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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlök 
mindenkit. Megpróbálunk egy viszonylag rövid bizottsági ülést életre hívni. A 
határozatképességünk szemmel látható. Három napirendi pontunk van. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki fogadja el. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
Tárgyalási időkeretben úgy gondolom, hogy fél órában nagyjából be fogjuk tudni fejezni.  

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11559. szám, új/átdolgozott változat a T/11549. szám helyett) 
(Dr. Kovács Zoltán és Dr. Bóka István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános 
vita) 

Ennél a napirendnél köszöntöm az előadókat. De előtte bediktálom a helyettesítéseket. 
Én magam helyettesítem Kiss Pétert, Varga József alelnök úr helyettesíti Nagy Istvánt, Czira 
Szabolcs Kontur Pált, Kovács Ernő Kara Ákost és Szedlák Attila pedig Polics Józsefet. 14 
kezünk van. Köszöntöm dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István fideszes országgyűlési 
képviselőtársainkat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről üdvözlöm dr. 
Virág Rudolf helyettes államtitkár urat. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Azt javaslom, 
hogy a vitában kérdések, észrevételek egy körben kerüljenek elhangzásra. (Kontur Pál, Polics 
József érkezik.) Először az előterjesztőnek adom meg a szót a kormány képviseletében. 
Parancsoljon, helyettes államtitkár úr!  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja az indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy rövid, tömör hozzászólás. Képviselőtársaimat 

kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál. 
Igen, Szél Bernadett, parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt Előterjesztők! Egy kérdésem lenne 

ezzel a javaslattal kapcsolatban. Értelmezve ezt az egész irományt, nagyjából azt látjuk, hogy 
mostantól lehetővé válik az, hogy valaki 23 évesen elvégzi a jogi egyetemet, két évet 
ügyvédbojtárkodik, és utána rögtön lehet jegyző vagy aljegyző. Ez azért érdekes, mert 2010-
ben önök pont az ellenkezőjét irányozták elő. Pont egy olyan irány alakult ki 2010-ben hogy 
egy évet mindenképpen kellett bojtárkodni, hogyha valaki ügyvédi munkát akart végezni, 
tehát úgy nézett ki, mint hogyha szigorítani akarnák ezt a pályára lépést. Most ehhez képest 
meg akkor azt látjuk ebben a javaslatban, hogy egy jelentős könnyítést irányoznak elő. Kettő 
kivételével minden jogi szakvizsga-időtartamban eltöltött idő beleszámít abba, hogy valaki 
jegyző vagy aljegyző legyen. Azt szeretném kérdezni, hogy miért pont most merült fel ez. 
Egyáltalán hogy merült fel ez a törvényjavaslat? Szeretném tudni a hátterét, szeretném tudni, 
hogy miért pont mostanra időzítik, és nem titkolom, hogy azt szeretném megtudni, hogy ugye 
semmiképpen nem arról van szó, hogy valamilyen személyre szabott javaslatot kívánnak most 
a házon átvinni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor csak 

annyit tennék, lefordítva a magam nyelvezetére: kinek a lexe ez vagy kiknek a lexe ez? 
Köszönöm szépen. Visszaadom a szót a válaszadásra.  
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DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden szeretnék válaszolni a feltett kérdésre. 
Gyakorlatilag a dolog lényege az, hogy lehetőség nyíljék arra, hogy kinyissuk ebben a 
tárgykörben a lehetőséget más foglalkoztatási ágak között is, így akár ügyvéd, bíró vagy 
ügyész is bekerülhessen a jegyzői karba, akik elől eddig ez a pálya el volt zárva. Eddig 
gyakorlatilag a rendőrségről vagy korábban még volt egy módosítás, a Határőrségtől is át 
lehetett kerülni jegyzőnek. Úgy látjuk, hogy részben szükséges a pályára való lehetőséget 
megteremteni, hogy máshonnét is bekerüljenek. Gondoljanak csak bele abba, hogy a jelenlegi 
szabályozást mondjuk egy rendőrségi vizsgáló, aki gyanúsítottakat hallgat meg, lehet belőle 
jegyző, de mondjuk egy ügyvédből nem lehet. A szakvizsgára való felkészítési idő ma három 
év egyébként, korábban volt két esztendő. Ez az idő gyakorlati időként, mivel ez általánosan 
mindenkire azonos, lehetőséget ad arra, hogy ez gyakorlati időként elismerésre kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Abban tudna segíteni képviselőtársam, hogy 

nagyságrendileg ez milyen kört érinthet. Hány embert érinthet. Nem név szerint gondolom ezt 
most feltétlen módon, hogy kik mentek el nyugdíjba, akiket pótolni kell e tekintetben, csak 
úgy nagyságrendileg.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Pontos számadatunk nincs erre, de jó néhány helyen nincs már hosszú ideje jegyző, tehát 
ezeket a helyeket érdemes pálya megnyitásával betölteni, illetve jó néhány helyen még a 
jegyzőknél még több aljegyzői hely nincs betöltve. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetőséget ad 
adott esetben más pályáról áttérve, ezeket az üres álláshelyeket betölteni. A természetes 
fogyásról, a nyugdíjba vonulásról, illetve a pályaelhagyókról nincs ismeretünk. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Akkor ezt követően szavazás 
következik. Kérdezem, hogy kik tartják általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 12 igen, 6 nemmel a bizottság támogatja az általános vitára való alkalmasságot. 
Többségi előadó szerepéről a szünet után nyilatkozik alelnök úr. Kisebbségi álláspont? Szél 
Bernadett és én fogjuk elmondani. Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, 
képviselőtársaim, köszönöm szépen.  

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11563. szám) (Általános vita) 

Következik a második napirendi pontunk. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Laki Gábor főosztályvezető urat, még úgy tudtam, hogy Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes úr is itt lesz, de hallom, hogy ő a másik bizottság ülésén van. 
Javaslom, úgy haladjunk, mint az előző napirendi pontunknál. Megadom a szót a 
főosztályvezető úrnak. 

Laki Gábor előterjesztése 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Röviden bemutatnám a törvényjavaslat lényegét, a mögötte álló indokokat. Talán ez utóbbival 
kezdeném. A 3 százalékos GDP-hiány feltétlen megtartása érdekében úgy láttuk, hogy 
további intézkedésekre van szükség, legalábbis abban a tekintetben, hogy semmilyen előre 
nem látható esemény ne veszélyeztesse ezt a célt. Másrészről látni kell azt is, hogy az 
inflációs várakozásoknak az egyébként igen pozitív alakulása okán a költségvetési bevételek 
is némiképpen máshogy alakulnak. Itt elsősorban a jövedéki adóra, az áfabevételekre, illetve a 
tranzakciós illetékekre is kell gondolni. Ez jó a vállalkozásoknak, a lakosságnak, de a 
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költségvetés szempontjából ezeket a folyamatokat figyelni kell, és reagálni kell rá. Ezt 
fogalmazza meg ezt a törvényjavaslat. Ha sorrendben haladnánk, akkor a bányajáradék 
emelésére tesz javaslatot 12 százalékról 16 százalékra. Illetve a Brent-felár alkalmazási körét 
is javasolja bővíteni.  

A személyi jövedelemadó, illetve az egészségügyi hozzájárulás tekintetében a javaslat 
azt biztosítja, hogy a kamatjövedelmek tekintetében is meg kell fizetni az egészségügyi 
hozzájárulást, 6 százalékos mértéket javasol a törvényjavaslat. 

A távközlési adó tekintetében a nem magánszemély előfizetők esetében javasol 
változtatást a törvényjavaslat, mégpedig a két forintos adómérték/perc/sms-t javasolja 
felemelni 3 forintra, illetve az adómaximum összegét is 2500 forintról 5000 forintra javasolja 
megemelni, nem érintve egyébként a magánszemély előfizetők után fizetendő távközlési adót. 

A tranzakciós illeték tekintetében az átutalások után fizetendő mérték 0,2 százalékról 
0,3 százalékra emelkedne anélkül, hogy a fizetési plafon változna, ez továbbra is 6 ezer forint 
lenne. A pénzügyi tranzakciós illeték pedig a készpénzkifizetések esetében 0,6 százalékra 
emelkedne. Itt pedig adóilleték-maximum nem kerülne megállapításra.  

Végezetül, a rendelkezések augusztus 1-jén lépnének hatályba, mivel itt jellemzően 
havi típusú fogyasztási adókról van szó, tehát itt az évközi mértékemelés az adóalanyok 
számára különösebb rendszerfejlesztést nem igényel, különösebb gondot nem okoz számukra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdések, észrevételek. Bertha 

Szilvia, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek  

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt mindjárt a tranzakciós 
adó kapcsán szeretném kérdezni, hogy az, hogy a készpénzkifizetésre ilyen mértékben 
megemelik a tranzakciós adót, az a kormánynak azzal a politikájával összhangban van-e, 
hogy támogatnák a családi gazdaságoktól történő meg szövetkezetektől történő vásárlást, 
illetve a piacon történő vásárlást vagy a kistelepüléseken a kisboltban történő vásárlást. Tehát 
ezzel a multik felé terelik az embereket, mert ott lehet kártyával fizetni, nem pedig a 
helyieknél elköltött források felé, hiszen hogyha ő felveszi a készpénzt, akkor ezzel ezer 
forintnál már 6 forintot kell fizetni, és nyilván ez így fog emelkedni arányosan. Tehát egy 
családnál, hogyha a százezer forintra 600 forint a befizetendő, akkor azért az adott esetben 
egy komoly tétel lehet, mert mondjuk egy 4-5 fős családnál 100 ezer forint egy hónapra 
elosztva nem túl sok, ott 600 forintnak jelentősége is lehet. Ezt a semmiért elveszik tőlük, 
illetve akkor rákényszerítik, hogy olyan helyen költsék el, ahol kártyával tudnak fizetni, ne 
pedig helyben. Tehát ez csak egy ilyen gazdasági aspektus. 

Egyébként pedig abszolút felháborítónak tartom, hogy megint a lakosságon és az 
embereken próbálnak pénzt behajtani egy egyébként is felháborító típusú adóval. Ez nem az a 
Tobin-adó, aminek reklámozták, hogy a különböző pénzforgalmat megadóztatják, amit 
elvileg üdvözöltek nemzetközileg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? Szél Bernadett, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát először is ugye 

az LMP többször beadott törvényjavaslatot arra vonatkozóan, hogy évközben semmiféle 
adóemelés meg új adók kivetésének a kérdése ne történhessen meg, kivéve akkor, hogyha 
közvetlen veszély van. Tehát összességében most már Varga-csomagnak lehet ezt nevezni. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy önök hibáztak a tervezésnél, hiába 
figyelmeztette önöket mindenki. És ebből több százezermilliárdos lyukakat akarnak betömni 
kifejezetten az emberek, a családok kárára. Ráadásul emlékszem még a miniszter úr szavaira 
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is, hogy azt ígérte, hogy újraindul a növekedés, 3 százalék alatt lesz a hiány, a kormány ezzel 
számol, és ugye azt mondta, hogy nincsen szükség újabb intézkedésekre. Hát ezek szerint 
mégis van, úgyhogy hatalmasat tévedtek. Azt látjuk, hogy a tranzakciós illetékből… és 
egyáltalán lehetett látni azt az elején, hogy ez így fog kinézni, ilyen hibák lesznek, hiszen 
megmondtuk mi is korábban, hogy a tranzakciós illetékből nem fog annyi pénz bejönni, mint 
amivel kalkulálnak, a pénztárgépek csúsznak, és a Költségvetési Tanács és az ÁSZ is 
figyelmeztette önöket erre. Tehát itt egy teljes mismásolás van, és az ön felvezetőjéből is azt 
szűrtem le, hogy továbbra sem hajlandóak szembenézni a tényekkel.  

Azt szeretném öntől megkérdezni, hogyha ezt a mismásolást folytatják, akkor hogyan 
kívánják visszaszerezni azt a bizalmat, ami egy gazdaságban elengedhetetlen ahhoz, hogy 
például nőjenek a befektetések. Ugye Magyarország szégyenletesen rosszul teljesít a 
befektetések téren, önök ezért felelősek, tehát én azt kérdezem öntől, hogy ebből hogy lesz 
gazdasági bizalom.  

A másik az, hogy én szeretném látni azt, hogy milyen hatástanulmányokat csinálnak, 
mielőtt egy ilyen intézkedést bevezetnek. Konkrétumokat szeretnék tudni, hogy miért pont 7 
százalék az a 7 százalék, amit önök beszednek a pénzintézetektől azért, mert az 
önkormányzatok hiteleit átveszik. Ez most miért pont 7 százalék?  

És azt is szeretném kérdezni harmadikként, hogy hajlandóak-e megfontolni a Lehet 
Más a Politikának a törvényjavaslatát, ami pontosan a kiszámítható gazdasági környezet miatt 
azt javasolja, hogy évközben adóemelések és extraadók kivetésére ne legyen lehetőség ebben 
az országban, csak akkor, hogyha krízishelyzet van. Vagy krízishelyzet van? Ez is egy 
lehetőség, de akkor kérem, ezt indokolja meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Két befejező 

gondolat, ismétlésekbe nem bocsátkozom, csak megerősíteni tudom. Gondolom, a kormány a 
kormánypárti képviselők segítségével készíti az aláírásgyűjtő íveket az utcára, úgyhogy nagy 
baj nincsen. Mármint amin az emberek támogatását el akarja nyerni, hogy tranzakciós 
illetéket meg telefonadót emeljünk. Főosztályvezető úr, a feltett kérdések tekintetében?  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megpróbálhatok válaszolni, bár úgy 

vélem, hogy ezek inkább vélemények voltak mint kérdések. Ami az őstermelők adózására 
vonatkozik, összefüggésbe hozta a tranzakciós illetékkel. Azért azt lássuk, hogy egy 
őstermelő, egy családi gazdálkodó jelenleg milyen mértékű, milyen kedvező adózási 
környezettel szembesül. Próbált párhuzamot vonni egy multinacionális társasággal, én azt 
gondolom, nézzük meg, az elmúlt években milyen intézkedések történtek.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem erről beszélt, valószínű nem értette főosztályvezető 

úr pontosan, hogy mit akar mondani a képviselő asszony. Nem nekem kell helyette 
elmondanom, de nem erről beszélt. Tehát nem kell válaszolni rá, mert tényleg nem az a típusú 
megállapítás volt, amit ő mondott, amire szerintem önnek válaszolni kéne. Úgyhogy ha ez így 
önt is kielégíti és képviselő asszonyt is, akkor ezt a részét tudjuk zárni, ha nem, akkor 
visszaadom a szót képviselő asszonynak. (Bertha Szilvia ingatja a fejét.) Akkor maradjunk 
ebben, hogy ezt itt lezárhatjuk, és az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki tartja a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak. 
(Szavazás.) 12 igen, 6 nem. Ezzel ilyen értelemben főosztályvezető úr feladatai lezárultak. 
Köszönöm neki a jelenlétet és az álláspont rögzítését. A mi dolgunk még az, hogy szóban a 
kisebbségi-többségi véleményt elmondjuk. Többségi Kontur Pál, Szél Bernadettel közösen 
mondjuk a kisebbségit. Az előzőnél pedig Szedlák Attila lesz a többségi előadó. Köszönöm.  
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Egyebek 

Harmadik napirendi pontunkra térünk át. Holnap bizottsági ülést kell tartanunk, kettőt. 
Az egyik 9 óra 20-kor legyen a plenáris előtt. És 9.40-ig befejezzük a dolgokat. A másik 
bizottsági ülést nem tudom megmondani, időben mikor lesz. Holnap tisztázzuk. 
Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


