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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám)  

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 

 

2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12792. szám)  

(Általános vita) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bencsik János (Fidesz)  
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Kővári János (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)   
 

Meghívottak részéről 

 

Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Schieszl Ferenc főosztályvezető (Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Gergyeni Zoltán (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket ma 
reggel a bizottsági ülésünkön. A bizottsági ülésünket megkezdjük. 

A mai bizottsági ülésünknek összesen három napirendi javaslata van. Az első 
napirendi pont az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának 
növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása. A második napirendi pont az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvényeknek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a 
megállapítása, amely T/12792. számon került benyújtásra. A harmadik napirendi pont az 
„egyebek”. (Jelzésre:) Mielőtt az alelnök úrnak szót adnék, nem tudom... (Dr. Turi-Kovács 
Béla: Napirend-kiegészítés!) A napirend kiegészítésével kapcsolatban alelnök úrnak adok 
szót. 

 

Dr. Turi-Kovács Béla napirend kiegészítésére vonatkozó javaslata 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Az elmúlt ülésen az „egyebek” során egy 
napirenden kívüli döntés is született, amelyet az elnök asszony terjesztett elő, és amely úgy 
szól, hogy javaslom, hogy a következő két héten belül a Külügyminisztérium és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium… (Elnök: Ez a Kishantos ügye.) Igen, tehát ezt tűzzük 
napirendre. Ez a kishantosi ügy. A napirendi javaslatom az, hogy szavazzunk arról, hogy ezt a 
napirendet külön döntés alapján és az időpontjának a meghatározásával kívánja a bizottság 
majd napirendre tűzni. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondoltam, hogy két dologról van szó, egyrészt 
amiben a Külügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium meghívása történik, az a 
Víz világkonferenciáról a beszámoló. Ez az egyik dolog. A másik a Kishantos napirendre 
tűzése. Hozzám is eljutott, és úgy gondoltam, hogy ezt az „egyebek”-ben fogjuk megvitatni. 
Az a hír, miszerint ennek az időpontját valamikor későbbre, általunk még meg nem határozott 
időre kellene halasztani, úgy gondolom, de ha alelnök úr ezt a javaslatot teszi, hogy erről 
külön napirendben döntsünk, akkor én arról is döntést fogok kérni a bizottságtól. (Jelzésre:) 
Alelnök úr! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Azért kérem ezt, mert ugyan nem illik az 

elnökkel, pláne nem a volt házelnökkel vitát nyitni a Házszabályról, én sem szeretnék, de 
tény, hogy az a helyes a meggyőződésem szerint, hogy ha egy ilyen napirendet elfogadunk, az 
a napirendek között kerül elfogadásra, következésképpen én ezt az indítványomat így tartom 
fenn, ahogy az előbb előterjesztettem, hogy ennek a kitűzéséről és a napirendre vételéről a 
bizottság külön döntsön az időpont meghatározásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát kétirányú, egyrészt az időpont meghatározásáról és 

a napirendre vételről is döntsünk újra. A legutóbbi alkalommal döntöttünk arról, hogy ezt 
majd napirendre vesszük, az időpontjának egy lehetséges időpontként a holnapit jelöltük, de 
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ahogy jeleztem, én már tudom azt, és erről a képviselőtársaim néhányával már egyeztettem, 
miszerint ezt határozatlan időre el fogjuk halasztani, de ha az alelnök újra kéri, akkor döntünk 
arról is, hogy egyáltalán önök akarják-e ezt napirendre venni. Ez a kérés? 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nem. A kérésem a következő. Az úgy jó, hogy 

ha úgy hangzik el, és most döntünk róla, hogy határozatlan időre eltoljuk… 
 
ELNÖK: Igen, én ezt terveztem, alelnök úr, az „egyebek” napirendi pont keretében. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): De én azt szeretném, ha a napirenden belül 

döntenénk erről, és egy napirendi döntés születne arról, hogy ennek az időpontját később 
meghatározzuk. 

 

Szavazás dr. Turi-Kovács Béla javaslatáról, a napirend elfogadása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy kívánják-e 
Kishantos ügyét külön napirendben tárgyalni, hogy ennek az időpontja mikor történjen. Aki 
elfogadja alelnök úrnak ezt a javaslatát, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Tizenkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. A bizottság elfogadta. 

Azt javaslom, hogy ez legyen a harmadik napirendi pontunk, és a negyedik napirendi 
pont lenne az „egyebek”. (Dr. Turi-Kovács Béla: Köszönöm szépen.) Köszönöm szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt a napirendet elfogadjuk, tájékoztatom önöket, hogy 
a helyettesítések keretében Bányai Gábor képviselő urat Bácskai János képviselő úr, Bencsik 
János képviselő úr Cseresnyés Péter képviselő urat, Bartos Mónika képviselő asszony 
Horváth Zsolt képviselő urat, Koncz Ferenc képviselő urat Vincze László képviselő úr 
helyettesíti, Schmidt Csaba képviselő urat pedig Kővári János képviselő úr helyettesíti. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a négy napirendi 
pontot az alelnök úr javaslatával együtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (A Honvédelmi és 
rendészeti bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, ez az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni 
védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú 
javaslat. Köszöntöm a bizottsági ülésünkön dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat és dr. 
Gergyeni Zoltán urat a tárca képviseletében. Kérdezem önöket, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot tudnak mondani. 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Kormányálláspontot 

tudunk mondani. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot tudnak mondani. Köszönöm. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 21. pontja az, ami a 

hatáskörünkbe tartozik, illetőleg majd a 22. és a 23., amennyiben odaérünk.  
A 21. pontban a Honvédelmi bizottság a törvényjavaslatot új 6. alcímmel és az azt 

követő 43. §-sal javasolja kiegészíteni. Mi a kormány álláspontja, főosztályvezető úr? 
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DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja a javaslatot. 

A 22. ajánlási pontban ugyancsak a Honvédelmi bizottság új 7. alcímmel és az azt 
követő 44. §-sal javasolja kiegészíteni a törvényjavaslatot. Kormány? 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslatot.  

A 23. ajánlási pontban a törvényjavaslat 46. §-át (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni 
a bizottság. Kormány? 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a tárca képviselőinek a jelenlétet. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) 

Rátérünk a következő napirendi pontunk tárgyalására, ez pedig a T/12792. számú 
javaslat általános vitára alkalmasságáról szóló döntésünk. Köszöntöm Palotai Kinga 
főosztályvezető asszonyt, illetőleg Schieszl Ferenc urat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Gondolom, a főosztályvezető asszony fogja megtenni a 
kiegészítést. Kérem, hogy az összefoglalóját, különös tekintettel a Fenntartható fejlődés 
bizottság hatókörébe tartozó javaslatokra, tegye meg. Öné a szó. 

 

Palotai Kinga (NGM) hozzászólása 

PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a bizottság tagjait. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium október 18-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a 2014. évre 
vonatkozó adótörvények változására irányuló javaslatát. Összességében elmondható, és ezt 
fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy 2014-ben az adózás területén kardinális változások 
már nem várhatók, hiszen 2013-ra megtörténtek azok az intézkedések, amelyekkel az adózás 
súlypontja a jövedelmeket terhelő adókról átterelődött a fogyasztást, forgalmat terhelő adókra, 
illetve a káros externáliákat kezelő adókra.  

Mindazonáltal, hogy kardinális változások nincsenek, egy módosítást szeretnék 
kiemelni, ez pedig a családi járulékkedvezmény bevezetése. A családi járulékkedvezmény 
bevezetésével azok a szülők, akik a családi kedvezményt teljes egészében nem tudták igénybe 
venni, 2014-től családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékokból is érvényesíthetik a családi kedvezményt. Ezzel 260-270 ezer háztartás 
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jár jobban, őket érinti kedvezően a változás, így a maximális adókedvezmény a bruttó bér 16 
százalékáról 33 százalékra növekszik. Ha egy példát veszünk, akkor egy háromgyermekes 
családban, ahol a szülők összes bérjövedelme havi 300 ezer forint, az intézkedés havonta 51 
ezer forinttal nagyobb nettó jövedelmet fog eredményezni. Azt hiszem, hogy ez a 
leglényegesebb módosítás a javaslatban és a kormány adópolitikai célkitűzései szempontjából 
a legfontosabb. 

Ezenkívül azonban a javaslat tartalmaz számos más apróbb módosítást alapvetően a 
gazdálkodói környezet működését könnyítő feltételek megteremtésével, a családok 
helyzetének további javításával, szintén továbbra is vannak a gazdaság kifehéredését szolgáló 
intézkedések, illetve olyan módosítások, amelyek a jogalkalmazás során felmerült 
problémákat kezelik. 

A bizottság tárgykörét tekintve, azt hiszem, a legfontosabb a környezetvédelmi 
termékdíjhoz kapcsolódó módosítások. Ehhez segítséget kérek, felkérem kollégámat, dr. 
Schieszl Ferencet, hogy segítsen ezeknek a módosításoknak az összefoglalásában. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schieszl Ferenc főosztályvezető urat illeti a szó. 
 

Dr. Schieszl Ferenc (OHÜ) hozzászólása 

DR. SCHIESZL FERENC főosztályvezető (Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség): Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a szót. Az egyes adótörvények módosítása 
részeként előterjesztett termékdíjtörvény-módosítás négy fő részre bontható. Az első a 
hulladékról szóló törvény fogalmi rendszerének az átvezetése a törvény fogalmi magyarázó 
rendelkezéseibe, valamint bizonyos fogalmak tisztázása szakmailag és új fogalompontosítás, a 
csomagolásról szóló kormányrendelet a 442/2012. kormányrendelethez igazítottan. 

A másik fontos rész magát a termékdíjtörvény szerkezeti átalakítását tartalmazza. 
Ennek az volt a célja, hogy az átláthatóság érdekében az azonos területeket érintő 
jogintézmények szabályrendszere egy helyen legyen összevezetve a törvényben, így az 
általános és a különös részből azonos helyre, a 3., 4. §-ba összpontosítottuk azokat a 
szabályozást érintő részeket, amelyek majd segítik a jogalkalmazást, illetve a jogszabály 
megértését. Két fő része van: nem kell termékdíjat megfizetni, illetve a nemzetközi termékdíj-
kötelezettségi részt szabályoztuk részletesen. 

A harmadik fő irány: a termékdíjtörvényben új jogintézményeket vezetünk be, ilyen az 
ipari termékdíjraktár, valamint a kereskedelmi termékdíjraktár. Ennek a gazdasági működés, 
illetve a piaci szereplők számára kedvezmények, egyszerűsítések megteremtése a célja, 
bizonyos adminisztrációt csökkentő lehetőségek megteremtése meghatározott 
feltételrendszerben való működés esetén, valamint az újrahasználható csomagolószer bérleti 
rendszerének mint új jogintézménynek a bevezetése a fő irány.  

A negyedik fő rész nem más, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési 
jogosultságát, lehetőségeit meghatározó 29/A. § és 29/B. § újraszerkesztése. Itt mind 
tartalmilag, mind szerkezetileg átdolgozásra került az ellenőrzési rész. Nagyon fontos, hogy a 
vámhatóság ellenőrzési szabályai pontosításra kerüljenek, mind az ellenőrző hatóság, mind az 
ellenőrzöttek tekintetében a jobb megértés érdekében szövegpontosítások történtek. A NAV 
ellenőrzési rendszere az egyéni hulladékkezelést választók ellenőrzésében, valamint a 
kollektív hulladékkezelést választók ellenőrzésében azonos feltételrendszert és 
szabályrendszert épített ki az átalakítás következtében, valamint mindkét ellenőrzési területen 
a bírságösszegek azonos szabályozására került sor. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az előterjesztést. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván szólni. (Jelzésre:) Kővári János képviselő 

úr, önt illeti a szó. 
 

Kérdése, hozzászólások, válaszok 

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Két dolgot szeretnék 
mondani. Az egyik: azt megállapítani, hogy a családi adókedvezmény kiterjesztése 
mindenképpen egy nagyon fontos lépés volt azokat a családokat segítendő, akiknek a keresete 
eddig nem tette lehetővé, hogy igénybe vegyék azt a segítséget, amit valójában azért kapnak, 
mert gyermekeket vállalnak. Nyilván a kevesebbet kereső családoknak ez fontosabb, mint 
másoknak. Ez üdvözlendő és a fenntarthatóságot szolgáló döntés.  

Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amely egyébként nem szerepel az itt most az 
előbb ismertetett anyagban – tudomásom szerint a kormány döntött róla –, ez pedig az, amit 
jómagam kezdeményeztem, hogy a társasági adóalapból a civil szervezetek számára átadott 
támogatás eddig 20, illetve 40 százalékban volt leírható. Úgy tudom, a kormány döntött arról, 
elfogadta, hogy 30, illetve 50 százalékra emelkedjen ez a leírási lehetőség, de nem láttam a 
benyújtott javaslatban. Kérdezem, hogy mi lett ennek a sorsa, hol veszett el a dolog, illetve 
hogyan pótolható. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy addig 

elnököljön, amíg néhány kérdést feltennék én is a főosztályvezető úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nem térnék ki azokra, amik a 

szociális különbségeket jelentik, inkább arra szorítkoznék, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, 
ami a termékdíjjal kapcsolatos javaslatokat jelenti. Azt kell, hogy mondjam, önmagában 
azzal, hogy az adótörvények keretében kerül sor ennek a módosítására, és azért is teszek fel 
néhány kérdést, mert néhány dolog átláthatatlanabbá válik számomra, hiszen ezzel a 
javaslattal ma már, azt hiszem, körülbelül 33 fogalmat használ a törvényjavaslat 
összességében, ami a csomagoláshoz kapcsolódó fogalmat jelent. Önmagában az 
adótörvények keretében történő módosítás kicsit – hogy stílusos legyek – inkább ilyen téli 
salátamegoldást jelent számomra. 

Így önmagában a kérdéseim arra vonatkoznak azzal együtt is, hogy egy új fogalmat is 
behoz, ez pedig a termékdíjköteles termékek raktára, hogy ez milyen többletet jelent, vannak-
e arra vonatkozóan számítások, hogy a vállalkozásoknak, cégeknek ez jelent-e 
többletköltséget, és ha igen, akkor mekkorát, hiszen ezeknek a td-raktáraknak az 
üzemeltetésére nyilván kell egyfajta apparátus. A javaslat szerint a raktárba szállítás a 
termékdíj megfizetése alól mentesít, és ez bevallásos alapon történik. Tudja-e a hatóság 
folyamatosan vizsgálni ezeknek a bevallásoknak a tartalmát, valóságtartalmát? Erre 
felkészültek-e? Hogyan képzelik az újrahasználható csomagolószerek bérleti rendszerét? 
Érdekelne az is, hogy a szakmai szervezetekkel ez ügyben történt-e egyeztetés. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
(Az ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, visszavettem az elnöklést. Kérdezem, hogy van-e még 

egyéb kérdés, vélemény, javaslat. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, elsősorban a 
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főosztályvezető úrhoz érkeztek a kérdések, így kérdezem önt, hogy kíván-e reagálni. 
(Jelzésre:) Öné a szó, főosztályvezető úr! 

 
DR. SCHIESZL FERENC főosztályvezető (Országos Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség): Köszönöm szépen, elnök asszony. A termékdíjraktár intézményrendszerét 
tekintve a gazdasági szereplők számára egyszerűsítést jelent, a termékdíjraktáron belüli 
értékesítések, a termékdíjraktáron belüli gazdasági tevékenység mentesül a termékdíjfizetés, 
illetve a visszaigénylés pluszadminisztrációja alól, ezáltal likviditási előnyt jelent az ebben 
szereplő gazdasági társaságok számára. Nincs meghatározva jogcím, nincs korlátozva a 
szereplők száma a termékdíjraktárban. Tehát úgy gondoljuk, hogy így a piac, illetve a 
gazdasági szereplők igényeit szolgálja ennek az új jogintézménynek a bevezetése. 

A rendszer működtetésével kapcsolatban a termékdíjraktár szigorú engedélyezést 
követően kap engedélyt és működtethető. Ebben a szigorú működésben a nyilvántartás, a 
bejelentési kötelezettségek teljesülnek. Nem éri előny vagy hátrány akár a belföldi, akár a 
külföldi gyártókat, termelőket. Tekintettel arra, hogy kvázi külföldinek minősül, így például 
egy gyár, egy multi, egy olyan termelő, aki akár külföldről, akár a hazai partnerektől tud 
alapanyagot, terméket beszerezni, a termékdíjraktár kvázi külföldi státuszának megfelelően 
mentesül majd, illetve visszaigényelheti a termékdíjat. A gyár tulajdonképpen a belföldi 
partnereknek kiegyenlíti azt az előnyt, ami eddig a külföldiek számára, a külföldön letelepedő 
gazdálkodók számára nyújtott viszonylagos előnyt. Ebből kifolyólag úgy látjuk, hogy előnyt 
nyújt a piaci szereplők számára. 

Az engedélyezés rendszere, illetve az engedélyezés feltételeinek a kialakítása 
természetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik. Ezzel kapcsolatban kérem, 
engedje meg, hogy ne nyilatkozzak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek a 
jogintézménynek a bevezetése azért kerül fél évvel későbbi időpontra hatályosítva, hogy a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelően felkészülhessen a szükséges programok, 
nyomtatványok és az adózói kör feltérképezésére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem főosztályvezető asszonyt, 

hogy kíván-e reagálni. 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Én a civil szervezetre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban szeretnék annyit reagálni, 
hogy a javaslatcsomagban valóban nem szerepel ez a módosítás. A kormány még ezen a héten 
is fog dönteni több adózással kapcsolatos kérdésről. Ismereteim szerint erről is, de erről nem 
tudok biztosat nyilatkozni, tehát most a javaslatban nincs benne. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs egyéb, tisztelt képviselőtársaim, 
akkor szavazunk az általános vitára alkalmasságról, azt követően pedig a bizottsági előadó 
kijelölésére kerül sor. 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az általános vitára 
alkalmasságát támogatja az általunk megvitatott T/12792. számú javaslatnak. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Tizennégy igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a 
bizottság általános vitára alkalmasnak tartja.  

Kővári János képviselő urat kérjük arra – kedden az első napirendi pont lesz az 
adótörvények tárgyalása –, hogy bizottsági előadóként vegyen részt ebben a vitában. 
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Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e Kővári János úr kijelölését. (Szavazás.) 
Köszönöm. A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak és a főosztályvezető úrnak a 
részvételt. További szép napot kívánok önöknek! 

Dr. Turi-Kovács Béla javaslata 

Képviselőtársaim, akkor a módosított napirendünk szerint rátérünk a harmadik 
napirendi pontunkra, ez pedig a kishantosi ügyben alelnök úr által tett javaslat. Alelnök urat 
arra kérem, hogy tegye meg ezzel kapcsolatosan a javaslatát. Turi-Kovács Béla alelnök urat 
illeti a szó. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Egymondatos indítványom van, amely úgy 

szól, hogy a bizottság a kishantosi tematikus ülés megtartásának az időpontjáról később kíván 
határozni és azt az időpontot később kívánja elfogadni.  

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát annyiban módosul az eredeti javaslat is, hogy 
önmagában a döntést is elhalasztjuk, magyarul felülírjuk azt, ami az elmúlt alkalommal 
történt. Az egyik rész az, hogy önmagában ne csak elhalasszuk – mert így szólt alelnök úr 
javaslata – a tárgyalás időpontját, hanem önmagában a döntést is újra tegyük asztalra, és 
halasszuk el azt is, hogy egyáltalán ezzel foglalkozunk.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ha szabad még egyszer szót kérnem, az a 

mondat, amely úgy szól – és ezért voltam kénytelen ezt indítványozni –, hogy „ez pedig egy 
kishantosi tematikus ülés megszervezése”, és itt jön a lényeg, „esetlegesen a jövő héten”, 
magyarul itt bent van egy időpont, és ez az „esetleges” a mostani jövő hét. Következésképpen 
ha azt akarjuk, hogy ennek legyen majd egy olyan időpontja, amely nem esetleges, hanem 
konkrét időpont, ezért az én javaslatom nem a teljes döntés felülírására, hanem az időpontra 
vonatkozik. Arra vonatkozik a javaslat, hogy arról kell külön döntenünk, mert abban még nem 
döntött a bizottság.  

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez lett volna az, amit egyébként az „egyebek”-ben én 
magam is javasoltam volna. Azt kérdezem a bizottságtól, és gondolom, egyetértünk, alelnök 
úr, hogy kívánja-e határozatlan időre elhalasztani a bizottság ennek a napirendnek a 
tárgyalását. 

Aki ezt az indítványt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Tizenkettő igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. A bizottság 12 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül határozatlan időre ennek a 
tárgyalását elhalasztotta. Arra kérem a képviselőtársaimat is, hogy majd térjünk vissza adott 
időpontban arra, hogy ennek az időpontját meghatározzuk. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk a harmadik napirendi pontunk tárgyalását. 
Az „egyebek” napirendi pontra térünk át. Ezzel kapcsolatban elöljáróban szeretném 

tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy több jelzés érkezett arra, hogy a Parlamentben tartsuk 
az üléseinket, amire teljesen nyitott vagyok. Egyet tudniuk kell a képviselőtársaimnak, hogy 
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ez az a bizottság, amelynek nincs állandó helye. Minden egyes alkalommal, amikor a 
munkatársaim arra kényszerülnek, hogy megszervezzék ezt az ülést, akkor arra is 
kényszerülünk, hogy helyet keressünk. Nemcsak én magam, hanem az elődeim is többször 
tettek arra indítványt, hogy legyen állandó helyszíne, állandó bizottsági ülésterme a 
Fenntartható fejlődés bizottságának is, de sajnos erre nem került sor. Én ezt újra meg fogom 
tenni. Addig is nyilvánvaló, képviselőtársaim, hogy igyekszünk, amennyire erre módunk és 
lehetőségünk van, a Parlamentben tartani ezeket az üléseinket. Én az önök kérését is 
figyelembe véve teszek erre indítványt, hogy legközelebb ott szervezzük, de ebben – a 
helyzetünket is tekintve – kérem a türelmüket és a megértésüket. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kívánnak-e ezzel kapcsolatosan bármit mondani? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, tájékoztatom önöket, hogy a költségvetést és az azt 
megalapozó törvény módosító javaslatait meg kell tárgyalnunk november 6-án vagy 7-én. Ez 
azt jelenti, hogy jövő héten szerdán vagy csütörtökön kellene ülést tartanunk. Majd arra 
fogom kérni a bizottság titkárságát, hogy folytasson egy egyeztetést önökkel, hogy a bizottság 
tagjainak melyik a megfelelőbb időpont. 

November 4-én, hétfőn, 9 óra 30 perckor folytatnánk a munkánkat a következő ülésen, 
ahol az adótörvények és az ahhoz kapcsolódó más törvényekhez beérkezett módosító 
javaslatok megvitatására kerülne sor, illetőleg javaslom, hogy még egy napirenddel egészítsük 
ki, ahogy azt elfogadtuk, hogy kérünk egy tájékoztatást a Víz világtalálkozóról a két tárcától, 
a Külügyminisztériumtól és a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Azt kérem, értsenek egyet, 
hogy ezzel még kiegészítjük a napirendünket. 

Van-e még egyéb önöknek az „egyebek”-ben? (Nincs jelentkező.) Közben szeretném 
Aradszki András képviselőtársunknak megköszönni, hogy a Virágos Magyarországért 
mozgalom keretében múlt pénteken képviselte a bizottságunkat és átadta a díjainkat 
Csemőnek, illetőleg Mosonmagyaróvárnak – képviselőtársunk ott polgármester –, ami két 
nagyon szép Zsolnay-váza volt, hozzá az oklevéllel, úgyhogy ezt köszönöm önnek, képviselő 
úr.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm még egyszer az ELTE politológus hallgatóit, és 
köszönöm, hogy ilyen szorgalmasan járnak a bizottsági üléseinkre. Minden jót kívánok 
önöknek! További szép napot, jó ülést és szép hetet! Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc.) 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 
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a bizottság elnöke 
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