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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként - a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Gazdasági bizottsága, 
valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) 
megvitatta az európai részvénytársaságról szóló, T/9445. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9445/4-9. számú módosító javaslatokat. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság 2004. április 26-i ülésén megállapította, hogy nincs a 
feladatkörébe tartozó módosító javaslat. 
 
 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. 



 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 
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. 

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

1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Ha a Magyarországon működő európai részvénytársaság székhelyét más 
tagállamba helyezi át, az új székhely bejegyzése napjával – mint [mérleg-fordulónappal] 
mérlegfordulónappal – köteles a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési, 
könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tenni, az új székhely 
bejegyzése napjától számított 150 napon belül." 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/8/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

2.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(6) Ha a Magyarországon működő európai részvénytársaság székhelyét más 
tagállamba helyezi át, akkor személyes adat csak az érintett hozzájárulásával – a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
szerint, a Polgári Törvénykönyv 81. § (2) bekezdésében meghatározott üzleti titok pedig csak 
az érdekelt üzleti partner hozzájárulásával kerülhet az új székhelyre." 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



 
3.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény 68. §-a [a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének 
napján] a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 56. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "56. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-a 22. pontjának g) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/22. nettó árbevétel/ 
 

„g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi 
székhelyű európai részvénytársaság magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli 
beszámolója (ha a telephelynek számviteli [beszámoló-készítési] beszámolókészítési 
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti 
- illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep 
(telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati 
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 
törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel,”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

5.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 57. §-ában a Csődtv. 3. § (1) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/57. § A Csődtv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/E törvény alkalmazásában// 
 
 "a) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a közhasznú társaság, 
az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-
társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 



[valamint] a magánnyugdíjpénztár[. Gazdálkodó szervezetnek minősül], az egyesülés, 
ideértve az európai gazdasági egyesülést is, a végrehajtói iroda, [valamint] a sportegyesület 
[is]. Gazdálkodó szervezetnek minősül az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely ellen a Tanács 
fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján főeljárás vagy területi 
fizetésképtelenségi eljárás indítható;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

6.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 58. §-át új (3)-(4) bekezdésekkel 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"(3) A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
 

/Az adózás előtti eredményt csökkenti/ 
 

„e) az adózó által a tőkepiacról szóló törvény szerinti elismert (szabályozott) piacon 
kötött ügylet alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan elszámolt bevétel 50 
százaléka a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, a külföldi vállalkozónál és 
a szövetkezetnél (kivéve a biztosítót, a pénzügyi intézményt, a befektetési vállalkozást és a 
kockázati tőketársaságot), figyelemmel a (14) bekezdésben foglaltakra, 
 

k) a kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján az adóévben elszámolt 
ráfordítást meghaladóan kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján elszámolt bevétel 
50 százaléka a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, a szövetkezetnél és a 
külföldi vállalkozónál (kivéve a biztosítót, a pénzügyi intézményt, a befektetési vállalkozást 
és a kockázati tőketársaságot), figyelemmel a (14) és (16) bekezdésben foglaltakra; e 
rendelkezést az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó nem alkalmazza,” 
 

(4) A Tao. 8. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/Az adózás előtti eredményt növeli/ 
 

„k) a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt 
bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt 
ráfordítás 50 százaléka a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, a 
szövetkezetnél és a külföldi vállalkozónál (kivéve a biztosítót, a pénzügyi intézményt, a 
befektetési vállalkozást és a kockázati tőketársaságot), figyelemmel a 7. § (16) bekezdésében 
foglaltakra; e rendelkezést az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó nem 
alkalmazza,”" 
 



Indokolás: Lásd a T/9445/6/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 58. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Tao. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(4) Az európai részvénytársaság, valamint - a külföldre történő székhelyáthelyezést 
követően - annak tevékenységét folytató külföldi vállalkozó az adókötelezettsége 
megállapításakor – e törvény eltérő rendelkezése kivételével – úgy jár el, mintha a 
székhelyáthelyezés nem történt volna meg, ideértve a törvény alapelveinek alkalmazását is a 
[székhely áthelyezést] székhelyáthelyezést megelőző adózóként, vagy külföldi társasági adó 
(annak megfelelő adó) alanyaként elszámolt költség, bevétel, adózás előtti eredmény (annak 
megfelelő) módosítás tekintetében.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/8/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

8.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 58. §-át új (5) bekezdéssel – a 
T/9445/6/1. sz. módosító javaslat elfogadása esetén új (7) bekezdéssel – kiegészíteni 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(7) A Tao. 16. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(15) A (10) bekezdésben, valamint a (13) bekezdésben előírt bejelentési 
kötelezettségnek az első adóbevallásában a jogutód, illetve az átvevő tesz eleget, ha a jogelőd 
külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/6/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 



9.  Göndör István képviselő a törvényjavaslatot új 69. §-sal és azt megelőző címmel 
kiegészíteni javasolja: 
 

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 
 

69. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 33. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/ 
 

„33. Társas vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az 
egyesülés, a szövetkezet, a közhasznú társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel 
rendelkező munkaközössége, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, az erdőbirtokossági 
társulat, az MRP szervezet.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9445/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 28. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

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

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 


