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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a közteherviselés rendszerének átalakításá t
célzó törvénymódosításokról” szóló T/9817 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 21 . §-ában az Szja tv . 71 . §-ának (2) bekezdése a következ ők szerint
változik :

„(2) Az (1) bekezdésben említett juttatások a következők:

[a) a (7) bekezdés szerinti üdülési csekk formájában juttatott bevétel ,
b) a (8) bekezdés rendelkezései szerinti meleg étkeztetés formájában juttatot t

bevétel,]
[c)J a)a (9) bekezdés szerinti képzés címén átvállalt, viselt költség ,

[d)J a munkavállalónak és/vagy közeli hozzátartozójának a munkáltató tulajdonában ,
vagyonkezelésében lévő üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevétel ,

[e)J cl a (10) bekezdés szerinti iskolakezdési támogatás ,
[Dl dl a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalóna k

ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló
bérlet formájában juttatott bevétel .”

2. A törvényjavaslat 21 . §-ában az Szja tv . 71 . §-a (7) és (8) bekezdésének elhagyását
javasoljuk, egyidejű leg a (9) és (10) bekezdések számozása (7), (8) bekezdésre változik :

[„(7) Üdülési csekknek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre
szóló üdülési csekk min ősül, feltéve, ha az kizárólag üdülési és művelődési szolgáltatásra
váltható be azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igénybe vehető szolgáltatások
körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az adópolitikáért felel ős miniszter
előzetes egyetértésével határozza meg .

(8) Meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek az étkez őhelyi vendéglátás, a
munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevéte l
(ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) min ősül ."]



3 . A törvényjavaslat 159 . §-ának 21 . pontja a következ ők szerint változik :

[Hatályát veszti az Szja tv.]

„21 . I . számú mellékletének 1 .7 ., 2 .7., 4 .5 ., 4.12., pontjai, 5 . pontja és annak alpontjai, 6 .9 . ,
7 .11 ., 7.19. pontjai, 8 .6. pontjának g) alpontja, 8 .12., [8 .17.,] 8 .19 ., 8.28., 8.29 ., 8 .30., [8 .33., ]
8 .34., 8 .35., [9.1 .,] 9 .3 . és [9.4.] pontjai,”

Indokolás

A módosító javaslatunk arra irányul, hogy az üdülési és étkezési csekkek adómentesség e
megmaradjon .
Véleményünk szerint ez olyan juttatás, ami kifejezetten el őnyösen hat a belföldi turizmusra,
ennek megfelel ően munkahelyteremtő , gazdaságélénkítő hatása van .
Ezt — kimondottan a mai gazdasági válság idején — felel őtlenség és értelmetlen eltörölni . A
jelenlegi felmérések szerint azon munkaadók, akik eddig éltek az üdülési és étkezési csekk
juttatásának lehetőségével, közel 90% -uk, az adókötelezettség bevezetése után már nem
kíván élni vele. Ez nagyságrendekben fogja visszavetni a turisztikai bevételeket, aminek a
hatásaként nőni fog a munkanélküliség, illetve „feketemunka”! Mindezek mellett a
költségvetés bevételi oldalára gyakorolt hatása is alacsony fokú .

Budapest, 2009 . június 9 .

Dr. Kovács Zoltán Dr. Bóka István

Bebes István

Erdős Norbert Horváth István

Kósa Lajos

Dr. Ódor Ferenc asó László
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