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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 39 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának tagjait és minden 
kedves vendégünket! Megállapítom, hogy a mai bizottsági ülés határozatképes, tehát el tudjuk 
kezdeni a munkát. Elsőként az írásban kiküldött napirendről kell határoznunk. Kérem, hogy 
akinek a két napirendi pont, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve egy „egyebek” napirendi pont elfogadható, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) 

Elkezdjük a napirend alapján a munkát. Az 1. napirendi pontunk tehát a 
T/8750. számú, egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A törvényjavaslat megismerésében a bizottság segítségére lesz Vattai Tamás 
osztályvezető úr a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, illetve Kiss Zsófia tanácsadó. 
Nem húznám az időt, meg is adom osztályvezető úrnak a szót, hogy mutassa be 
adótörvénycsomagnak a bizottság hatáskörébe tartozó elemeit.  

Dr. Vattai Tamás (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Képviselő Urak! Az őszi adótörvény-módosítások keretében a napirendi pont 
szerint a gépjárműadóról, a regisztrációs adóról, a helyi adóról és a termékdíjról fogunk 
beszélni, azt fogjuk megvitatni. Ha sorrendben megyünk, akkor először a gépjárműadóról 
szeretnék beszélni. Itt az őszi adómódosítások keretében a gépjárműadó vonatkozásában a 
belső jogharmonizáció érdekében változik a súlyos mozgáskorlátozott, a lassú jármű és a 
forgalomból való kivonás fogalma. Megemlíteném még itt a cégautóadóval kapcsolatos 
változásokat, amelynek során a környezetvédelmi osztályjelzés fogalma egészül ki, amelynek 
során egyértelművé válik, ha a cégautóadó tárgya nem belföldi rendszámú személygépkocsi, 
továbbá a cégautóadó alól a Magyar Honvédség katonai célú személygépkocsija mentes lesz.  

Amit a regisztrációs adó vonatkozásában a változások közül kiemelnék, a 
legfontosabb, hogy a hibrid gépjárművek továbbra is egységesen fognak adózni 76 ezer 
forintos adóval. Itt a módosítást az tette szükségessé, hogy a környezetvédelmi osztályba 
sorolást szabályozó KÖHÉM-rendelet szerint 2012. június 20-a óta a legalább Euro-3 
kategóriába tartozó hibrid gépjárművek esetében a személygépkocsi belső égésű motorjának 
köbcentimétere alapján és nem a korábban alkalmazott egységes mértékkel kellett volna a 
regisztrációs adót megfizetni, azonban itt a módosítás – mint ahogy említettem – lehetővé 
teszi, hogy a hibrid gépjárművek továbbra is egy egységes adómértékkel adózzanak. A többi, 
regisztrációs adót érintő változások apróbbak, technikai jellegűek. 

Ezek után a helyiadó-módosításokról szeretnék még beszélni. A helyi adók 
módosításának a lényege tulajdonképpen úgy lenne összefoglalható, hogy az adózók széles 
körű tájékoztatását, információs forrásuk bővítését szolgálja. Ezeket a szempontokat az 
alábbiakban részletesebben kifejteném. Itt a javaslat lényegét az jelenti, hogy az adózók 
információs forrásai bővítésre kerülnek, amely által adókötelezettségük teljesítése 
megkönnyül. Idáig az okozta a problémát, hogy az adóalanyok számára sok esetben nem volt 
ismert az adókötelezettségük ténye, és ez azt a kockázatot hordozta, hogy ha elmulasztják 
adóbevallási vagy adófizetési kötelezettségüket, akkor velük szemben az adóhatóság 
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különböző adójogi szankciókat szab ki. Ezt a kockázatot kívánja a kormány az őszi 
adómódosítások keretében úgy mérsékelni, hogy egy egységes országos, helyi adóztatási 
információkat tartalmazó adatbázist hoznánk létre, amit a Magyar Államkincstár üzemeltetne. 
Ez az adatbázis valamennyi önkormányzat vonatkozásában tartalmazná a helyi adónemekre 
vonatkozó adózási információkat és az egyéb szükséges információkat is, például az 
adóhatóságok elérhetőségi adatait és a többit. Ezen kívül a javaslat előírná az önkormányzatok 
számára, hogy a kincstár felé történő adatszolgáltatással egyidejűleg saját honlapjukon közzé 
kell tenniük valamennyi helyi adórendeletet, bevallási nyomtatványt és elérhetőséget, 
információkat. Ennyi volt az, amit a helyi adók vonatkozásában szükségesnek tartottam 
kiemelni. 

Még röviden rátérnék a termékdíjjal kapcsolatos változásokra. Itt tulajdonképpen a 
változások hátterében az áll, hogy a környezetvédelmi termékdíjat érintő adóztatási feladatok 
a vámhatóságtól átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe, és csupán egyéb operatív 
ellenőrzési feladatok, illetve hulladékkal kapcsolatos hatósági eljárások maradnak a 
vámhatóság hatáskörében. Röviden bevezetőképpen ennyit szerettem volna elmondani a 
javasolt módosításokról. Várjuk szíves észrevételeiket, kérdéseiket a módosításokkal 
kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm osztályvezető úrnak a tájékoztatást. A bizottság tagjai kapnak 

lehetőséget, hogy kérdéseiket, észrevételeiket megtegyék. Bácskai János már jelezte, hogy 
hozzá kíván szólni. Parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Osztályvezető Úr! A regisztrációs adóval kapcsolatban érdeklődnék – ennek már 
többször nekifutottam –, hogy függetlenül a belső égésű motor köbcentijétől ez milyen elv 
alapján lett kitalálva: munkatakarékossági elv alapján, vagy mi alapján. Ebben a bizottságban 
ugyanis nem egyszer elhangzott már, hogy ha szeretnénk preferálni a tényleges hibrid autók 
elterjedését, akkor ez a módosítás teljesen kivégzi azt az elvet, hogy azokat az autóvásárlókat, 
-használókat preferáljuk, akik elérik az uniós 100 g/km-es kibocsátási határérték alatti értéket, 
miközben jól tudjuk, hogy több száz lóerős autók 400-500 g/km-es kibocsátással is 
megkapják ugyanezt a kedvezményt.  

Mi lenne, ha az e kibocsátás alattiak ingyen, tehát nulla regisztrációs adóval 
közlekedhetnének, míg az ezt nem elérők – erre ki kell találni valami táblázatot, hogy ne érje 
veszteség az államot – ennél a 76 ezernél mondjuk jelentősen nagyobb összeget fizetnének? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is volna egy-két észrevételem; erre az időre átadom az 

elnöklést Turi-Kovács alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészt szeretnék ráerősíteni 

Bácskai képviselő úr észrevételére. Ezzel kapcsolatban tavaly már mi magunk is 
benyújtottunk módosítót, és itt a bizottságban ez számtalanszor előkerült. Meglehetősen 
elterjedt, hogy óriási városi terepjárókba beépítenek egy ilyen kis dinamót meg valami 
akkumulátort, és eladják hibrid járműnek. Ezek környezetvédelmileg semmiféle előnyt nem 
jelentenek, súlyosan környezetszennyező, magas szén-dioxid-kibocsátású, magas fogyasztású 
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járművek, és pontosan az ilyen regisztrációsadó-kedvezmények megszerzése okán kapnak 
csak egy kiegészítő elektromos hajtást, de ez érdemben nem javít a környezetvédelmi 
teljesítményükön. Ha a kormány preferálni kívánja a környezetbarát közlekedési formákat, 
Bácskai képviselő úrral egyetértve azt gondolom, hogy a környezetvédelmi teljesítményt kell 
a regisztrációsadó-kedvezmény alapjául venni, és egy olyan sávos rendszert bevezetni, amely 
valóban a szén-dioxid-kibocsátás függvényében állapítja meg a regisztrációsadó-
kedvezményeket. 

A másik kérdésem, igazából nem tudom, hogy osztályvezető úr kompetenciájába 
tartozik-e. A környezetvédelmi teljesítmény figyelembevételével, az LPG jövedékiadó-
kedvezmény megszüntetésével gyakorlatilag a benzines, dízeles meghajtással azonos 
megítélés alá kerül egy olyan hajtási forma, amit ugyan nem tartunk optimálisnak – a sűrített 
földgáz önmagában nem a legkörnyezetbarátabb hajtóanyag –, de szén-dioxid-kibocsátás 
szempontjából mindenképpen megint csak jóval kedvezőbb, mint a dízel vagy benzin 
üzemanyag. Környezetvédelmi szempontból azonban abszolút nem kívánatos, hogy ez azonos 
elbírálás alá essen. Mi az ok vagy a gondolat amögött, hogy mégis azonos elbírálás alá kerül? 
Nem lehetne-e az egész közlekedési ágazat regisztrációsadó-, jövedékiadó-rendszere mögé 
odarakni valamiféle környezetvédelmi teljesítményértékelést, és ennek alapján átrajzolni ezt 
az egész adócsomagot? 

Végezetül az adósaláta 59. § (1) bekezdése – ha jól értelmezem – tulajdonképpen a 
legerősebb közúti fuvarozók számára jövedékiadó-kedvezményt nyújt, a 7,5 tonna fölötti 
járművekre biztosít literenként 17 forint jövedékiadó-kedvezményt. Ez éppen a legnagyobb 
közúti fuvarozók, tulajdonképpen a kamionok jövedékiadó-kedvezményét jelenti, azt a 
szállítási szegmenst, amit éppen el kellene terelni a közutakról a vasúti szállítás irányába. 
Ehhez kellene a kormánynak eszközöket hozzárendelni, és esetleg azokat a fuvarozási 
formákat támogatni, ahol mondjuk a vasút a technikai adottságainál fogva amúgy sem 
versenyképes, tehát mondjuk a 3,5 tonna és 7,5 tonna közötti furgonok esetében, amelyek 
valóban egy olyan szállítási feladatot látnak el, ami más szállítási metódussal nem pótolható. 
Itt működnek egyébként alapvetően a hazai kis- és középvállalkozások, tehát ez az ő 
támogatásukat is jelentené, miközben a nagy fuvarozók részben nemzetközi fuvarozók, tehát 
ez a kedvezmény a török meg német fuvarozókat éri el, részben pedig a hazai nagy 
fuvarozókat, akik nem vagyok benne bizonyos, hogy ezt igénylik, vagy hogy szükséges, hogy 
az állam ezt a kedvezményt számukra biztosítsa. Elképzelhető egy olyan módosítás, ami ilyen 
irányba lép, és a jövedékiadó-kedvezményrendszert ilyen módon átalakítja. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor Vattai osztályvezető úré a szó, hogy az elhangzottakra reagáljon. 

Dr. Vattai Tamás (NGM) válaszadása 

DR. VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Sorrendben válaszolnám meg az elhangzott 
kérdéseket. A kormányzat számára nyilván az az elsődleges szempont a hibrid autók 
vonatkozásában, hogy a valóban környezetkímélő gépjárművek esetében kedvezőbb 
adómértéket állapítson meg, és jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez az egységes 76 ezer forint 
szolgálja a legjobban ezeket a célokat. Nyilván mi is vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy 
hogyan lenne ellenőrizhető, adott esetben másképpen szabályozható az, hogy ilyen 
kijátszások valóban ne történjenek a hibrid autó adómértékével kapcsolatosan. 
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Az LPG adómértékével kapcsolatban hangzott el kérdés. Nincs arról szó, hogy itt a 
jövedéki adó mértéke az LPG-nél megegyezne a benzin vagy a gázolaj adómértékével, 
továbbra is legalább 50 százalékos adókedvezményt élvez az LPG, még az adómérték-emelés 
után is, a benzin és a dízel jövedékiadó-mértékéhez képest. A kormányzat részéről nem értünk 
tehát egyet azzal, hogy itt megszűnne az LPG adókedvezménye, csupán arról van szó, hogy itt 
valamelyest csökken az adókedvezmény mértéke a benzinhez, dízelhez képest. 

A harmadik kérdés pedig a kereskedelmi gázolaj vonatkozásában hangzott el –
 17 forintos adókedvezmény literenként –, amely kérdés arra vonatkozott, hogy milyen súlyú 
gépjárművek vehetik igénybe az adókedvezményt. Itt szigorú EU-s szabályozás vonatkozik 
arra, hogy milyen súlyú gépjárművekre lehet ezt a kedvezményt megadni, tehát magyar 
részről nem tudunk eltérni ezen EU-szabályozásoktól, másrészt pedig úgy látjuk, hogy ez a 
17 forintos adókedvezmény a magyar fuvarozói szektor versenyképességét javítja. Röviden 
ennyit szerettem volna elmondani a kérdésekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bácskai képviselő úr!  

További kérdések, válaszadás 

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden, mert 
szerintem ez már lerágott csont. Szó sincs itt kijátszásról meg az ellenőrizhetőségről; ez 
sokkal egyszerűbb dolog ennél. Itt senki nem játszik ki senkit, teljesen világos, hogy amikor 
megvesz egy autót, annak mekkora a környezetvédelmi hasznossága vagy környezetvédelmi 
jósága, hiszen a szén-dioxid-kibocsátása egyértelműen megmondja ezt az értéket, és ezt 
kellene figyelembe venni. Aki tehát tudja a 100 g/km alattit, annak ne kelljen regisztrációs 
adót fizetni, aki nem tudja, az fizessen annak függvényében, hogy mennyivel haladja meg. 
Nyilván a hibrid autók elterjedését preferálni kell, de ezt valamilyen sávos mértékben kellene 
megszabni. Ehhez szerintem semmi különös dolog nem kell, fél órát rá kell szánni egy 
számológéppel, és ki lehet számolni, hogy mennyi az a táblázatba beírandó regisztrációsadó-
érték, ismerve a bejelentett hibrid autók számát, de ha szükséges, én ezt fél óra alatt 
megcsinálom, csak adják meg a szükséges számokat, és akkor nem jár rosszul a büdzsé. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Bácskai képviselő úr 

javaslatára azt javaslom, hogy éljünk egy bizottsági módosító indítvánnyal, mert szerintem a 
Fenntartható fejlődés bizottságának pontosan ez a feladata. Ha már szót kértem, akkor viszont 
lenne egy kérdésem, ami egy abszolút technológiai kérdés. Ha az emlékeim nem csalnak, a 
környezetvédelmi termékdíjakkal kapcsolatos törvényt 2011-ben fogadtuk el. Mi indokolja a 
termékdíjas beszedéssel kapcsolatos változtatásokat? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyeztetünk majd Bácskai képviselő úrral, hogy holnap 

délelőttig, amíg az általános vita zajlik, benyújt-e ilyen egyéni képviselői indítványt; ha nem, 
akkor a bizottság a későbbiekben tud benyújtani egy ilyen módosítót. Ehhez a bizottságnak 
majd össze kell ülnie, de ez akár a jövő hétfői ülésen is lehetséges, úgyhogy akkor ezt majd 
megbeszéljük, hogy ez milyen módon történjen, de azt gondolom, hogy elvben a bizottság 
minden bizonnyal támogat egy ilyen irányú módosító indítványt. Ha képviselő úr úgy 
gondolja, hogy ezt nem egyéni képviselői indítványként kívánja benyújtani, akkor a bizottság 
természetesen azt támogatni fogja. (Dr. Szili Katalin: Volt egy kérdésem, elnök úr.) 
Osztályvezető úrnak megadom a szót, hogy az elhangzottakra válaszoljon. 
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DR. VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdésére azt tudom 
elmondani, hogy a termékdíjtörvény módosítását a NAV integrációja, és azon belül a 
hatáskörök átrendezése tette szükségessé. Ahogy említettem, itt a módosítás értelmében az 
adózási feladatok az állami adóhatóság hatáskörébe kerülnek, az operatív ellenőrzési és 
hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárások pedig a vámhatóság hatáskörében maradnak. 
Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló, T/8750. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról szavazunk. Aki az általános vitára való 
alkalmasságot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) A bizottság támogatja a törvényjavaslatot. Előadót állíthat a 
bizottság, ha kíván, de nem kötelező. (Nincs jelzés.) Tekintve, hogy ez elsősorban nem a 
bizottság hatáskörébe tartozik, a bizottság az előadó állításától eltekint. Kisebbségi véleményt 
kívánnak-e ismertetni? (Bödecs Barna: Majd más bizottság megteszi.) Köszönöm. Akkor ezt 
a napirendi pontot ezzel lezárom. Megköszönöm osztályvezető úrnak és Kiss Zsófia 
tanácsadónak, hogy a bizottság segítéségre voltak. További jó munkát kívánok! 

Egyebek 

A 2. napirendi pont alatt pedig tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésünket 
előreláthatólag jövő héten hétfőn, a délelőtti órákban, 9-1/2 10 körül tartjuk. Elég sok 
módosító, illetve kapcsolódó módosító indítvány megtárgyalására kell sort kerítenünk, illetve 
a köztársasági elnök hulladéktörvénnyel kapcsolatos átiratát meg kell tárgyalnunk, ha addig 
megérkezik az Országgyűléshez, és kijelölésre kerülünk.  

Egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy jövő héten keddre, november 6-ára, délután 
13 és 16 óra közé terveztünk Budapesten a paksi üzemidő-hosszabbítás, illetve bővítéssel 
kapcsolatos bizottsági meghallgatást, ugyanakkor a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség által 
benyújtott javaslat kezdeményezésére ugyancsak november 6-án várható az államadóssággal 
kapcsolatos politikai vitanap. Amennyire én informálódtam, a Fidesz-frakció tagjainak a 
részvétel erősen javallott, úgyhogy ezen még dolgozunk. Azt is kérem a kormánypárti 
képviselőktől, hogy maguk is tájékozódjanak ez ügyben, és juttassák el a megfelelő 
információkat, hogy lehetséges-e, hogy a vitanappal párhuzamosan ülésezzen a bizottság Paks 
ügyében, vagy alternatív időpontot kell találnunk. Itt jelzem, hogy a meghívott vendégek már 
mind visszajelezték, hogy ők részt tudnak venni, tehát erős érvek szólnak amellett, hogy 
próbáljuk meg a jövő keddi ülést tartani. Megköszönöm a bizottság tagjainak a részvételt, 
szép napot, jó munkát kívánok! Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 02 perc)  

 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


