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(Együtt kezelendő a T/16401/35. sz. egységes javaslattal) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/16401/35. 
számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16401/36-38. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
 Ámt.: az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
 Áfa-törvény: az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV. törvény 
 Jöt.: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 
 Tao.: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
 Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
 Tny.: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. év LXXXI. törvény 
 Vámtv.: a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 
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1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 10. §-ában az Ámt. 7. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Ámt.) 7. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(5) E törvény Melléklete II. 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 miniszterrel egyetértésben] rendeletben 
állapítja meg, a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének beszerzését követően." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 11. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "11. § Az Ámt. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának [B.)] B) Szolgáltatások fejezete 
a következőkkel egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

3.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 13. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "13. § (1) Az [általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban:] áfa-törvény[)] 13. § (1) bekezdése 16. pontjának q) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 17. §-ában a Jöt. 48/A. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § A Jöt a következő új 48/A. §-sal egészül ki:/ 
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 /(2) Nem lehet elektronikus úton intézni:/ 
 
 "a) az e törvény szerinti engedélyek kiadása, módosítása iránti kérelemnek, valamint a 
jövedéki üggyel kapcsolatos egyéb kérelmek közokiratként vagy eredeti bizonylatként (ezek 
hiteles másolataként) csatolandó mellékleteinek benyújtását, 
 
 b) az 58. § (11) 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. 
 
 (3) Az ügyfél kizárólag a jövedéki ügy megindításakor választhat az ügyintézés 
hagyományos és elektronikus formája között. 
 
 (4) A jövedéki üggyel kapcsolatos eljárásban nem minősül írásbeli kérelemnek a telefax 
és más elektronikus eszköz útján benyújtott kérelem. 
 
 (5) A hivatalból indult hatósági eljárás felfüggesztésének az ügyfél kérelmére nincs 
helye. 
 
 (6) A vámhatóság szakértő kirendelése esetén, illetve szakvélemény kérésekor az 
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. 
 
 (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, 
 
 f) a visszatartási jog gyakorlásáról hozott, 
 
 g) a végrehajtási kifogást elbíráló, 
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 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.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

5.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 26. §-a felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "26. § A [vámtörvény] Vámtv. 48. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 31. §-ában a Tao. 22/B. (1) 
bekezdése e) pontja ea) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "31. § 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 2003. évi C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező 
elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésével; vagy 
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  eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság 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./" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

7.  Dr. Katona Béla az egységes javaslat 35. §-ában a Tbj. 26. § (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolja: 
 
 /35. § 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.] A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj után – a 19. § (1) 
bekezdésétől eltérően – a foglalkoztató 15 %-os nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely 
magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A vendéglátó üzlet felszolgálója a – 19. § (2) 
bekezdésétől eltérően – fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15 % 
nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A 
felszolgálási díj, valamint a borravaló után magán-nyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni." 
 

T/16401/36/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/36/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 35. §-ában a Tbj. 26. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /35. § 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 – a foglalkoztató 15 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely 
magában foglalja a nyugdíjjárulékot, valamint a 4,5 százalék magán-nyugdíjpénztári tagdíjat 
is. A vendéglátó üzlet felszolgálója a 19. § (2) bekezdésétől eltérően a borravaló után a 
nyugdíjbiztosítási járulékot és a 4,5 százalék magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is magában 
foglaló 15 százalék nyugdíjjárulékot fizethet." 
 

T/16401/37/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

9.  Dr. Katona Béla az egységes javaslat 37. § felvezető szövegének és 37. §-ában a 
Tny. 22. § (1) bekezdése d)-e) pontjának a következő módosítását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /37. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 22. §-ának (1) bekezdése a következő [d)-e)] e)-f) 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)] e) a felszolgálási díj [57] 81 %-át, 
 
 [e)] f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 
[57] 81 %-át." 
 

T/16401/36/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/36/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 37. § felvezető szövegének és 
37. §-ában a Tny. 22. § (1) bekezdése d)-e) pontjának a következő módosítását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /37. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 22. §-ának (1) bekezdése a következő [d)-e)] e)-f) 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)] e) a felszolgálási díj 57 %-át, 
 
 [e)] f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 
57 %-át." 
 

T/16401/37/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

11.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 38. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "38. § (1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak [figyelembe vételével] 
figyelembevételével és a 39-50. § szerinti eltéréssel – 2005. augusztus 1-jén lép hatályba, 
rendelkezéseit a hatálybalépést követően megszerzett jövedelemre és keletkezett 
adókötelezettségre kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

12.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 41. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "(2)  Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. 
törvény 25. §-a, illetve 60. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

13.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. § (1)-(2) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "48. § (1) E törvénynek a Vámtv.-re vonatkozó rendelkezései – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétel[l]ekkel – 2005. augusztus 1-jén lépnek hatályba, és az a[b]zokban foglalt 
rendelkezéseket a hatályba lépést követően kezdeményezett vámkezelések, vámeljárások 
vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 (2) A Vámtv.-nek az [E] e törvény 26. §-[a]ával megállapított 48. § (2)-(3) bekezdése e 
törvény kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

14.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 49. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "49. § E törvénynek a Tao. [tv.] 22/B. §-[ának]a (1) bekezdésének 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

15.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 2. sz. melléklete 3. pontja d) 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi ………… törvényhez 
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 Az Szja tv. 3. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 3. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3. az önálló tevékenységet végző magánszeméllyel munkaviszonyban álló 
magánszemély (a továbbiakban: alkalmazott)/ 
 
 "d) részére a jogszabály, illetőleg a kollektív szerződés[,] vagy a munkaszerződés 
alapján járó, a munkáltatót kötelezően terhelő juttatás, kifizetés;" 
 

Indokolás: Lásd a T/16401/37/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. július 4. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 

 


