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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. március 
21-ei, mai ülésén, az év első tavaszi napján. Reméljük, hogy ez nem a tavaszi hadjárat 
kezdetét jelenti, hanem egy békés időszakot, ami előttünk áll az egészségügy vonatkozásában. 
(Dr. Nagy Kálmán: Elnök úr, mi egészen jól jöttünk ki a tavaszi hadjáratból, mármint 1848-
ban.) 

Egyetlen napirendet küldtünk ki a meghívóban. Előzetesen, mielőtt a napirendet 
ismertetném, szeretném megköszönni a bizottság tagjainak a mérhetetlenül rugalmas 
együttműködését, és el szeretném mondani, hogy az eltelt két év alatt egyetlen alkalom sem 
volt, amikor az Egészségügyi bizottság határozatképtelenség miatt nem tudta volna az előre 
tervezett ülését realizálni. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6163. szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett) 

Egyetlen napirendet közöltünk ki előzetesen, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely T/6163. számon, új átdolgozott változata 
a T/6132. szám helyett lett kiadva. Kósa Lajos és Dancsó József fideszes képviselők önálló 
indítványa. Jelen pillanatban a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó egyéni és bizottsági 
módosító javaslatok megvitatására kerül sor. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Nagy tisztelettel köszöntöm szinte a bizottságunk már majdnem örökös tagjának 
számító Kanyó Lóránt főosztályvezető urat az NGM-ből, akivel nagyon sokat dolgoztunk 
együtt az utóbbi időben. A mai bizottsági ülés vezetését ezennel átadom Ódor Ferenc 
képviselő úrnak, miután az előterjesztők részéről engem ért az a megtiszteltetés, hogy az 
előterjesztők véleményét képviselhetem a bizottsági ülésen. Átadom a szót Ódor képviselő 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Ódor Ferenc, a bizottság tagja veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A mai ülésünkön Kiss 

Sándor képviselő úr és társai és Harrach Péter képviselő úr és társai javaslata fekszik előttünk. 
A két benyújtott módosító javaslatról kell döntenünk. Ez összefüggésben két szavazást jelent 
majd. A Kiss Sándor képviselő úr által hétfőn javasolt, a szociális területre vonatkozó 
kiegészítésről is tudunk a kormány részéről véleményt kapni. Kiss Sándor képviselő úrnak 
adom meg a szót az 1-es és a 3-as tekintetében. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A múltkori bizottsági 

ülésen azt a módosító javaslatot szerettük volna tulajdonképpen beleapplikálni ebbe az 
egészbe, amit Garai István képviselőtársam benyújtott. Szerintem ez így egyszerű, világos. 

Tehát azért jó ez a megfogalmazás, mert a működési engedélyben a közforgalmú 
gyógyszertárnak és a fiókgyógyszertárnak meg van határozva a négyzetméter-területe. Tehát 
egyszerűen úgy gondolom, hogy nem egy óriási összegről van szó, de mindenképpen 
jelzésértéke lenne legalább a gyógyszerésztársadalom felé, hogy a kormányzat így is 
igyekszik azon hátrányok alól mentesíteni, ami a Széll Kálmán terv és egyéb okból kifolyólag 
éri őket. Még egyszer mondom: nagyon jól be lehet határolni, vagyis nem nagyon jól, hanem 
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pontosan be lehet határolni azt a területet, amit gyógyszertár céljára hasznosítanak, és a 
gyógyszertár céljára hasznosított terület másra nem használható. Tehát még az sem merülhet 
fel, mint ami ezelőtt volt, hogy az orvosi tevékenységre használt helyiségben esetleg 
magánorvosi tevékenység is folyik, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez a 
legfrappánsabb és a legjobb meghatározás. Bár reményt nem fűzök hozzá, mert Kósa 
képviselő úr mondta, hogy ő csak egészen kis korlátozásra gondolt, tehát csak a háziorvosokra 
gondolta ezt a törvénymódosítót. 

Kérem, hogy támogassa a bizottság, mert ez teljesen világos, és mindenképpen jó 
üzenete van a gyógyszerésztársadalom felé. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagy Kálmán képviselő úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ezzel kapcsolatosan bizottsági módosító javaslatot 

szeretnék tenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Kiss képviselő úr módosító indítványát az 

előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Szeretném kérdezni a tárca álláspontját főosztályvezető úrtól. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca sem támogatja az indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavaznánk. 

Arra kérem a bizottság tagjait, aki támogatja dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő 
urak javaslatát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 
13 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Ezen pontot a bizottság nem 
támogatja, nem kapta meg az egyharmadot sem. 

A következő, amiről kérdezem a tisztelt jelenlévőket: Harrach Péter képviselő úrnak 
az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, illetőleg nevelési, oktatási 
intézmények céljára szolgáló helyiségekről szóló előterjesztése van. Az előterjesztő 
képviseletében szeretném kérdezni az álláspontot. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztők nem támogatják Harrach képviselő 

úr módosító indítványát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca sem támogatja az indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, a bizottságot arra kérem, hogy aki támogatja az előterjesztés 2. pontjában 
Harrach Péter előterjesztését, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 nem. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 1-es a 3-assal, a 2-es pedig a 4-essel volt összefüggésben itt, a kiegészítő 
ajánlásban. Tehát innentől kezdve az előbb jelezte Nagy Kálmán képviselő úr, hogy bizottsági 
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módosító javaslat van. Úgy tudom, hogy ez a képviselő uraknak rendelkezésére áll. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Kósa képviselő úrnak, illetve Láng Zsolt képviselő 

úrnak a javaslatait, amelyben a háziorvosnál adómentességet javasolnak az intézmények 
vonatkozásában, ezt mi támogatjuk. Szeretném elmondani itt a bizottság előtt, hogy 
egyértelműen bebizonyosodott, hogy főosztályvezető úrnak igaza van, a háziorvos 
gyakorlatilag magában foglalja a 2002. évi II. törvény alapján a házi fogorvos és a házi 
gyermekorvos fogalmát is. 

Éppen ezért ez önmagában nem jelent problémát. A helyi adókról szóló törvény 
módosítását nem a mi bizottságunk nyújtotta be, és a háziorvosok vonatkozásában sem a mi 
bizottságunk jelenítette meg, és nem mi voltunk az első helyen kijelölt bizottság, aki erről a 
kérdésről szavazott. Ugyanakkor nagyon jelentős mértékben érinti az egészségügyet. Nem 
változott meg ezzel kapcsolatosan a konzultáció alapján a bizottság véleménye arról, hogy a 
gyógyszerészeknek, a közforgalmú gyógyszertáraknak egy értelmes limitet meghatározva, 
azonban ugyanezt a jogot megadjuk. Az egy másik kérdés, és Kósa képviselő úrnak egy jogos 
felvetése, hogy ezek a gyógyszertárak nem mindig csak a gyógyszerforgalom körébe 
szigorúan tartozó gyógyszereket árusítanak, éppen ezért kereskedelmi tevékenységet 
végeznek. A Gyógyszerészi Kamara ebben az évben profiltisztítást végzett, és számos szernek 
az árusítását megtiltotta, illetve kivonta a forgalomból a gyógyszerészek számára. Tehát a 
Gyógyszerészi Kamarának ilyen jellegű utasítása az irányadó a kis gyógyszertárak 
vonatkozásában. 

Én pedig utánanéztem annak, hogy körülbelül hogy tud megélni egy kis gyógyszertár. 
Az a helyzet, hogy egy bizonyos fokig azok, amiket árusítanak, és ha mi ezt helytelennek 
tartjuk, azok bizonyos értelemben a fogyasztóvédelem körébe tartoznak. Ma is úgy érzem, 
hogy még további profiltisztítást ebben a vonatkozásban végre lehet hajtani, de így viszont a 
gyógyszertárak nem tudnak megélni, és erre számos példát tudok mondani. 

Éppen ezért én a bizottságnak azt javaslom, hogy bizottsági módosítóként tartsuk fent 
azt a fajta módosítást, amelyben a közforgalmú gyógyszertárak esetében, illetve az ehhez 
kapcsolódó fiókgyógyszertárak esetében, amelyek ügyeleti ellátást is végeznek, ugyanezt a 
kedvezményt, mint amit a háziorvosok vonatkozásában megad, adja meg, és ehhez kérem a 
tisztelt bizottsági tagok támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úrnak adom meg a szót. 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy racionális és logikus javaslat, amit Nagy Kálmán 

professzor úr mondott. Megkérdezném azért, hogy körülbelül hány olyan kis gyógyszertár van 
ma az országban, amire ez vonatkozna? 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez egy professzori kérdés volt. De azt kell 

mondanom, hogy durván (Dr. Iván László: Nem provokatív!)… és most bukik a másik 
professzor, mert nem tuja a pontos választ. (Dr. Iván László: Csak úgy nagyságrendileg!) 
Körülbelül az a helyzet, hogy amikor tárgyaltunk a Gyógyszerészi Kamarával ezzel 
kapcsolatosan, mert információik azért mégiscsak nekik vannak ezzel kapcsolatosan, de azért 
azt kell mondanom, hogy ez többségi dolog. Értem ez alatt azt, hogy gyakorlatilag jóval több 
olyan van, mint amelyik a gyógyszertárláncok körébe tartozik. 

 
ELNÖK: A tisztelt bizottság tagjai közül ki kér szót? Kiss Sándor képviselő úr! 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Természetesen minden javaslatot támogatunk, amely 
valamelyest próbál bármelyik gyógyszertár helyzetén is javítani, de már csak a jegyzőkönyv 
kedvéért is elmondanám, hogy Európában a gyógyszerek kiskereskedelmi árrése, tehát 
százalékosan Magyarországon azt hiszem, talán a legutolsó előtti. Tehát jó lenne, ha a 
kormányzatban tudatosulna az, hogy nem baj, hogy mindenhonnan ki kell venni a pénzt, de itt 
már ott tartunk, hogy ez a pénzkivonás az ellátás színvonalát már eddig is rontotta, de 
alapjaiban veszélyezteti. Tehát amikor arra kényszerítik a patikákat, hogy minél olcsóbb, 
hogy egyszerűen ne gyógyszerész expediáljon, mert neki olyan a bére, amit egyszerűen 
nemhogy kigazdálkodni nem lehet, hanem nullára nem lehet hozni, tehát egyszerűen jó lenne, 
ha tudatosulna a kormányban, és az is tudatosulna, hogy az orvosok mennek el, a patikákra 
egyre nagyobb szerep hárul az alapellátásban. Tehát egyre többször fordul elő az, hogy a 
beteg nem az orvoshoz megy először, hanem a gyógyszertárba, és ha a patikában nem 
szakképzett gyógyszerésszel találkozik a beteg, hanem egy asszisztenssel, és még külön erre 
ki is szeretnék térni, még ha nem is idetartozik, hogy a patikai asszisztensképzés, 
szakasszisztens-képzés katasztrofális.  

Tehát ha önök úgy gondolják, hogy egy ilyen gyorstalpalón, bocsánat, elnök úr, csak 
úgy gondolom, hogy erre nagyon jó lenne, ha odafigyelne a kormányzat, hogy ha egy 
hathónapos gyorstalpaló után, vagy utána még egy másik hathónapos gyorstalpaló után 
szakasszisztens lesz az a jelölt, és majd ő találkozik először a beteggel és nem gyógyszerész, 
tehát visszautalok az orvoshiányra, tehát alapjaiban rengetik meg az alapellátást. Még mindig 
olcsóbb lenne az, ha legalább a patikákra odafigyelnének, ha már az orvoskiáramlást nem 
lehet megállítani. Tehát mindenképpen támogatjuk ezt a javaslatot, bár nekem az a 
meggyőződésem, hogy nemcsak az ügyeleti ellátást végző patikákat kellene valamilyen 
módon támogatni, hanem minden gyógyszertárat kellene. De ez nem támogatás, hanem 
egyszerűen a terhek alóli valamilyen szintű mentesítés. 

Én úgy értelmezem ezt, mintha csak az ügyeleti ellátást végzők kapnának. (Dr. Hollósi 
Antal Gábor: Nem.) A kispatikák általában nem végeznek ügyeleti ellátást. Ügyeleti ellátást 
csak a nagyobb gyógyszertárak végeznek, tehát egy 2 ezer lelkes faluban azt ne várjuk el, 
hogy még ügyeleti ellátást is végezzenek. De ettől függetlenül támogatjuk a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Engedje meg, hogy talán Nagy Kálmántól 

választ is kapna, és Kovács elnök úrtól szintén erre vonatkozóan gondolatokat hallgatnánk 
meg. Tessék parancsolni! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Professzor úrnak el kell mondanom, illetve a 

jegyzőkönyv számára a közben megkapott információt, hogy körülbelül a gyógyszertárak 30 
százalékára vonatkozik ez a rendelet. 

Még egy mondatot megenged, elnök úr? 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt gondolom egyébként, lehet, hogy gesztus, de 

abban a vonatkozásban mindenféleképpen több mint gesztus, hogy én ezt nem gesztusként 
gondolom. Én ezt egy véresen komoly dolognak gondolom. Semmiféle gesztust nem 
gyakorolnék senki irányába, ha annak a valóságalapja nem lenne meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács elnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. A bizottság tagjaként szeretnék 
két-három mondatot a témához hozzáfűzni, nem az előterjesztő képviseletében nyilvánvalóan. 
Ennek a törvényjavaslatnak az esetében elég komoly szakmai és egyéb vita bontakozott ki 
széles körűen a témával kapcsolatban. Az egészségügyi államtitkár úr kiegészítésképpen még 
felhívta a figyelmemet arra, hogy még inkább bővíteni kellene a körét a kérdésnek, 
nevezetesen vannak olyan közintézmények, önálló járóbeteg-ellátó intézmények vagy kórház-
rendelőintézeti egységek, amelyek szintén rendelkeznek olyan közforgalmú 
gyógyszertárakkal, amelyek egyébként a gyógyszertári tevékenység mellett akár ügyeleti 
tevékenységet is ellátnak. Tehát még eggyel inkább bővebb a köre ennek a kérdésnek, mint 
szűkebb lenne. 

Az viszont nagyon lényeges, hogy a vita a tekintetben bontakozott ki elsősorban, hogy 
a települések mérete ebben a kérdésben rendkívül fontos tényező, nevezetesen a minél 
nagyobb városban - jelenleg a fővárosban vagyunk - és a nagyvidéki városokban lévő 
gyógyszertárak helyzetét jobbnak ítélik meg az előterjesztők, mint például a nagyon kicsi 
vagy aprófalvas települések gyógyszertárainak a kérdését. Tehát a tekintetben, amikor az 
előterjesztői, illetve a kormányzati vagy tárcaálláspontot próbáljuk ötvözni és egységében 
nézni, akkor ebben vannak azok a szórások, amelyekben tulajdonképpen teljességében 
mindenki vonatkozásában igazságos döntést hozni nem igazán szerencsés. Nem beszélve 
arról, hogy az önkormányzatok részéről, az adóbevételek szempontjából azért van egy 
bizonyos ellenállás ezen a területen, mert az önkormányzatok költségvetései egyébként is ezer 
sebből véreznek, és ezerféle problémával küzdenek. Tehát ez a kérdés sokkal bonyolultabb 
annál, mint amiről mi tárgyalunk. Viszont mi, mint szakmai bizottság, úgy gondolom, nekünk 
az egészségügyi ellátás egészének, komplexitásának a kérdését kell mindenképpen 
képviselnünk itt, a parlamentben, a bizottságban és mindenütt.  

Tehát ezt azért szerettem volna mindenképpen, a mondatok tisztázása miatt ezt a két-
három gondolatot elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr kíván ehhez a ponthoz hozzászólni. 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen az adatot. De ezen túlmenően 

megállapítható, hogy visszaköszön ez a megjegyzés, hogy Kovács elnök úr részéről aláírt 
javaslatban, hogy azon közforgalmú gyógyszertár, melyeknél az adott vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett irányítása alá négynél nem több gyógyszertár 
tartozik. Ez a négynél nem több gyógyszertár ez valamiféle megállapodás szerinti 
szabályozott megállapítás, elfogadott megállapítás, kritérium, vagy pedig valamilyen 
szokásrend alapján, mondjuk a négynél nem több? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagy Kálmán képviselő úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez a szám a tárcával való egyeztetés alapján alakult 

ki. Az egyértelmű volt az első beadványban, hogy ott egy gyógyszertárról és egy 
fiókgyógyszertárról volt szó. Tehát ez a tárcával kötött egyeztetés után került be az is, hogy 
ügyeleti szolgálatot kell neki teljesítenie. Azt, amit Kiss Sándor képviselő úr mond, abban van 
bizonyosfajta jogszerűség, csak sajnos, el kell mondanom neki, hogy az ügyeleti szolgálattal 
kapcsolatos dolgok azért nagyon fontos dolgok, mert az utóbbi időben ennek a folyamatos 
kijátszását látjuk. Olyan értelmű kijátszását, amivel talán ő is egyetért, hogy annak ellenére, 
hogy mondjuk neki ebben az esetben gyógyszert kellene kiszolgáltatni, ennek ellenére egy 
üzenetrögzítővel próbálják megoldani ezt a kérdést, és azzal próbálják ezt az egész ügyeleti 
szolgálatot megcsinálni, ami egyébként nem igazán egyeztethető össze olyanfajta, 
nyilvánvalóan gyógyszerészetikai kérdéssel, hogy ha valaki ügyel, az folyamatos 
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rendelkezésre állás az ügyeleti időben, mint az orvosi ellátás vonatkozásában. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács József elnök úrnak adom meg a szót, mint 

képviselőnek. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Iván professzor úr felvetésére reflektálva: ez a szám 

a gyógyszer-finanszírozási törvény érvényben lévő rendelkezésének a szám szerinti 
beemelése ebbe a javaslatba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, elnök úr az előző hozzászólásában említette 

a tárcával való együttműködést, és erre volt akkor a válasz. 
Úgy látom, képviselőtársaim elmondták a véleményüket. Ha megengedik, Iván 

professzor úr felolvasta már a mondat első részét, de akkor a bizottsági módosító javaslatot 
felolvasva, a módosító javaslat a 13. §-nál: „Mentes az adó alól azon közforgalmú 
gyógyszertár, amelynél az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett 
irányítása alá négynél nem több gyógyszertár tartozik, valamint az ezen gyógyszertárhoz 
kapcsolódó fiókgyógyszertár és azon közforgalmú gyógyszertár, amely ügyeleti ellátást 
végez.” 

Tehát ez volna az a módosító javaslat, amelyet a bizottság benyújtana. Elnök úr 
említette már, hogy ennek a szakmai előkészítő munkálatai megtörténtek. Azt gondolom, 
hogy a kérdésekre a válaszok is megvoltak. Az indoklásban szerepel egy aránylag hosszú 
szöveg, ha a bizottság tagjai elolvassák, mindenkinek a rendelkezésére áll a kiadott 
irományban, tehát azt gondolom, hogy ezt el fogjuk tudni olvasni. Én azt remélem, hogy ez az 
indoklással együtt is azt mondom, hogy egy olyan segítséget ad, amilyen szándékot már a 
bizottság kijelentett, hiszen az eddigi módosító javaslatoknál is megjelentek ezen vélemények. 

Tehát a mostani feladatunk akkor az előterjesztő képviseletében Kovács elnök úr! 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztők konzekvensen a 

bizottsági módosító indítványt sem támogatják. 
 
ELNÖK: Szeretném kérdezni a tárcaálláspontot. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

korábbi bizottsági üléseken elhangzottaknak megfelelően nem támogatja a tárca sem az 
indítvány elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tisztelt bizottságot szeretném kérdezni, hogy ki az, aki 

az önök előtt fekvő módosító javaslatot, amely bizottsági módosító, támogatja. (Szavazás.) 
Minden jelen lévő képviselő ezt a bizottsági módosító javaslatot támogatta. Köszönöm 
szépen. 

A következő feladatunk: a Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettségére tekintettel 
javasol további módosítást a szövegben ez a javaslat, ami itt fekszik önök előtt, mint 
bizottsági módosító javaslat. A módosítás pedig: „közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta 
Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati 
Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét 
folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság, vagy annak meghatározó befolyása alatt álló, továbbá az önkormányzat 
résztulajdonában álló közüzemi vagy közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet. 
Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó 
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árbevétele legalább 55 százalékában a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, 
valamint a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, 
feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 százalékban a tömegközlekedési szolgáltatás 
nyújtásából származik.” 

Engedjék meg a bizottság tisztelt tagjai, hogy itt az indoklást olvassam. 
„2012. január 1. napján több olyan lényeges módosítás lépett hatályba, mely rendkívül 

kedvezőtlenül befolyásolja a közfeladatot ellátó szervezetek adófizetési kötelezettségét. A 
fővárosban mindez a kétszintű önkormányzati rendszer miatt azért rendkívül problematikus, 
mert a kötelező önkormányzati feladat vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzatnak áll fenn 
ellátási kötelezettsége, míg az adóval kapcsolatos bevételek teljes mértékben a kerületi 
önkormányzatokat illetik meg. A helyi adók jogosultjai, a kerületi önkormányzatok bevételeik 
növelése érdekében a helyi adók minél szélesebb körből történő beszedésében érdekeltek. 
Egyszintű önkormányzati struktúrában ez a kérdés fel sem merül, hiszen az egyes 
önkormányzatok nem adóztatják a saját kötelező feladatuk ellátását végző társaságokat, holott 
a jelenlegi szabályozás mellett azokat is kötelező lenne. Ha pedig mégis megtennék, úgy a 
bevétel is őket illetné meg. 

A jelenlegi szabályozás eredményeként több gazdálkodó szervezet működése 
ellehetetlenül, a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges anyagi feltételeket a 
megnövekedett adóteher miatt nem tudja biztosítani, vagy olyan díjemelésre kényszerül, 
amelyek a szolgáltatást megfizethetetlenné teszik, például a temetkezési szolgáltatás. Ezáltal 
ezek a szervezetek közszolgáltatási feladataikat a továbbiakban – a lakosság számára 
megfizethető áron – még rövid távon sem tudják ellátni.” 

Az előterjesztést a bizottság nevében az elnök úr írta alá. Kérdezem a 
képviselőtársakat, van-e valakinek kérdése. Iván professzor úr! 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Konkrét panaszok és bejelentések alapján mondom. 

Nagyon sok gondot jelent az országban, hogy olyan családtagok, akik nem élnek a család 
többi tagjával, a testvérekkel egy háztartásban, együtt, súlyos megbetegedésük során 
eljutottak egy rokkantnyugdíjassági szintre, rokkantellátásra, és távol a testvérektől, konkrétat 
mondok, elhaláloznak, bár várható a súlyos betegség következtében ez a befejezés, ennek 
ellenére a temetkezésével kapcsolatosan, miután egy fillére nem volt, inkább adósságai 
voltak, gázszámlák, stb., arra kötelezik a testvéreket - négy testvérről van most itt szó, akikről 
beszélek -, hogy ők vállalják, egy közülük pedig nevesíthető is legyen, ahová ezeket kiküldik.  

A szolgáltatókról tudjuk, hogy hihetetlenül pimaszok, hihetetlenül arrogánsak, 
hihetetlenül embertelenek és rendkívül súlyos amorális magatartást tanúsítanak. Packáznak az 
ügyfelekkel, illetve a panaszosokkal, stb. De a végén ki temesse el? Ki köteles erre? A 
testvérek közül mindegyik nyugdíjas már, kisnyugdíjas ráadásul. Milyen alapon vállalják azt, 
hogy a gáztartozást, a villanytartozást, az eltemetést a kis nyugdíjuk mellett – és jelentős tétel 
ma a temetkezés is – vállalják? 

Ebből oda-vissza mindenféle levelezések vannak. Tehát én felvetem ezt, mint egy 
modelljét ennek a jelenlegi rendezetlen helyzetnek. Az önkormányzat elzárkózik, ott vannak a 
testvérek. Nem történt még meg az úgynevezett örökösödési határozat, nem született meg, de 
egy ócska vityillóról van szó többek között, aminek nincs is értéke. 

Ebben az esetben ez a megállapítás, hogy „a szervezetek közszolgáltatási feladataikat 
a továbbiakban – a lakosság számára megfizethető áron – még rövid távon sem tudják 
ellátni.” Jó, de az ilyen esetekben, mert ez nem egyedi eset, sok ilyen van az országban, mi a 
lehetőség? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Professzor úr, megértve ennek a gondnak a felvetését, de talán itt a 

temetkezési szolgáltatás zárójelbe tett rész lehetett inspiráló. Mi itt most egy kicsit másról, a 
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helyi adókról beszélünk, de azt gondolom, hogy erre érdemes visszatérni. Tehát van tartási 
kötelezettség a Ptk.-ban is, illetve az alaptörvényünkben is benne van, attól függ, hogy milyen 
rokonságok vannak a gyermek és a szülő tartására vagy gondozására vonatkozóan. Azt 
gondolom, hogy érdemes ezt felvetni, de most konkrétan, amiről itt szó van, ez a módosítás, 
arra vonatkozóan van-e kérdés. (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztők 
képviseletében Kovács József képviselő urat kérem. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztők nem támogatják ezt a bizottsági 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Ahogy az elnök úr mondta az előzőekben, konzekvensen nem támogatnak 

semmit, ami nem az ő gondolatuk. Szeretném kérdezni a tárca álláspontját, főosztályvezető 
úr! 

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca sem támogatja, és engedjenek meg csak két megjegyzést ezen normaszöveg kapcsán. A 
helyi adótörvény a közszolgáltató szervezetet mentesíti valamennyi helyi adó, tehát nemcsak 
az építményadó, hanem például az iparűzési adó alól is, abban az esetben, ha ennek az 
úgynevezett közszolgáltató szervezet fogalomnak megfelelő szervezetnek nem volt az adóévet 
megelőző évben társaságiadó-fizetési kötelezettsége. 

Tehát akkor áll fenn a mentesség, ha nem kellett társasági adót sem fizetni, vagyis 
veszteséges volt a társaság. 

Most ezt nem tudom, hogy egyébként például a temetkezési vállalkozások 
veszteségesek-e. Tehát őket amúgy sem illetné meg ez a mentesség, de ez csak egy 
magyarázat a normaszöveghez. 

A másik pedig az, hogy viszonylag pontatlan ez a szövegezés, mert egyfelől az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonába, felteszem: száz százalékos tulajdonában álló 
valamennyi gazdasági társaságot ebbe a körbe emel. Tehát azokat is, amelyek adott esetben 
nem feltétlenül közszolgáltató vagy közüzemi tevékenységet végeznek. 

A harmadik megjegyzés pedig talán az, hogy azt pedig nem tudjuk, hogy mit jelent, 
hogy közüzemi meg közszolgáltató vagy közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet. Tehát 
azért ez egy jogbizonytalan fogalom, de nyilvánvaló, hogy valamilyen értelmezést lehet adni 
neki, csak ez adott esetben jogvitákhoz vezet majd. Ennyit szerettem volna mondani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr véleményét. Kérdezem a bizottság 

tagjait, van-e valaki, aki még hozzá kíván szólni. (Nincs jelzés.) Vagyunk-e abban a 
helyzetben, hogy szavazzunk? (Nincs jelzés.) Aki a bizottsági módosító javaslattal, amely 
bizonyára felvethet ilyen gondokat, de azért van egy apparátus, hogy nézze meg akkor, hogy 
mi a kettő közötti különbség, és még mindig van, ha elfogadjuk, ennek egy lehetősége, hogy 
ne kerüljön elfogadásra, vagy pedig akár elfogadásra is kerüljön. A képviselőtársakat arra 
kérem, aki az önök előtt lévő bizottsági módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 15 igen. Ki szavaz ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

A bizottságunk 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot támogatta. 
Innentől kezdve gondolom, hogy megvan azoknak a felvetéseknek a tisztázására, 

amelyeket főosztályvezető úr mondott, a mód és lehetőség. Köszönöm szépen a 
képviselőtársak türelmét, hogy elviselték az elnöklést. Innentől kezdve a feladatomat 
befejezve visszaadom Kovács József elnök úrnak az elnöklést. 
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(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Nagyon köszönöm Ódor képviselő úrnak a levezetést. Egyebek napirendet a 

mai napra nem hirdettünk. Napirend előtti reflexió nem volt. Megkérdezem, hogy van-e 
valakinek tudomása arról, hogy olyan bizottsági vagy egyéb módosító javaslatot nem 
tárgyaltunk meg, amely a bizottság feladatkörébe tartozott volna. (Nincs jelzés.) Illetve 
megkérdezném ezzel együtt, hogy napirend előtt és ennek ellenére, ha nem nyitunk egyebek 
napirendet, van-e valakinek még a bizottsági ülés zárásaképpen közérdekű közölnivalója? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a részvételét és az 
együttműködését, a jelenlétet. A következő bizottsági ülés időpontjáról időben fogjuk a 
bizottság tagjait tájékoztatni. Köszönöm szépen. 

További szép napot kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Dr. Ódor Ferenc 
a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


