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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . skk. §§-a i
alapján az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII . törvény módosításáról szóló, T/1705 . szám alatt
tárgysorozatba vett törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 148.–150. §§-ainak elhagyását javaslom; a következő §-ok számozása
értelemszerűen módosul.

Indokolá s

A törvényjavaslat jelen módosító javaslattal érintett részei az internetforgalom megadóztatását
kívánják bevezetni.

Véleményem szerint az internet az emberiség legnagyszer űbb találmányai közé tartozik. Az
emberiség története során soha nem volt még ilyen egyszer ű és mindenki által hozzáférhető
eszköz a kommunikációra, a tudáshoz való hozzáférésre és annak terjesztésére, a tanulásra, a
szórakozásra . Az internet eljuttatása valamennyi emberhez a legegyszerűbb és egyben a
leghatékonyabb módszer a lemaradottabbak felzárkóztatására, a kulturális és földrajzi távolságo k
áthidalására. Az internet hozzásegít ahhoz, hogy valamennyi ember valóban egyenlő lehessen,
amely a Magyar Állam Alaptörvényben is deklarált célja .

Az internet megadóztatása mindezen célokat akadályozza, vagy akár lehetetleníti is el. Ebbő l
következően az internetadó káros és szükségtelen, az általa esetlegesen elérhet ő pozitív
hatásokon, többletbevételeken messze túlmutat a vele okozott társadalmi kár.

Mindezt tisztán látták és minden bizonnyal látják a mai napig is a törvényjavaslatot el őterjesztő
Fidesz-KDNP pártszövetség tagjai is . 2008-ban Nyitrai Zsolt, a Fidesz informatikai é s
telekommunikációs munkacsoportjának a vezet ője úgy nyilatkozott, hogy „az internetne k
mindenki számára elérhetőnek kell lennie, [ . . .] elveinkkel nem fér össze semmilyen típusú
áremelés. A bevezetni kívánt internetadó érintene minden netez ő polgárt, továbbá a



magyarországi szolgáltatókat és minden informatikával foglalkozó céget . [ . . .] A mai
Magyarországon digitális szakadék van, a bevezetni kívánt intemetadó ezt a szakadékot mélyítené ,
ezért azt támogatni nem fogjuk, eltörlésére módosító javaslatot nyújtunk be ." Egy
sajtótájékoztatón pedig azt mondta, hogy „Nyilvánvalóan számunkra elfogadhatatlan az interne t
bármilyen típusú megsarcolása vagy megadóztatása” . Ugyanő 2011-ben is azt közölte : „Biztos
vagyok benne: intemetadó nem lesz” . (Források http://valasz.hu/itthon/vegig-ellenezte-48352 ,
http://444.hu/2014/ 10/22/a-fidesz-szamara-nyilvanvaloan-elfogadhatatlan-az-internet-bannilyen-tipusu-
megadoztatasa)

A fentiek alapján egyértelmű : az internet megadóztatása olyan abszurd elképzelés, amely egyetle n
felelős politikus számára sem vállalható . Ellenzéki szerepben a jelenlegi legnagyobb kormánypár t
is félreérthetetlenül nyilatkozott az internetadó elutasításáról . Így a jelenlegi módosító javaslat se m
lehet más, mint egy újabb kétségbeesett próbálkozás a költségvetési lyukak betömésére, tekinte t
nélkül arra, hogy ezzel mekkora kárt okoz a kormány az országnak, az adófizet őknek, a
létminimum környékén vagy az alatt tengődőknek, a kisvállalkozásoknak.

A fentiekbő l következően az egyetlen helyes magatartás az országgyűlési képviselők részére az, ha
jelen módosító javaslatot elfogadják, ezzel pedig az intemetadó tervét elvetik .

Budapest, 2014 . október 28 .
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