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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! A mai nap folyamán három napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot. Mielőtt 
ezzel foglalkoznánk, a határozatképesség megállapítására teszek javaslatot. Szemmel 
láthatóan határozatképesek vagyunk.  

Az elektronikus formában meghívott meghívóban három napirendi pont szerepel, az 
első előterjesztője Bertha Szilvia azt kérte, hogy ezt a napirendi pontot a mai tárgyalandók 
sorából vegyük le. Én ezt akceptálni javaslom a bizottságnak. Ilyen értelemben kettő 
napirendi pont tárgyalására fogunk sort keríteni. Mielőtt ezt megkezdjük a helyettesítéseket 
bediktálom: én magam Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákost helyettesíti Varga József alelnök 
úr, Nagy Istvánt Kovács Ernő, Patay Vilmost Czira Szabolcs és Szedlák Attilát pedig Polics 
József, Vécsey Lászlót Kontur Pál, Spaller Endrét Karvalics Ottó, Egyed Zsolt pedig Bertha 
Szilviát. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

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) 

Az előterjesztő a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Laki Gábor 
főosztályvezető úr, és mellette itt van dr. Lóránt Szabolcs közigazgatási tanácsadó is. 
Köszöntöm önöket. Javaslom, hogy a kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el. Azt 
is javaslom, hogy a mai bizottsági ülésünket fél órában tervezzük. A kormány képviselőjének 
megadom a szót.  

Dr. Laki Gábor szóbeli előterjesztése 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az adótörvény-változások a korábbi évekhez képest némileg kisebb terjedelemben kerültek 
benyújtásra. Ezzel együtt 300 paragrafust érintő csomagról van szó. Ezek közül elsősorban a 
foglalkoztatáshoz és a munkaügyhöz kapcsolódó egyes javaslatokat emelném ki.  

Mindenképpen a legkarakteresebb változással és legnagyobb költségvetési változással 
kezdeném: a családi kedvezmény kiterjesztésével. A javaslat lényege, hogy a családi 
kedvezményt nemcsak a 16 százalékos személyi jövedelemadóból lehet igénybe venni, hanem 
a 7 százalékos egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból is. 
Ezáltal a családi kedvezmény által elérhető maximális adómegtakarítás a bruttó bér 16 
százalékáról a bruttó bér 33 százalékára növekszik. Ez mintegy 260-270 ezer háztartást érint 
kedvezően. Elsősorban a három, illetve több gyermeket nevelő családokat, de a két gyermeket 
egyedül nevelő családokat is kedvezően fogja érinteni. A szabály lényege, ahogy említettem, 
a személyi jövedelemadóban nem érvényesített rész járulékokból való érvényesíthetősége. Ez 
meghatározott sorrendben történik majd, tehát előbb az egészségbiztosítási, majd a 
nyugdíjbiztosítási járulékból lehet a kedvezményt érvényesíteni. Fontos, hogyha olyan 
élethelyzet fordul elő, hogy a magánszemélynek mégis keletkezik személyijövedelemadó-
fizetési kötelezettsége, azt utóbb nem kell visszafizetnie. Igyekeztünk egy rugalmas rendszert 
kialakítani. Ennek megfelelően a családi járulékkedvezmény bevezetése több esetben nem 
befolyásolja például az adóról való rendelkezés vagy az adókedvezmény lehetőségét.  

A kedvezmény érvényesítésében a munkáltatók fognak közreműködni, és első 
alkalommal a 2014. januári bér kifizetésekor, 2014 februárjában fogja éreztetni a kedvező 
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hatását. A rendszer gyakorlatilag megegyezik a most ismert családi kedvezmény rendszerével, 
előre, nyilatkozat útján kell majd rendezni a kedvezménynek a házastársak közötti 
megosztását. Ez az intézkedés összességében 45-46 milliárd forint többletjuttatással jár az 
érintett kör számára.  

Egyéb foglalkoztatást, munkaügyet érintő intézkedést a javaslatcsomagban elsősorban 
a járulékfizetési kötelezettséget érintően tudnék kiemelni. E szerint a jövőben, 2014-től nem 
terhelné egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség azt a munkaviszonnyal 
rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozót vagy társas vállalkozót, akinek munkaideje legalább 
heti 36 óra, ezáltal a nem nyugdíjas vállalkozókhoz hasonlóan tényleges jövedelem hiányában 
a nyugdíjas vállalkozóknak sem lesz járulékfizetési kötelezettségük, ha főállású 
munkaviszonnyal rendelkeznek.  

A kettős járulékfizetés elkerülését célozza az a javaslat, amely szerint 
meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalók vonatkozásában előírt 
átmeneti rendelkezés. 2015-ig a Magyarországon kiküldetésben dolgozók után a tb-mentesség 
továbbra is biztosított lesz. Ennek az az indoka, hogy nagyon sok egyesült államokbeli 
dolgozik itt, Magyarországon kiküldetésben, és a vonatkozó egyezmények tárgyalása még 
nem zárult le, ezért szükséges az egyezmény hatályba lépéséig egy átmeneti időszakot 
biztosítani, hogy ezek után a foglalkoztatottak után visszamenőlegesen ne kelljen járulékokat 
fizetni. 

Szintén fontos változás, hogy a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 
kedvezményrendszere kicsit pontosításra kerül, rugalmasabbá válik. Nevezetesen, hogy nem 
az adott település vonatkozásában kell nézni, hogy a szabad vállalkozási zónában 
foglalkoztatott munkavállaló melyik településről származik, hanem szabad vállalkozási 
zónától 20 km-re lévő szabad vállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben, tehát 
kistérség szintjén kellene figyelni azt, hogy a szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott után 
jár-e szociális hozzájárulás adókedvezmény vagy sem. Tehát sokkal inkább a kistérségi hatást 
igyekszik a javaslat növelni.  

A társasági adó területén, bár csak közvetve illeszkedik a foglalkoztatáshoz, de a 
KKV-szektor Magyarországon gyakorlatilag a foglalkoztatottak háromnegyedét adja. 
Számukra egy növekvő adókedvezményt biztosítana a javaslat, hogyha új beruházást 
valósítanak meg, és ehhez hitelt vesznek fel, akkor a kamat 60 százaléka levonható. Korábban 
ez 40 százalék volt, levonható a fizetendő adóból, ezért közvetve elő fogja segíteni a 
foglalkoztatás bővülését.  

A hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatottak számára javaslat biztosítja a 
járulékmentességet. Ez eddig meghatározott összegig csak személyi jövedelemadó 
viszonylatában volt biztosított. A javaslat szerint a felsőoktatási intézmény által alapított 
gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorló helyen hallgatói munkaszerződés alapján végez 
valaki munkát, akkor utána nem kellene járulékokat fizetni. 

A korábbi évek gyakorlatához kapcsolódva a nem biztosítottak egészségügyi 
szolgáltatási járuléka mértéke az infláció megfelelő mértékével növekszik, tehát az összege 
2014. január 1-jétől 6810 forint lesz.  

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást érintően is van egy kisebb változás. 
Az ekho választása megnyílik azoknak a szövetségeknek is, akik szabadidősport szövetségek, 
fogyatékos sportszövetségeknél vagy diák-, főiskolai, egyetemi sportszövetségeknél látnak el 
sporttal közvetve vagy közvetlenül összefüggő feladatokat. Tehát ez a kör is jogosult lesz a 
jövőben az ekho választására.  

A javaslat alapvetően nem változtat a kisadók szerepén a magyar gazdaságban, tehát 
az egyszerűsített vállalkozói adó továbbra is hatályban marad, ugyanúgy a kisadózó 
vállalkozások tételes adója, illetve a kisvállalati adó. Ez utóbbi két adónem tekintetében 
kisebb korrekciókat tartalmaz a javaslat. E szerint a tételes adónál akkor sem fog főállású 
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kisadózónak minősülni az a személy, aki heti 36 órás munkaviszonyban nem egy 
munkaviszonyban áll, hanem ez több munkaviszony, és így dolgozik heti 36 órát, ebben az 
esetben is, tehát a jövőben nem 50 ezer forint lesz a tételes adó mértéke, hanem 25 ezer forint. 
További változás, hogy korábban csak a munkaviszonyban elért heti 36 órát kellett vizsgálni, 
a jövőben, aki más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított, ilyen 
esetben is csak 25 ezer forint lesz a tételes adója az 50 ezer forint helyett.  

A bevételi nyilvántartást illetően egyszerűsödik a rendszer, eddig is meglehetősen 
egyszerű volt, de a jövőben külön nyilvántartást sem kell vezetni, hogyha a katás vállalkozó a 
nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi.  

Tulajdonképpen ezek a főbb változások.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés, észrevétel. Igen, Bertha 

Szilvia, utána pedig Ernő.  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Amit hiányolok, hogy például a 
NAV-ra vonatkozó törvénymódosításról, ami azért 16 oldalt tesz ki ebből a 186-ból, arról sok 
mindent nem hallottunk. A Jobbik mindenképp tartózkodni fog, bár nyilván a családi 
adókedvezmény kiterjesztését mindenképp üdvözöljük, és ez a Jobbik korábbi javaslataival is 
összhangban van. De az, hogy szombaton lehet elkezdeni dolgozni egy 186 oldalas 
törvényjavaslattal, és arról már hétfő reggel vitázni kell a bizottságban, nyilvánvalóan az egy 
irreális elvárás, hogy érdemben hozzá lehet szólni, és egyeztetett és megalapozott álláspontot 
lehet képviselni. Annál is inkább, mert itt nemcsak adótörvényekről van szó, mert például a 
NAV-ban mindenféle jogállási dolgokat változtatgatnak és alakítanak át az 
illetményeltérítésektől kezdve, sorolhatnánk. Tehát igazából ez megint egy olyan saláta, 
amiből ki lehet emelni egy-két dolgot, de összességében véve körülbelül 34 törvényt módosít. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Ernő! 
 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy a szabad 

vállalkozási zónák esetében miért a kistérséget használjuk behatárolásnak, miért nem a járást. 
Hiszen a kistérségek megszűntek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más? (Nincs jelentkező.) Akkor én néhány 

gondolatot mondanék, és visszaadom válaszra a szót.  
A törvénytervezetben a családi adókedvezmény kérdéskörének a felvetése 

mindenképpen támogatandó. Bár rögtön hozzá kell tennem, hogy miért nem 3 évvel ezelőtt, 
amióta folyamatosan mondjuk, hogy 3 éven keresztül miért csak a tehetősebbeknek volt 
lehetőségük a gyermekek neveléséhez a családi adókedvezmények igénybevételére. Mert a 
három gyermek neveléséhez illesztetten, aki jól keresett 6-800 ezer-egymillió forintos vagy 
akár afeletti jövedelme volt, akkor ott gyermekenként havi 33 ezer forint érvényesítésére 
lehetősége volt. Azaz három gyereknél 99 ezer forintra. Jelesül, Magyarország 
miniszterelnöke is – úgy tudom – három gyermeket nevel a családon belül jelen pillanatban 
még, ez neki havonta nettó 99 ezer forintot jelentett, míg közben egy minimálbéres embernek, 
hogyha ugyanúgy tisztességgel három gyermeket nevelt, akkor 15 600 forintot jelentett. Ezt 
nevezem én úgy, hogy ez az orbáni szolidaritás volt három éven keresztül, a jól keresőnek, 
magának és a jól kereső társaknak nettóban 99 ezer forint havonta, a minimálbéresnek meg 
15 600 forint. Hogyhogy nem jutott eszükbe 2011-től sem önöknek, sem a politikai 
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mértékadó szerepvállalóknak az, hogy talán ott kellene több segítség, ahol tisztességesen 
dolgozik a szülő, de nem tud ilyen jövedelemre szert tenni?  

Hiszen Magyarországon tudva levő, a NAV kimutatása szerint a 2012. évi 
munkaviszonyból származó jövedelmet szerző 3 millió 771 ezer emberből 1 millió 263 ezer 
ember minimálbért vagy attól kevesebbet keres. Hogyhogy ennek a politikának és szakmának 
három év kevés volt ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy talán ezeket az embereket érdemes 
támogatni?  

Szóval a legnagyobb kifogásom ezzel szemben az, hogy úgy érzem, mintha csak 
politikai érdekek vezérelte történne az intézkedés. Nem akarok pikírt lenni és azt kérdezni, 
mert szerencsére erre nem lesz módjuk, hogyha 2014-ben választást nyernének, akkor 2014 
júliusától visszavonnák ezt a rendelkezést? Szóval fájdalmas az, hogy a négyéves politikájuk 
kapcsán oda kellett eljutni, hogy a választás előtt néhány hónappal jut eszébe mind a 
szakmának, mind a politikának, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.  

Sok mindent lehetne még itt az adótörvények változtatása kapcsán említeni, de 
kérdezni azt is, hogy mondjuk a katával kapcsolatosan háttérszámítások és sok minden hol 
jelenik meg. De majd a parlamenti vita kapcsán megbeszéljük mindezt. Hogyha más 
észrevétel nincs, visszaadom a szót.  

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A NAV-

törvény elsősorban a pénzügyőrök rendelkezési állomány megszűnésével kapcsolatos 
szabályokat, a méltánytalansági eljárás, fegyelmi eljárás, összeférhetetlenségi eljárásra 
vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

Ami a családi járulékkedvezményt illeti, azt gondolom, mivel vélemény hangzott el, 
nagyon röviden válaszolnék erre. De hát alapvetően ez a gazdaságpolitika megteremtette 
annak a lehetőségét, hogy most egy ilyen javaslatot terjesszünk elő. Ez egy 45-46 milliárd 
forintos javaslatcsomag, a gazdasági helyzet most teszi lehetővé, hogy tovább menjünk az 
eddig folytatott úton és még nagyobb kedvezményt biztosítsunk a gyermekeket nevelők 
számára.  

Egyértelműen az alacsony jövedelemmel rendelkezők is nyertesei lesznek ennek a 
javaslatnak. Nagyon sok példa elhangzott, egyet kiragadnék. Egy kétkeresős háromgyermekes 
család esetében, hogy mind a két szülő minimálbért keres, ez a nettó jövedelmükre havonta 
33 320 forint többletet fog eredményezni. Nem gondolnám azt, hogy ez csak a magas 
jövedelműek számára fog előnyt eredményezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak azért, hogy korrekt legyen a történet, még Varga 

alelnök úrnak adom a szót, és utána két kiegészítő mondatom lesz.  
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A politikai hozzászólások 

helyett azt szeretném jelezni, hogy a Fidesz-KDNP-frakció támogatja ezt az előterjesztést, és 
a vitában fogja kifejteni a véleményét. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Két mondat csak: az egyik az, hogy ez abban a 

tekintetben egy támogatandó elképzelés, hogy jobb legyen azoknak az embereknek is, akik 
kisebb jövedelmi szinttel bírnak. De szeretném jelezni, ezzel a módosítással együtt is azok 
akik tehetősek és mondjuk 6-800 ezer forintot keresnek, azokkal szemben, akik ezt nem 
tudják elérni vagy még a 300 ezer forintot sem tudják elérni, azokkal szemben kedvezőbb 
helyzetet teremt. Magyarul: valami többletet kapnak, de a különbséget önök ugyanúgy 
fenntartják a tehetősek javára. 

A másik pedig ahhoz, ami arról szól, hogy a gazdaság működése most teszi ezt 
lehetővé. Szeretném jelezni, hogy 2012 éves összesítő adatai alapján a megtermelt anyagi 
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javaink nagyságrendje nem növekedést, hanem csökkenést mutatott. Csak azért mondom, 
hogy olyan dologra érdemes hivatkozni, amely helytálló e tekintetben.  

És még Kovács képviselő úr nem kapott választ. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elnézést, erre nem 

válaszoltam. Az indok nagyon egyszerű, ez a szabályozás egy kormányrendeletre épül és a 
kormányrendelet kistérségekben határozza meg a kedvezményezetti kört. Nem a járáshoz 
kapcsolódik, hanem e tekintetben követjük a kormányrendelet által meghatározott 
kistérségeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Módosító javaslattal majd korrigálni kell a kormányzati 

munkát egyéni képviselő részéről.  

Határozathozatal  

Ha más nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot? (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

A második napirendi pontunk az egyebek. Nekem egyetlen gondolatom van, az pedig 
az, hogy, ha minden úgy megy, ahogy előre tervezzük, akkor jövő hétfőn 9 óra 30-kor 
találkozunk. Bármi más valakinek? (Nincs jelentkező.) Nem látok, nincs, akkor a bizottság 
ülését bezárom. Szép napot, szervusztok.  

 
(Az ülés végének időpontja: 10 óra)  

 
Gúr Nándor 
elnök 

 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


