyévet megelőző naptári évre teljesül a (2) bekezdés 
aa) és ab) alpontjaiban előírt feltétel.” 
 

T/16401/28/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/28/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 



 11

 
9.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 20. §-sal (figyelemmel a 

T/16401/24. sz. ajánlás 29. pontjára) kiegészíteni javasolja: 
 
 "20. § (l) E törvénynek a Vámtv.-re vonatkozó rendelkezései – a (2) és (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel – 2005. augusztus 1-jén lépnek hatályba és az abban foglalt 
rendelkezéseket a hatályba lépést követően kezdeményezett vámkezelések, vámeljárások 
vonatkozásában kell alkalmazni.
 
 (2) E törvény 20.§-a kihirdetéskor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
 
 (3) E törvény l4 – l5.§-ai, 17 – l8.§-ai 2005. november 1-jén lépnek hatályba, 
egyidejűleg a Vámtv. 61. §-a és 82.§-a (1) bekezdésének a) pontja hatályát veszti." 
 

T/16401/28/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/28/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 20. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "20. § E törvény kihirdetését követő 45. napon hatályát veszti a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. §-a (1) bekezdésnek e) pontja, azzal, 
hogy a kihirdetést követő 45. napot megelőző napig benyújtott kérelem alapján, illetve az 
említett időpontig bejelentett fejlesztési program alapján igénybevett fejlesztési 
adókedvezményre a kihirdetést követő 45. napot megelőző napon hatályos jogszabályi 
rendelkezések alkalmazandóak." 
 

T/16401/29/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/29/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 20. §-sal kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "20. § E törvénynek a Tao. tv. 22/B. §-ának (1) bekezdésnek e) pontját módosító 
rendelkezése a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy a kihirdetést követő 45. 
napot megelőző napig benyújtott kérelem alapján engedélyezett, illetve az említett időpontig 
bejelentett fejlesztési program tekintetében a kihirdetést követő 45. napot megelőző napon 
hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak." 
 

T/16401/33/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/33/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 20-21. §-sal (figyelemmel a 
T/16401/24. sz. ajánlás 28. pontjára) kiegészíteni javasolja: 
 

 "20. § (1) Az áfa-törvénynek a 2005. évi XXVI. törvénnyel módosított 46. § (3) 
bekezdése szerinti, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény alapján megbízható 
vámadósnak minősülő azon adóalany, amelyet az adóhatóság 2004. évben vett 
nyilvántartásba, e törvény kihirdetését követő 30 napon belül jogosult a termékimport utáni 
áfa önadózással történő megállapítására vonatkozó engedély iránti kérelmet a vámhatósághoz 
benyújtani, amennyiben: 
 
 a) 2004. május 1-jét megelőző nyilvántartásba vétel esetén a 2004. május 1-jétől 
december 31-éig terjedő időszak tekintetében a 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti 
termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített 
adóalapja eléri a belföldön teljesített termékértékesítés – ide nem értve a saját vállalkozásban 
megvalósított beruházást – és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapjának 67 %-át, de 
legalább 6,6 milliárd Ft-ot, vagy a 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 13,3 
milliárd Ft-ot. 
 
 b) 2004. május 1-jei, vagy azt követő nyilvántartásba vétel esetén a 2004. május 1-
jétől december 31-éig terjedő időszak tekintetében a 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti 
termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített 
adóalapja eléri a belföldön teljesített termékértékesítés – ide nem értve a saját vállalkozásban 
megvalósított beruházást – és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapjának 67 %-át, de 
legalább 3,3 milliárd Ft-ot, vagy a 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 6,6 
milliárd Ft-ot. 
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 Az engedély kiadásának napjától 2006. június 30-áig terjedő időszakra szól. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések e törvény kihirdetése napján lépnek 
hatályba azzal, hogy a termékimport utáni áfa önadózással történő megfizetése az engedéllyel 
rendelkező által benyújtott és a vámhatóság által elfogadott árunyilatkozat esetén 
alkalmazható először. 
 
 21. § E törvény kihirdetésével egyidejűleg az adókról, járulékokról szóló törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 59. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal 
egészül ki: 
 
 „E törvénynek a termékimportra vonatkozó rendelkezéseit a 2005. július 1-jét követő 
árunyilatkozat elfogadása esetén kell először alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 21. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "21. § Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg a 
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó közvetlen állami 
támogatások szabályait." 
 

T/16401/29/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/29/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 22. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "22. § (1) E törvény 14-16. és 18. §-a 2005. szeptember 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg a Tbj. 4. §-a k) pontja 1. alpontjának „Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni 
juttatás adóalapként megállapított értéke” szövegrésze helyébe a „Szja tv. 69. §-a szerinti 
természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt 
összege” szövegrész lép. 
 



 14

 (2) E törvény 17. és 19. §-a 2005. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Tbj. 4. §-a 
k) pontja 1. alpontjának szövegrésze kiegészül „ , a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet 
felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló (a továbbiakban: borravaló)” 
szövegrésszel, 24. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata a „természetbeni juttatás értéke” 
szövegrész után kiegészül a „ , a felszolgálási díj, valamint a borravaló” szövegrésszel." 
 

T/16401/27/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
15.  Dr. Tompa Sándor, Dr. Tóth József, Kránitz László, Kovácsné dr. Horváth 

Klára, Nagy Jenő, dr. Nagy Imre, Herbály Imre, Páva Zoltán, dr. Katona Béla, Szabó 
Lajos, Csige Tamás képviselők – kapcsolódva dr. Tompa Sándor, Kránitz László és Szabó 
Lajos képviselők T/16401/17/2. számú módosító indítványához (T/16401/24. számú ajánlás 
30. pontja) – a törvényjavaslatot új 22-23. §-sal kiegészíteni javasolják: 
 
 "22. § E törvénynek a Tbj. 26. §-ának (7)-(8) bekezdését megállapító rendelkezése 
2005. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Tbj. 4. §-a k) pontjának szövegrésze kiegészül 
„ , a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott 
borravaló (a továbbiakban: borravaló)” szövegrésszel, 24. §-a (1) bekezdésének harmadik 
mondata a „természetbeni juttatás értéke” szövegrész után kiegészül a „ , a felszolgálási díj, 
valamint a borravaló” szövegrésszel. 
 
 23. § E törvénynek a Tnyt.-t módosító rendelkezése 2005. október 1-jén lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/16401/24. számú ajánlás 30. pontjában foglalt 
indítvánnyal. 

 
T/16401/25. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16401/25/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz.  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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II. 
 
 
 
 A T/16401/24. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Idegenforgalmi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
1. összefüggésben a: 
7. ponttal nem támogatja nem ért egyet
 
3.   támogatja egyetért
 
4. összefüggésben a: 
22. és 30. pontokkal támogatja egyetért
 
8.  támogatja nem ért egyet
11. összefüggésben a: 
12. ponttal nem támogatja nem ért egyet
 
13. összefüggésben a: 
16. ponttal nem támogatja nem ért egyet
 
 
 
 
 A T/16401/24. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
2. összefüggésben a: 
5., 6., 9., 10., 23., 24., 
31., 32. pontokkal támogatja egyetért
 
19. összefüggésben a: 
27. ponttal támogatja nem foglalt állást 
 
21. összefüggésben a: 
29. ponttal támogatja nem foglalt állást 
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 A T/16401/24. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Költségvetési bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
15. összefüggésben a: 
20. ponttal támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 22. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k., 
Idegenforgalmi bizottság elnöke 

 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 
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