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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent képviselő 
asszonyokat és képviselő urakat, a bizottság napirendjéhez érkezett és abban feladatot vállaló 
kormányzati tisztségviselőket, szakértőket, kollégákat, illetve azokat a civil szakembereket, 
akik a bizottság ülésére érkezvén – akár egy-egy napirendnél – érdemi szakmai 
megszólalással segítik a téma feldolgozását. 

Tisztelt Bizottság! Mai ülésünk határozatképes, a frakciók kormánypárti és ellenzéki 
oldalon is magukat képviseltetve hozzájárulnak ahhoz, hogy érdemben elvégezzük a mai 
munkánkat. Az első feladatunk a napirend elfogadása. Közgazdasági terminológiával élve 
mondhatnám azt, hogy gördülő tervezésben vagyunk a napirendet illetően, mert az eredetileg 
tervezetthez képest már most van egy javaslat módosításra, és lehet, hogy menet közben még 
egy beérkezik. Ennek oka az, hogy ma délelőtt több bizottság is ugyanazokat az 
előterjesztéseket tárgyalja, és az előterjesztő igyekszik mindegyik bizottsági ülésen a 
lehetőség szerinti legmagasabb tisztségben képviseltetni magát. Ezért most a kiindulópontot 
tudom rögzíteni, aztán ha menet közben van szándék arra, hogy ez változzon, akkor a 
bizottság többsége ezt nyilvánvalóan fogja támogatni.  

Az eredeti napirendi javaslathoz képest tervezett módosítással egyetemben fogom 
benyújtani a mostani tudásom szerint a napirendi javaslatot. Ez pedig úgy szól, hogy arra 
teszek javaslatot, hogy a kiküldött napirendhez képest elsőként a Nemzeti Eszközkezelő 
működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/7034. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát tárgyaljuk meg, tehát ez legyen az 
1. napirendi pont. Érkezett hozzám javaslat – és ezt szeretném akceptálni –, amely úgy szól, 
hogy ezt követően, az eredetitől eltérően, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 
T/7029. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát tárgyaljuk meg, ez lenne 
tehát a 2. napirendi pont. A 3. napirendi pontként megtárgyalnánk az adózást érintő egyes 
törvények módosításáról szóló, T/7028. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. A 4. napirendi pont a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, T/7037. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. Az 5. napirendi pont a biztosítási adóról 
szóló, T/7032. számú törvényjavaslat, ugyancsak az általános vitára való alkalmasságról való 
döntés, a 6. napirendi pont pedig az „egyebek”. Mostani tudásom szerint most így állunk. 
Amennyiben menet közben sajnálatosan még bármilyen változás bekövetkezne a 
napirendben, azt kérem, hogy a frakciók jelezzék felém, és amennyiben ezzel kapcsolatban 
van érdemi kezdeményezés, akkor arról fogunk szavazni. 

Aki egyetért a napirendek ilyen sorrendben történő megtárgyalásával, az kérem, 
emelje fel a kezét, és szavazzon igennel! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet, így nincs akadálya, hogy hozzákezdjünk a napirendi 
pontok megtárgyalásához, és amennyiben a rugalmasságunk engedi, segítsük azt, hogy a 
kormányzati előterjesztők mindenhol érdemben tudják képviselni a beterjesztett javaslatokat.  

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7034. szám) 

ELNÖK: Ezek szerint az 1. napirendi pont keretében a Nemzeti Eszközkezelő 
működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/7034. számon, általános vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. 

Köszöntöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat és kollégáját a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében! Azt kérem, hogy államtitkár úr röviden tegye meg a szóbeli 
előterjesztését, azt követően a frakcióknak, illetve a bizottság tagjainak lesz módjuk, hogy 
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érdemben elmondják a saját véleményüket, és a végén az általános vitára való alkalmasságról 
fogunk dönteni. Államtitkár úr, önöké a szó. 

Nátrán Roland (NGM) szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A bizottság napirendjén szereplő 
törvényjavaslat az Eszközkezelőre vonatkozó hatályos szabályozás módosítását tűzi ki célul. 
Ennek az előzménye, illetve alapja a kormány és a Bankszövetség között köttetett 
2011. december 15-ei megállapodás végrehajtása. Ez a megállapodás azt tartalmazta, hogy az 
Eszközkezelő működését a korábbiakhoz, illetve a jelenleg hatályos törvényhez képest 
kiterjeszti a kormány, illetve erre javaslatot tesz az Országgyűlés számára.  

5 ezer ingatlan helyett 25 ezer ingatlan átvételére nyílna mód a módosítás elfogadása 
esetén. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben mintegy 8 ezer, 2013-ban mintegy 7 ezer, 2014-ben 
további mintegy 10 ezer ingatlan átvételével segítene az Eszközkezelő azon családokon, 
akiknek a késedelme tartós, nem orvosolható. Ezzel a technikával az ingatlan tulajdonjoga az 
Eszközkezelőhöz kerül, és a korábbi adósok bérlőként egy kedvezményes bérleti díjat fizetve 
maradhatnának az ingatlanban. Természetesen a hatályos jogszabálynak megfelelően továbbra 
is érvényben lenne az elővásárlási, illetve a visszavásárlási joguk. A törvényjavaslat alapján 
tehát az 5 ezer ingatlan helyett 25 ezer ingatlanra kerül sor, mégpedig olyan módon, hogy 
ezek az ingatlanok nem képezik részét az úgynevezett kényszerértékesítési kvótának, azaz az 
érintettek nem kapnak a banktól értesítést arról, hogy az ingatlanjukat kényszerértékesíti a 
bank, arról kapnak értesítést, illetve azt a közös szándéknyilatkozatot kell megtenniük, hogy 
az Eszközkezelőnek felajánlják megvételre az ingatlant. A törvényjavaslat a szociális 
feltételekre vonatkozó kritériumokat kormányrendeleti szintre delegálná annak érdekében, 
hogy a lehető legszenzitívebb, leggyorsabb módon tudjon reagálni a szociális feltételek 
megszabásával a napi, hétköznapi igényekre. 

Nagyon fontos eleme a törvényjavaslatnak az önkormányzatok esetleges 
szerepvállalása lehetőségének a megnyitása. A törvényjavaslat alapján az önkormányzatok 
saját maguk dönthetnek arról, hogy átveszik-e az Eszközkezelőtől a területükön lévő 
ingatlanokat vagy sem. Abban az esetben, ha az átvétel mellett döntenek, akkor az összes, 
területükön lévő ingatlant át kell venniük. Minden esetben, amennyiben átadásra kerül sor, ez 
egy térítésmentes átadás, tehát az Eszközkezelő az önkormányzatok ingatlankezelői 
kapacitását tudja felhasználni ebben a tekintetben. Értelemszerűen olyan önkormányzatokról 
van szó, ahol ilyen jellegű, tehát ingatlankezelői, ingatlanhasznosítói kapacitás rendelkezésre 
áll, egyebekben az érintettekre, tehát a bérlőkre vonatkozó szabályok változatlanul érvényben 
maradnak, attól függetlenül, hogy az Eszközkezelő vagy az önkormányzat kezeli az adott 
ingatlanokat. A törvényjavaslat tartalmaz olyan jellegű részletszabályokat is, ami a folyamatot 
zökkenőmentesebbé és gyorsabbá teszi, tehát például elkerülhetővé teszi, hogy állami 
tulajdonba kerüljenek olyan lakóingatlanok, amelyek olyan rossz fizikai állapotban vannak, 
hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatuk kizárt, illetve olyan ingatlanokat is képes 
ebben az esetben kezelni az Eszközkezelő, ahol az ott lakók rosszhiszeműen jártak el, és 
lerontották az épület állagát. 

Fontos továbbá, hogy a bérlőt terhelik a közüzemi költségek, amelyek felmerülnek az 
ingatlannal kapcsolatban, társasházi lakás esetében a közös költség fizetése természetesen, és 
ezek nem teljesítése esetében végső eszközként a bérbeadó természetesen felmondhatja a 
bérleti szerződést, illetve bérleti megállapodást. Miután a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. nem 
nyereségorientált gazdasági társaság, költségvetési támogatással működő állami vállalat, 
állami cég, ezért a törvény a társasági adó hatálya alól kiveszi az Eszközkezelőt.  

Talán a költségvetési hatások azok, amelyek még fontosak. Miután az Eszközkezelő 
által átvett ingatlanok száma megnövekszik, ennek értelemszerűen a költségvetési igénye is 
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nagyobb lehet. A számításaink, illetve a kormány számításai alapján az idei évben 
rendelkezésre álló 2+3 milliárdon felül, tehát a tavalyi évben rendelkezésre bocsátott 
kétmilliárd forinton és az idei költségvetési törvényben szereplő hárommilliárd forinton, 
összesen ötmilliárd forinton túl további mintegy 30-35 milliárd forintra lehet szüksége az 
Eszközkezelőnek az idei évben.  

Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy a Széll Kálmán-tervben számított gazdasági és 
költségvetési pálya, az ez alapján az Európai Bizottságnak benyújtott konvergenciaprogram 
számol ezzel a többletkiadással, és e többletkiadással együtt érhető el az idei évi 
2,5 százalékos hiánycél a jövő évi 2,2 százalékos hiánycél, illetve az azt követő 
1,9 százalékos hiánycél, de a gazdaságpolitikai programok, illetve a költségvetési pálya ezzel 
a kiterjesztett működéssel számol. Költségvetés-technikai értelemben a szükséges források 
rendelkezésre bocsátása két módon történhet. Az egyik nem igényel törvénymódosítást, ebben 
az esetben a költségvetés általános tartalékából finanszírozza az idei évi többletkiadásokat 
Eszközkezelő, a másik alternatíva pedig természetesen az idei évi költségvetési törvény 
módosítása lehet. Ahogy mondtam, ez nem eredményezi a hiány növekedését, mert azt a 
kormányzati javaslatok – amelyeket egyébként az Országgyűlés éppen tárgyal – megfelelően 
kompenzálják.  

Ezt tartottam fontosnak összefoglalóan elmondani, de természetesen bármilyen 
kérdésre szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli felvezetését, államtitkár úr. Megadom a 

lehetőséget a bizottság tagjainak, a frakciók képviselőjének, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatos véleményüket elmondják. Aki szólni kíván, kérem, jelezze, szót fogok adni. A 
megszokott rendünket figyelembe véve kormánypárti, majd ellenzéki vagy ellenzéki, utána 
kormánypárti képviselő szólal fel egymást követő sorrendben, ahogy ez az igény a 
jelentkezéseknél megadatik.  

Z. Kárpát Dániel képviselő úr kezét láttam a levegőben. Jelzem elnökként, hogy 
képviselőként magam is hozzá kívánok majd menet közben szólni, de először akkor képviselő 
úrnak adom meg a szót, és megnézzük, hogy lesz-e utána kormánypárti hozzászólási igény. 
Képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel már úgy érzem, hogy ebben 
a témában mindent kitárgyaltunk, nem fogom még egyszer megismételni a szokásos érveket 
és a várható ellenérvekre adott válaszokat sem. Egy dolgot szeretnék kérdezni, ami nem 
teljesen tiszta az előterjesztésből, ez pedig az, hogy az érintett ingatlanok, amelyeket a 
Nemzeti Eszközkezelő átvenne, ha jól értelmezzük, nem képeznék részét azon 
kényszerértékesítési kvóta alá eső lakásoknak, ingatlanoknak, amelyekkel kapcsolatban a 
kormányzat egy keretszámot határozott meg.  

Ezt tisztázzuk ezen a ponton, hogy ez valóban így van-e, és mi a terv azokkal az 
ingatlanokkal, illetve tulajdonosaikkal, akik beleesnek ebbe a sajnálatos kvótába, és az utcára 
kerülnek, hiszen itt elhangzott egy senkit nem hagyunk az út szélén ígéret. Biztos vagyok 
benne, hogy van valamilyen forgatókönyv azok számára, akiken a Nemzeti Eszközkezelő nem 
segít, vagy nem tud segíteni, mégis az utcára kerülnek kényszerértékesítés során. Azért egy 
mondatos kitételben szeretném megerősíteni, hogy az önkényes lakásfoglalók eltávolítása 
ellen nekem aztán semmi kifogásom nincsen, tehát ha valaki illegálisan próbál használatba, 
birtokba venni egy ingatlant, teljesen egyértelmű, hogy ezzel szemben lépni kell, csak úgy 
érzem, hogy a kilakoltatási kvóta alá eső ingatlanok és tulajdonosaik száma egy kicsit, sőt 
nagyságrendekkel magasabb, mint azoké, akik érintettek ebben a kérdéskörben. Nagyon sok 
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olyan, önhibáján kívül bajba került ember található tehát ebben a rendszerben, aki számára 
kérdéses, hogy milyen segítség ajánlható fel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti hozzászólási igény van-e? (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok. Tóth Csaba képviselő úr következik, és még mindig várakozik az 
elnök a hozzászólásra. Képviselő úr, parancsoljon! 

 
TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlenegy kérdésem lenne csak 

röviden. Két jó hírt hallottunk, hogy a tervezett 5 ezer lakásról 8 ezerre emelkedik az idei 
évben a lehetőség, és egy másik jó hír is volt, hogy ezzel a módosítással – most idézem, amit 
mondott az előterjesztő – folyamatosan gyorsítani akarják és zökkenőmentessé tenni. 

Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy mik az eddigi tapasztalatok, hány 
szerződést kötöttek meg, hogy ezen gyorsítani kell, és zökkenőmentessé tenni ezt a 
folyamatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Spaller képviselő úré a szó, azt követően az elnök kéri 

majd az alelnök urat, hogy adjon szót neki. Képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a törvény is 

egy fontos állomása ama hihetetlen nagy problémahalmaz megoldásának, amit a 
devizahitelezés Magyarországon okozott, ami a szocialista kormányok ideje alatt egészen 
elszabadult, és emberek százezreit és szinte millióit fenyegette azzal, hogy elvesztik az 
otthonaikat. Nagyon örülök neki, hogy a kvóta megemelkedik; az a kérdés, hogy mit fognak 
tenni annak érdekében, hogy népszerűsítsék ezt a lehetőséget, nehogy úgy járjunk vele, hogy 
bár nagy a baj, a kvótát mégsem töltik be elegen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérem, alelnök úr, hogy a Házszabály értelmében adjon szót számomra is. 
 

(Az elnöklést Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Olyan szép 

szakmainak tűnt a beszélgetés, amíg Spaller képviselő úr ezt a hívó szót be nem dobta, amire 
aztán mindenkinek megindul a gondolata, de elegáns módon hagyjuk most ezt a részét a 
beszélgetésnek, képviselő úr, mert távolra vezetne, és ezen kívül még van négy darab 
előterjesztés, amit a mai napon meg kell tárgyalnunk, és véleményt kell róla kialakítani. 

Amit Tóth képviselő úr már előttem pedzegetett, azzal kapcsolatban szeretnék még 
néhány megjegyzést tenni. Abban megnyugtatott az államtitkár úr, hogy akkor látszik a 
költségvetési lába, mert ez az előterjesztésből nem derült ki. Ha önök egyébként most már 
jegyzőkönyv alapján is jelezték, hogy hol van a költségvetési lába ennek a résznek, akkor ez 
nyilvánvaló valamelyest megnyugtatóbbá teszi a dolgot. Igazából az egésszel kapcsolatban 
egy elvi típusú problémám van. Folyamatosan jó bejelentések, kezdeményezések vannak, 
formáljuk a jogszabályokat, csak konkrétan nem látjuk mögötte a tényleges cselekedetet: hány 
és milyen ingatlan megvásárlása történt meg az elmúlt időszakban, elindult-e a Nemzeti 
Eszközkezelőnek ilyen értelemben a tevékenysége, vagy még formáljuk azt a rendszert, ami 
még nem működik? Lehet ezt még évekig formálni, csak az lesz a probléma a végén, hogy 
addig formáljuk, amíg minden olyan érintettje az ügynek valamilyen más módon kihullik a 
rendszerből, aki egyébként arra vár, hogy a Nemzeti Eszközkezelő megoldja az ő problémáját. 
Nem sarkítani akartam a dolgot, csak jelezni, hogy lehet, hogy a jövő héten is fogunk ilyen 
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előterjesztést tárgyalni. Az is nagyon helyes lesz, hogy még egy kicsit pontosítunk, effektíve 
most már kellene valamit csinálni. Nem is teszem ide az ócsai ügyet az asztalra, ahol még egy 
kapavágás sem történt, miközben már bejelentések tömkelege volt, hogy hogyan fogja 
megoldani gyakorlatilag az ingatlanjukat elveszítőknek a helyzetét. Szerintem méltatlan 
lenne, ha most ezt az előterjesztést még ezzel is megfűszereznénk. 

Rendkívül ambivalensek vagyunk az előterjesztéssel kapcsolatban. Míg maximálisan 
támogatunk minden olyan célt, amit államtitkár úr is elmondott, őszintén azt remélnénk és 
örülnénk, ha most már olyan előterjesztés is volna, ami konkrét tapasztalatok alapján a már 
futó projekteknek esetleg valamilyen korrekcióját tenné. Sokkal szívesebben foglalnánk arról 
állást, mint még nem létező történeteknek, az előzetes korrekcióinak az elvégzéséről. Sok 
sikert ehhez az előterjesztéshez és a munkához államtitkár úr! Sok-sok devizahiteles vár arra, 
hogy ez a folyamat érdemben elinduljon, megtörténjen; reméljük, hogy ez most meg is fog 
történni. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót alelnök úrnak. 

 
ELNÖK: Visszaadom a bizottsági ülés vezetését elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Örülök, alelnök úr, és köszönöm szépen. Van-e további megjegyzés az 

előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. Államtitkár úr, 
volt néhány megjegyzés, kérdés, amiben önök megszólíttattak, kérem szépen, hogy erre 
reagáljon, azt követően a bizottság meg fogja hozni a saját döntését az általános vitára való 
alkalmasság ügyében. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. 

Nátrán Roland (NGM) reflexiói 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdezte, hogy 
jól érti-e a felvezetőből a kényszerértékesítési kvótával kapcsolatos szabályozási javaslatot. 
Igen, valóban így van, a jogszabály-módosítás arra tesz javaslatot, amennyiben az 
Országgyűlés támogatását elnyeri, hogy a jövőben a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott 
ingatlanok ne számítsanak bele a kényszerértékesítési kvótába, ami értelemszerűen azzal jár, 
hogy ezek a családok, illetve ezek a jelenlegi ingatlantulajdonosok nem szembesülnek azzal a 
helyzettel, hogy akár csak egy pillanatig is felmerüljön a kilakoltatásuk. Aki tehát az 
Eszközkezelőhöz fordul, és az Eszközkezelőtől vár segítséget, és az Eszközkezelő 
szabályozását megteremtő jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, az a 
kényszerértékesítési kvótán kívül fog az Eszközkezelő, mármint az ingatlan a tulajdonába 
kerülni. 

Ami a kényszerértékesítési kvótát illeti, tehát hogy mi történik azokkal, akiknek az 
ingatlanja a kényszerértékesítési kvótába kerül, mert például az Eszközkezelőre vonatkozó 
szociális kritériumoknak nem felel meg, az ő esetükben a kormány másfajta megoldást, 
másfajta alternatívát dolgozott ki. Az egyik ilyen alternatív javaslat az állami kamattámogatás 
rendszere. Az ilyen ingatlantulajdonosok az ingatlan értékesítését követően egy kisebb értékű 
ingatlanba költözhetnek, amelyhez állami kamattámogatást vehetnek igénybe, azaz ebben az 
esetben is számíthatnak segítségre, és ez értelemszerűen ez azt jelenti, hogy az ő lakhatásuk is 
megoldódhat ilyen módon.  

Ami ebben a bizottságban is már felmerült, és szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy 
itt nem kisebb területű, kisebb értékű ingatlanról van szó, ami akár rotáció vagy más módon is 
lehetséges; elnök úr is említette, a bizottság tagjai is tisztában vannak vele, hogy a kormány 
célul tűzte ki azt, hogy egy lakásépítési programon keresztül újonnan felépülő ingatlanokba 
költözhessenek azok a családok, akiknek a helyzete más módon nem orvosolható. 
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Természetesen meg kell említenem, hogy a magyar államban működik egy szociális 
ellátórendszer, és a szociális ellátórendszeren keresztül többfajta jogcímen juthatnak 
támogatáshoz az ilyen családok, illetve az ilyen személyek. Ami szűken a kérdéskörhöz, 
illetve a devizahiteles kérdéskörhöz kapcsolódó megoldási javaslat, az értelemszerűen –
 ahogy említettem – a kisebb értékű ingatlanba való költözés az ingatlan értékesítését 
követően, amit az állam két módon próbál segíteni. Egyrészt kamattámogatást nyújt, másrészt 
próbálja serkenteni az ingatlankeresletet, hogy minél magasabb áron legyen képesek ezek a 
korábbi tulajdonosok túladni a lakásukon, mert ez nyújthat nekik lehetőséget arra, hogy 
valamekkora önerőt felmutatva egy kisebb értékű ingatlanba költözhessenek. 

Az Eszközkezelő működését érintő kérdésekkel kapcsolatban, hogy hány ingatlan 
átvételére került sor, működik-e már az Eszközkezelő, az a helyzet, hogy az Eszközkezelő 
működik, tehát az adminisztratív apparátus, a vezetés felállt, gyakorlatilag napi vagy heti 
kapcsolatban vannak a bankokkal és az egyéb pénzintézetekkel. Készül azon ingatlanok 
listája, amely felajánlásra kerülne, tehát nem kerül sor kényszerértékesítésre azért, mert az 
Eszközkezelő nem vesz át ingatlant. A Bankszövetséggel, illetve az érintett pénzintézetekkel 
kötött megállapodás alapján a szükséges jogszabályi környezet megteremtésének ideje alatt 
ezek a listák, illetve az ingatlanok átadás-átvétele előkészítésre kerül, és gyakorlatilag ez már 
csak egy adminisztratív aktus lesz, amikor a tulajdonjog is átadásra-átvételre kerül, és a 
vételár kifizetésre kerül. Amit eddig a statisztikákból tudunk, hogy az eddig felajánlott 
ingatlanok forgalmi értéke mintegy 5,1-7,8 millió forint között szóródott. Ez azt jelenti, hogy 
a jogszabályból következő vételár alapján 2,5-3,9 millió forint közé fog esni az ingatlanok 
átvételekor azoknak az ellenértéke, és a felajánlott ingatlanok túlnyomó része az ország 
északkeleti részében, Sátoraljaújhely, Szécsény, Nyíradony, Biharkeresztes, Pásztó, Békés és 
a többi településeken kerültek felajánlásra, budapesti ingatlan eddig még nem került 
felajánlásra az Eszközkezelőnek. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy a december 
15-ei bankszövetségi megállapodás egy jó alapot teremt a kooperációnak, és eddig partneri 
viszony volt az Eszközkezelő és az érintett pénzintézetek között. Az idei évre célul kitűzött 
8 ezer ingatlan átvétele tehát teljesíthető, és ennek feltételei természetesen a jogszabályok 
elfogadása esetén rendelkezésre állnak, illetve megteremtődtek.  

A lehetőség, illetve az Eszközkezelőnek történő felajánlás körülményei, kritériumai, 
feltételrendszere, illetve az ezzel kapcsolatos információáramlás elsősorban a bank, illetve a 
pénzintézet és az ügyfél viszonyán keresztül történhet meg, de az Eszközkezelő maga is 
folytat ilyen jellegű tevékenységet. Szoros kapcsolatot építettek ki az önkormányzatokkal, a 
megyei jogú önkormányzatokkal és a kitelepülési önkormányzatokkal, illetve az 
önkormányzati szövetségekkel, és az önkormányzatokon, illetve, ahogy mondtam, a 
pénzintézeteken keresztül igyekszik tájékoztatni az érintetteket arról, hogy milyen módon és 
milyen feltételekkel van lehetőségük a programban való részvételre.  

Az elnök úr kérdését tehát, hogy elindult-e az Eszközkezelő működése, részben 
megválaszoltam. Arra a felvetésre, hogy konkrét tapasztalatok alapján szükséges 
módosításokat lenne már jó tárgyalnunk: jelen pillanatban is erről beszélünk, tehát ahogy 
mondtam, a bankok és az Eszközkezelő együttműködése megindult, a jelenleg hatályban lévő, 
Eszközkezelő működését szabályozó törvény alapján ez a kooperáció, együttműködés 
megindult, és az előkészítések, illetve a felajánlások során szerzett tapasztalatokat tükrözik a 
jogszabály-módosítási javaslatok, ennek megfelelően tehát ennek a kritériumnak megfelel a 
törvényjavaslat.  

Arra hívnám még fel a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az Eszközkezelő működését 
szabályozó és jelenleg is hatályos jogszabály hatálybalépésével minden érintett 
ingatlantulajdonosnak megnyílt a lehetősége, hogy az Eszközkezelőnek felajánlja az 
ingatlanát. Ez, ha úgy tetszik, halasztó hatállyal bír, tehát ebben az esetben, amennyiben az 
Eszközkezelőnek felajánlotta az ingatlant, és az Eszközkezelő közreműködésének egyéb 
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törvényi feltételei is rendelkezésre állnak – késedelem, szociális feltételek stb. –, ebben az 
esetben nem kerülhet sor kényszerértékesítésre. Végeredményét tekintve tehát nem az 
ügyfelek, nem az érintett ingatlantulajdonosok, illetve az adósok azok, akik várakoznak az 
esetleges jogszabály-módosításra, hanem a pénzintézetek, de ez nem ellenükre való, ahogy 
mondtam, ebben zökkenőmentes az együttműködés a kormány, illetve az Eszközkezelő és a 
pénzintézetek között. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kimerítő és részletes válaszát, államtitkár úr. Döntsön a 
bizottság az általános vitára való alkalmasságról! Aki az előterjesztést általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom igen. Aki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Négy tartózkodás. 

A bizottság előadót állít: Spaller képviselő úr lenne az előadó. Nem tudom, hogy Z. 
Kárpát képviselő akarja-e elmondani a kisebbségi véleményt. (Jelzésre:) Akkor a mostani 
tudásunk szerint arra kérjük Spaller urat, hogy kellően árnyaltan, a bizottság minden 
véleményét magába foglalva legyen a bizottsági előadó. Úgy vélem, a bizottság egyetértett 
azzal, hogy Spaller képviselőtársunk előadó legyen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
Államtitkár úr, köszönjük szépen. Így talán elősegíthettük azt, hogy a 2. napirendi pontunk 
tárgyalását is megtegyük. Köszönjük szépen, államtitkár úr.  

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 

ELNÖK: Hozzákezdünk a 2. napirendi pontunk megtárgyalásához, amelynek során a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, T/7029. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. Ahogy ezt a kollégák kérték, úgy igyekszünk a napi 
tárgyalási menetet ezzel is elősegíteni.  

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében a Belügyminisztérium képviselőjét, 
Szaló Péter helyettes államtitkár urat és kollégáját! Arra kérem önöket, hogy tegyék meg 
röviden a szóbeli előterjesztésüket, azt követően hasonló módon fogunk eljárni, ahogy az 
előző előterjesztésnél is megtettük: megismerjük a bizottság álláspontját, majd a végén 
döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Államtitkár úr, önöké a szó. 

Dr. Szaló Péter (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. A kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat benyújtásának indoka az, hogy az 1995. évi törvény –
 amely ezt szabályozta korábban – kiürült, igazából a többi tevékenység a 
hulladékgazdálkodási törvény keretében került szabályozásra. Nagyon jelentős korszerűsítési, 
főleg fűtéskorszerűsítési tevékenységek történtek az elmúlt időszakban, ami nem minden 
esetben járt együtt az égéstermék-elvezetők korszerűsítésével, ugyanakkor ezek – pontosan 
emiatt – potenciális veszélyforrást jelentenek, tehát élet- és vagyonbiztonsági kérdések 
szabályozása tette szükségessé a benyújtást. 

Ezzel a törvényjavaslattal szeretnénk megteremteni egy egységes, világosan nyomon 
követhető és számon kérhető közszolgáltatás alapjait, szakmai kereteit. A feladat a korábbi 
feladatellátókhoz képest változik, összhangban az önkormányzati törvénnyel. A 
törvényjavaslat a megyeszékhely, megyei jogú város önkormányzatához telepíti a kötelezően 
ellátandó feladatot a korábbi megyei önkormányzat helyett, ugyanakkor lehetővé teszi más 
önkormányzatok számára is az önkéntes feladatfelvállalást. Az önkormányzat a törvény 
alapján eldöntheti, hogy saját gazdálkodó szervezetével látja-e el a feladatot, vagy pedig 
kiszerveződik, és gazdálkodó szervezet útján látja el. Természetesen erre az esetre 
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meghatározza a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit, de a törvény határozza 
meg a közszolgáltatás ellátásának rendjét, és ami nagyon fontos, a közszolgáltatással 
összeférhetetlen tevékenységek körét is. 

Az önkormányzat szolgáltatási díjat határoz meg, amit évente kell felülvizsgálnia, és 
ha szükséges, akkor módosítania. Nagyon fontos az adatvédelem kérdésköre: meghatározza a 
zavartalan végzéshez szükséges személyes adatok körét, megismerhetőségét és az adatkezelés 
feltételeit, módját, időtartamát és az adatkezelő személyét is, és természetesen az ingatlan 
tulajdonosára és használójára is kötelezettségeket határoz meg az ellátás érdekében.  

Ami új eleme a törvényjavaslatnak, hogy megteremti a szakma hatósági felügyeletét, 
úgy, hogy azt a tűzvédelmi hatósághoz, a tűzoltósághoz telepíti, amely nyilvántartást vezet, 
ellenőrzi a jogosult közszolgáltatókat, és szankcionálni is tud, bírságolja a szabályokat 
megszegőket. Meghatározza a törvényjavaslat a közszolgáltatás kereteit, de ez egy 
kerettörvény, ezért egyszerre felhatalmazást ad a kormánynak, másrészt pedig a felelős 
miniszternek, a belügyminiszternek. A kormány rendeletben állapítja meg a hatóságok 
megjelölését, a kötelező értesítést veszélyeztetés esetén, a bírságmegállapítás elveit, az eljárás 
rendjét, a közszolgáltatási díj legalacsonyabb és legmagasabb értékét, és ehhez elveket 
határoz meg. A részletszabályokat – mint a szakmai követelményeket, a szakmai tárgyi, 
személyi feltételeket, formanyomtatványokat, az ellátás rendjét típusonként, annak 
gyakoriságát – miniszteri rendelet szabályozza, akár csak az ingatlan tulajdonosára vonatkozó 
feltételeket, a közszolgáltatási díjak meghatározásának a feladatok tartalmától függő részletes 
szabályait. Felhatalmazást ad ugyanakkor az önkormányzatnak is, hogy kijelölje a szervezetet, 
tehát megnevezze a közszolgáltatást végzőt, a helyi szolgáltatás, helyi ellátás 
igénybevételének részletes szabályait és a közszolgáltatás díját.  

A törvényjavaslat benyújtása – és természetesen elfogadása is – időszerű, hiszen a 
jelenlegi közszolgáltatók szerződése le fog járni ez év december 31-én, és az új Ötv. szerint 
2013. január 1-jétől már az új rendben kell a szolgáltatást lebonyolítani. Addig az 
önkormányzatoknak természetesen ki kell adnunk a végrehajtási rendeleteket, és le kell 
bonyolítani a beszerzés, a kijelölés, a díjmegállapítás rendszerét, ezért sürgető a javaslat 
elfogadása. A javaslat összhangban van az uniós irányelvekkel. Megjelöltük azokat a 
pontokat, amelyek a Tanács határozatával függnek össze, amelyek a közszolgáltatáshoz 
kapcsolódnak, más nemzetközi szerződésekkel nincs összefüggésben, alapvető társadalmi, 
gazdasági célokat szolgál, ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazatával támogassa a 
javaslat általános vitára bocsátását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Előzetesen a bizottságnál jelezte Széplaki 

Ferenc elnök úr, aki a Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület tagja – akik 
egyébként levelet is írtak e témakörben a bizottságnak –, hogy szólni kíván. Azt kérem a 
bizottságtól, hogy segítse az elnököt abban, hogy most adjunk szót az úrnak három percben, 
vagy a frakciótagok megszólalását követően; én nyitott vagyok bármelyik megoldásra.  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Azt szeretném kérni öntől, hogy tegye fel szavazásra, 

hogy kapjon-e szót az úr, aztán utána megbeszéljük, hogy mikor kapjon szót. Kaptunk egy 
levelet, azt elolvastuk, megvan az információnk; arról kellene dönteni, hogy a bizottság ad-e 
szót vagy nem. 

 
ELNÖK: Szeretném jelezni alelnök úrnak, hogy az új Házszabály értelmében – amit 

önök terjesztettek elő és fogadtak el – az elnök jogköre, hogy kinek ad szót, ebben nem a 
bizottság fog dönteni. Én úgy értelmeztem – kérek ebben segítséget –, hogy az új Házszabály 
értelmében az elnök fog szót adni. (Nincs ellenvetés.) 



- 13 - 

Azt kérdezem Széplaki úrtól, hogy tud-e a levélhez képest új kiegészítő információt 
mondani.  

 
SZÉPLAKI FERENC: Igen, de gyakorlatilag ennél újabb információt nem tudok 

mondani. 
 
ELNÖK: Akkor – hogy ne veszítsem el a bizottság többségének erőteljes 

szimpátiáját – azt kérem öntől, hogy dolgozunk a leveléből, jegyzőkönyvbe rögzítettük, hogy 
ön hozzánk írt levelét, és ennek a levélnek a megismert tartalma alapján tudunk a vitában 
részt venni. Így mindenki úgy érzi, hogy a véleményét érdemben meghallgattuk, 
befolyásoltuk. 

Megnyitom a vitát. A vita ugyanúgy fog zajlódni: kormánypárti, majd ellenzéki 
képviselők felszólalásai váltják egymást. Aki szólni kíván, az kérem jelezze! Az elnök jelzi, 
hogy maga majd szólni kíván, de udvariasság okán magam elé engedem, ha van még előttem 
szólni kívánó képviselő. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Akkor az elnök jelzi, hogy 
szólni kíván.  

 
(Az elnöklést Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Öné a szó, elnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Államtitkár Úr! Tisztelt 
Bizottság! Több megjegyzésem is van, és elnézést kérek, de néhány megjegyzésben a ránk 
vonatkozó szakmai tartalomhoz kötődően kell kérdést feltennem vagy megjegyzést tennem. 
Ami az előterjesztés általános célja, abban nem vitázom önökkel: nagyon helyes, hogy ennek 
nyomán hozzáfogtak egy jogalkotói munkához. Ami kérdés számomra – de ezek gyors 
kérdések és minden bizonnyal  viszonylag röviden megválaszolhatók –, hogy a feladatot 
kötelezően ellátó önkormányzatok hogy vélik, mennyire tudják majd ezt a feladatot a megye 
egész területén ellátni, vagy várható-e az, hogy a gazdagabb vagy jobb anyagi helyzetben lévő 
települések át fogják venni ezeket a feladatokat.  

Szeretném jelezni, hogy amit az 5. §-ban a közszolgáltatást ellátó szervezetre 
minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel rögzítenek, azt mi nem tartjuk 
elégségesnek, szívesebben vennénk, ha ennél egy kicsit bővebb feltételrögzítés volna. 
Ugyancsak nem látjuk fogyasztóvédelmi szempontból – ha rosszul olvastam az előterjesztést, 
akkor majd kiigazít államtitkár úr –, hogy van-e ezen új, létrejövő, közszolgáltatást végző 
társaságok működésénél fogyasztóvédelmi, akár ügyfélszolgálat működtetését előíró 
rendelkezése az adott előterjesztésnek. Ugyancsak nem látom kellően kiírtnak a tervezet 
fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó pontjait; szívesen vennénk, ha ennél kicsit 
részletesebb lett volna. Aztán van egy kérdés – lehet, hogy gyorsan tud válaszolni államtitkár 
úr –, hogy a hatálybalépést január 1-jére időzítik, de a sormunka-ellátás egy részét október 1-
jéig kitolják. Mi lesz az átmeneti időszakban?  

Ugyancsak megjegyzésként szeretném elmondani, hogy a jogszabály az égéstermék-
elvezetőre vonatkozóan fogalmaz meg ellenőrzéseket, ámde a szellőztető berendezések 
ellenőrzésének is ugyanilyen fontosnak kell lennie. Itt jelzem, hogy egy problémát szeretnék 
majd önöknek mindjárt részletesebben is exponálni. Az utolsó kérdésem pedig arra 
vonatkozik, hogy a közszolgáltatási díjat úgy kell kialakítani, hogy az a közszolgáltatás 
ráfordításait és fenntartható működését biztosítsa. Ez vajon nem jelenti-e azt, hogy egyes 
önkormányzatoknál akár drasztikus áremelkedésre is lehet számítani ennek révén? Mi a 
szakértőkkel való konzultációt követően azt látjuk, hogy ennek az esélye bizony nagyon 
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komolyan jelentkezik. Az a probléma, amit én szeretnék exponálni, az átfedésben van részben 
azzal is, amit Széplaki Ferenc elnök úrék is írtak. A teremben biztosan mindenki kellően 
felkészült a kéménybélelés és a nyílt és zárt égésterű kazánok esetében, mindenki érti, hogy 
ezek hogy vannak egymással viszonyban. Jelenleg ezen előterjesztés esetében a nyílt égésterű 
kazánoknál a további működés feltétele az lesz, hogy ha ilyen típusú kéményátépítésre sor fog 
kerülni, a raktáron lévő rengeteg alumíniumcsövet majd be lehet építeni a kéménybe. Jelzem, 
hogy ez egyébként egy óvatos becslés alapján egy négyemeletes, 45 lakásos társasház 
esetében 17 millió forintot fog jelenteni, egy kisebb lakótelepet véve pedig, ahol 1800 lakás 
van, 250 millió forintot. Ez 250 millió forint kiadás. Idáig – mondjuk úgy – talán rendben is 
lenne a dolog.  

Mi van akkor, ha az élet úgy hozza, hogy annak a tulajdonosnak, akinek ma nyílt 
égésterű kazánja van – és úgy tudom, hogy a jelenlegi helyzetben általában a piacokon már 
csak zárt égésterű kazánokat lehet megvásárolni –, elromlik a kazánja, és ki kell cserélni a 
nyílt égésterű kazánt egy zárt égésterű kazánra? Ámde ebben az esetben az a probléma, hogy 
annak a kéménykivezetése teljesen más bélelést igényel a kéményben, az már ilyen 
duplacsöves, két alumíniumcsöves megoldást igényel, hogy nagyon profánul fogalmazzak. Mi 
van ebben az esetben? Mi történik akkor, ha mondjuk a társasház egyik részénél ilyen típusú 
kazán, a másik részénél pedig olyan típusú kazán van? Azt a következtetést is le tudom vonni 
ebből a helyzetből, hogy egy nagyon erős ipari lobbi volt, államtitkár úr, amely ezt a helyzetet 
előidézte: azt a raktáron lévő sok alumíniumcsövet most be lehet építeni. Ahogy látjuk, ez 
több milliárd forintot fog jelenteni, ami ilyen módon kiadásra kerül a társasházaknál vagy a 
lakásszövetkezetek esetében, vagy akár az egyedi fűtéssel rendelkezőknél is. Van-e arra 
elképzelés, hogy hogyan fogják ezt a problémát kezelni, ha ez a változás be fog lépni? Azt 
hiszem, hogy ezzel ilyen értelemben egy szakmai felvetést is exponáltam. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ez tényleg érdekelne, mert nemzetgazdasági 
szempontból sem kevés az az összeg, amiről beszélünk, és sok más vetülete is van. 
Visszaadom a szót alelnök úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr; én pedig visszaadom az ülés vezetését. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény? (Jelzésre:) Fejér Andor 

képviselő úr, öné a szó, és megnézzük, hogy ki kíván még hozzászólni a vitához. 
 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért remélem, hogy az ön 

előadásából okulva nem jelentkezik egy nagyon nagy és komoly érdekeltség az 
alumíniumiparba való befektetők részéről. Azt gondolom, hogy azért sokkal inkább szakmai 
alapokon nyugszik a kezdeményezés, ezért vissza is térnék a törvényhez, ezért lenne egy-két 
kérdésem. Azon túlmenően, hogy a frakciónk részéről örvendetesnek tartjuk, hogy ez a 
törvény a parlament elé került, és természetesen támogatjuk az általános vitára való 
alkalmasságát, azért egy-két kérdés megfogalmazódott bennem is; természetesen nem lesznek 
szakmailag annyira megalapozottak, mint az elnök úr kérdései, de azért nem bánnám, ha 
választ kapnánk rá. 

Az első mindjárt az 1. §-ban lévő tartalék égéstermék-elvezetőre vonatkozva, hogy 
miért kizárólag a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető, nyitott égésterű 
tüzelőberendezésekkel vehető igénybe; ez kizárja bizonyos tartalék égéstermékeket előállító 
fűtőberendezések üzemeltetését, van tehát olyan tüzelőberendezés is, amely más típusú. Azt 
gondolom, hogy ezt pontosítani kellene, és ha nem veszik rossz néven, ezzel kapcsolatosan 
majd lesz is egy módosító javaslatom. Az is érdekelne, hogy miért nyilvánul közszolgáltatás 
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ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásnak a közszolgáltatói tevékenységre 
beszedett díj. Nem igazán látom, nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy ennek így 
kellene lennie, ugyanis ahhoz, hogy ez így legyen, négy feltételnek kell teljesülnie, illetve 
nem minősül állami támogatásnak, ha négy feltétel együttesen rendelkezésre áll. Az egyik 
ilyen, hogy egyrészt a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási 
kötelezettségnek kell terhelnie; ez nem kérdés, hogy ez így van. A második feltétel, hogy az 
ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon 
előzetesen kell megállapítani. Nyilvánvalóan a rendelet, amelyben megállapítják az 
ellentételezés mértékét, ezt a célt szolgálja. Harmadszor: az ellentételezés nem haladhatja meg 
a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerült költségek egy részben vagy 
részben való fedezéséhez szükséges mértékét, figyelemmel az érintett bevételekre és az 
ésszerű nyereségre is. Még van egy feltétel, hogy nem közbeszerzési eljárás keretében 
történik a szolgáltató kiválasztása. Ha ez a négy feltétel együttesen fennáll, akkor nem 
minősül ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásnak a szolgáltatási díj. Örülnénk, 
ha erre választ kaphatnánk. Van még egy észrevételem, hogy a közszolgáltatóval és az 
ingatlan tulajdonosával szemben kiszabható bírság megállapításának elvét és eljárásrendjét is 
ki kellene dolgoznia a kormánynak, ugyanis a törvény 12. § (2) bekezdés e) pontja az ingatlan 
tulajdonosára is bírságot határoz meg, és akkor ne csak az egyik lábát határozza meg 
kormányrendelet, hanem a másik lábát is. Azt gondolom, hogy így járunk el helyesen. 

Az utolsó észrevételem az lenne, hogy lehet, hogy érdemes lenne elgondolkozni a 
lépcsőzetes bevezetésen, megmondom, hogy miért. Ma Magyarországon nem folyik 
kéményseprő-képzés, ami szakmunka, két helyen történik az országban a kamarák által 
ellenőrzött és szabályozott módon: az egyik Győrben, a másik meg Szolnokon. Ha ezt január 
1-jével vezetjük be, akkor gyanítom, hogy számos olyan szolgáltató vállal majd feladatot, és 
nem fog rendelkezni azzal a szakmai háttérrel, amely szükséges ennek a szakmunkának az 
elvégzéséhez. Ezt megfontolásul ajánlom, hogy gondoljuk végig, hogy ha mondjuk 
országosan… – most nem tudom, hogy hány ilyen szolgáltató működik, gondolom, hogy 20-
40. (Jelzésre:) 60? De nyilván ennek a többszöröse lesz a törvény hatálybalépését követően. 
Gyanítom, hogy nem lesz annyi szakmunkás, annyi szakképzett munkaerő, amely ennek a 
feladatnak a szakszerű ellátásához szükséges lesz. Ez csak egy felvetés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak. Azt hittem, hogy én leszek a 

legmélyebben szántó, de látom, hogy képviselő úr szintén mélyen felkészült az 
előterjesztésből. (Fejér Andor: Alumíniumban nem vagyok olyan jó. – Derültség.) Szeretném, 
ha jelezné még a bizottság bármely tagja, hogy ebben az érdemi szakmai polémiában részt 
kíván-e venni; ha igen, akkor én szót adok. (Nincs jelentkező.) Most ilyet nem látok. Akkor 
viszont Széplaki úrnak jelzem, hogy az előbb már a bizottság ebben állást foglalt. Mint 
szakértőmnek, szót adhatnék, de nem feszítem túl a húrt ebben a remek szakmai vitában, 
úgyhogy ha megengedi, akkor alapul vesszük azt, amit írt, azt vissza is idéztük, és a 
későbbiek során lehetőség lesz majd arra, hogy ezt még kiegészítse a bizottsághoz eljuttatott 
szakmai anyagban.  

Ennek alapján öné a szó, államtitkár úr. Kérem, hogy a kérdésekre, felvetésekre 
reagálva tegye lehetővé, hogy azt követően a bizottság érdemben tudjon állást foglalni az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

Dr. Szaló Péter (BM) válaszadása 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést szeretnék kérni, de mivel az önkormányzati 
bizottság most már rám vár, az első két kérdést megválaszolnám, és Vadász főosztályvezető-
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helyettes kollégámra, illetve Lente Zsuzsa kollégámra hagynám a többi kérdés 
megválaszolását. 

Az egyik, ami tipikusan műszaki kérdés, amit elnök úr tett fel, a zárt és nyílt égésterű 
kazánokkal, illetve az égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos volt. Ezek nem alternatívái 
egymásnak nagyon sok esetben, hiszen van, hogy a zárt égésterűhöz speciális 
kéményberendezés kell, és gyakorlatilag nem lehet gyűjtőkéményként használni, fizikai 
elhelyezési igénye van, viszont lehetséges homlokzaton való kihelyezése. Ugyan nagyon nagy 
nyomás volt pont az anyagi hatékonysági szabályozás kapcsán, hogy csak a nagyon 
energiahatékony zárt égésterűt engedjünk a jövőben, ezt pont ezért nem tettük meg, hiszen 
akkor azok, akik jelenleg nyílttal rendelkeznek, nem tudnának felújítani, korszerűsíteni, tehát 
egymás mellett fog élni tehát a két rendszer még nagyon sokáig. A thermofor kémények 
speciális problémája, amit elnök úr jelzett, valóban megoldást igényel; erre vonatkozóan is 
készítjük a választ a levéllel összhangban. 

A legelső kérdés arra vonatkozott, hogy az önkormányzatok kötelezése milyen irányú 
lesz, elviszik a jobb anyagi helyzetben lévők. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban 
megemlíteni, hogy ha az az elv érvényesül, ami egyébként összhangban van az uniós 
irányelvvel, hogy ez ténylegesen a szolgáltatás költségét tartalmazza egy minimálisan 
respektálható nyereséggel, akkor az érdek is bizonyos értelemben korlátozott, és a ténylegesen 
elvégzett munkának az ellenértékét fogja megfizetni. Nyilván nincs külső finanszírozás, a 
szolgáltatást igénybe vevő meg a szolgáltató egy egyenlet két oldalán helyezkednek el, tehát 
itt természetesen mégiscsak egy szabályozott és méltányos piacról van szó. Lesz tehát verseny 
az egyik oldalon, de a másik oldalon nincs olyan önkormányzati ellenérdekeltség, ami adott 
esetben az önkormányzat anyagi helyzetétől tenné függővé az ellátást, tehát ez az 
önkormányzat szempontjából egy kvázi nullszaldós tevékenységként kell, hogy működjön.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kérem a megértésüket, mert akkor én átmegyek 
a bizottsági ülésre. A részletes személyi, műszaki feltételek kapcsán kollégáim válaszolnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Jó munkát a másik bizottságnál! A 

kollégákat kérjük, hogy röviden reagáljanak az elhangzottakra, hogy azt követően döntést 
tudjunk hozni. Tessék parancsolni! A jegyzőkönyv kedvéért egy nevet kérnék szépen. 

Lente Zsuzsanna (BM) válaszadása 

LENTE ZSUZSANNA (Belügyminisztérium): Lente Zsuzsanna vagyok. A 
tartalékkémény volt az első kérdéskör, ami előkerült. Az OTÉK a tartalékfűtés lehetőségének 
jelenleg az elektromos fűtést vagy pedig a szilárd tartalékfűtésre alkalmas kémények 
fenntartását írja elő, ilyen szempontból van ez a tartalékkémény-fogalom meghatározva, de 
teljesen jogos a felvetés, és fogunk rajta még szakmailag egyeztetni. Ha használaton kívüli 
kéménnyé akarunk minden olyan kéményt helyeztetni, amit a lakos esetleg gázkészülékre 
alkalmaz per pillanat, és innentől mondjuk szilárd tüzeléssel szeretné a fő fűtését megoldani, 
akkor azt le kellene zárnia, ez meg nem biztos, hogy jó, úgyhogy ilyen szempontból 
köszönöm szépen a hozzászólást, és próbálunk rajta módosítani. 

Az EU-s problémával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy egy NFM-es 
kötelezés volt számunkra, hogy ezt beemeljük. Ezt az észrevételt fogjuk továbbítani nekik, és 
kérjük, hogy újra vizsgálják meg ennek a kötelezését, hogy valóban ennek a 
közszolgáltatásnak ennek meg kell felelnie vagy nem.  

Az ingatlanok tulajdonosára vonatkozóan volt még a többletköltség kérdése. A 
jelenlegi hatályos szabályozás már a díj megállapításánál a közszolgáltatás ellátója a 
szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít, a helyi önkormányzat a díj 
megállapításánál a fejlesztési célú költséghányadot figyelembe veheti, van egy ilyen 
rendelkezése. Ha nagyon eltér a díj a jelenlegihez képest, akkor valószínűleg ennek nem tett 
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az önkormányzat annak idején eleget, viszont én úgy gondolom, hogy igaz, hogy egy 
minimum-maximum költségek közé szorítással, de az életvédelmet mindenhol ugyanúgy kell 
szolgálni, ugyanolyan minőségben. Elképzelhető, hogy lesznek olyan kisebb települések, ahol 
ez a díj meg fog emelkedni, de olyan összegekről beszélünk itt, hogy mondjuk egy éves 
1000 forintos díj esetleg 1500 forintba fog kerülni, tehát itt nem olyan értékekről van szó, 
mint egy gázszolgáltatónál a köbméterdíj-emelkedés vagy egyebek, és ilyen szempontból 
viszont az életvédelem szerintem ennél sokkal drágább. Utólag már mindenki azt mondja, 
amikor egy hozzátartozója szén-monoxid-mérgezésben meghalt, hogy inkább megfizettem 
volna egy díjat, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben viszont a jelenlegi elvárásoknak meg kell 
feleltetni ezt a közszolgáltatást. 

Volt még egy olyan kérdés, ahol a felhatalmazásoknál az ingatlantulajdonosokra nem 
terjedt ki a megszólítás. Ez valóban így van; ezt meg fogjuk vizsgálni, és valószínűleg is 
módosítani fogjuk. Volt egy októberi dátum is, amire az elnök úr rákérdezett; szerintem az 
egy régebbi módosításból maradt benne. A lépcsőzetes bevezetésre valóban szükség van, 
emiatt került az a dátum is be, csak nem biztos, hogy jó helyen van. Jelenleg a közszolgáltatás 
tulajdonképpen magára az égéstermék-elvezetőre van korlátozva, de ez az élet védelmét per 
pillanat nem szolgálja. Muszáj vagyunk kiterjeszteni a levegő-utánpótlás vizsgálatára, az 
összekötő elem vizsgálatára. Ezeket az elemeket valóban lépcsőzetesen kell bevezetnünk, 
úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy 2014-2015-ös határidőkkel hogyan tudjuk megszorítani, 
mert a feladatra viszont nagyon szükség van, ugyanis mindenki látja, hogy a téli időszakban 
mekkora áldozatokkal jár manapság a szén-monoxid-mérgezés. Bizonyos esetekről nem is 
tudunk, mert nem halállal végződik, de olyan egészségkárosodással jár, ami esetleg egy életen 
át kíséri a balesetet szenvedett személyt. Nem tudom, hogy van-e még valami. 

 
ELNÖK: Úgy érzem, hogy mindenki úgy végzi, hogy nagyjából mindenre válaszolt, 

kivéve Fejér Andor képviselő urat.  
 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm. A válasz tökéletes volt, csupán azt szerettem 

volna mondani, hogy az európai uniós határozattal kapcsolatosan van bírósági döntés, amely 
kimondja azt, amit én felsoroltam. 

 
LENTE ZSUZSANNA (Belügyminisztérium): Az illetékesnek továbbítva lesz az 

anyag, aki ebben érdemben tud válaszolni, én inkább a szakmai részére tudok önnek 
válaszolni, elnézést, úgyhogy nem tudok ebben itt nyilatkozni. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Látják, hogy a bizottság tagjai hihetetlenül felkészültek 
az előterjesztést illetően. Ez komoly kihívás és komoly segítség is adandó alkalommal, 
viszont most még egy felkészültségről kell tanúbizonyságot tennünk, hogy az általános vitára 
való alkalmasságban tudunk-e dönteni. 

A vitát ezzel lezárom, és az előterjesztés általános vitára való alkalmasságát szeretném 
kérdésként feltenni. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az kérem, 
hogy most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom igen. Aki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) Három nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A 
bizottság elmondta az álláspontját.  

Bizottsági előadót kell állítanunk. Csalódnék, ha nem Fejér Andor képviselő úr volna. 
(Jelzésre:) Kérem, hogy képviselő úr a bizottság teljes támogatásával tegye meg ezt a 
plenárison való hozzászólást! A kisebbségi véleményt képviselők közül van-e olyan, aki 
kíván kisebbségi véleményt mondani? (Nincs jelentkező.) Akkor ön a bizottság előadója, 
képviselő úr, és a kisebbségi vélemény képviseletében is kérem, hogy ebben majd egy rövid 
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diskurzust folytassunk le. Nagyon szépen köszönöm az előadói minőségben részt vevő 
kollégák munkáját.  

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. szám) 

Lépünk tovább rugalmasan! Most visszazökkenünk az eredeti kerékvágásba: a 
3. napirendi pontunk az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/7028. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága.  

Üdvözlöm Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat – aki régi ismerős a 
bizottságban – és kollégáját, és arra kérem, hogy röviden legyen szíves megtenni a szóbeli 
kiegészítését a törvényjavaslathoz. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a szó. 

Kanyó Lóránt (NGM) szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! 
Az önök előtt nyugvó, huszonegy törvény módosítására javaslatot tevő törvényjavaslat öt 
témakör köré csoportosítható. A pénzügyi intézmények különadójára vonatkozó törvényi 
módosítás a kormány és a Bankszövetség közötti megállapodás végrehajtással összefüggő, 
már meglévő szabályok pontosítására irányul. A következő eleme a törvénycsomagnak a Széll 
Kálmán-terv 2.0 végrehajtásával összefüggésben irányoz elő szabályokat. Fontos eleme a 
szociális szövetkezetekkel összefüggő személyi jövedelemadó-törvény változás, illetve több 
törvény fogalmaz meg az EU-jogharmonizációval összefüggő lépéseket, így idetartozik a 
vámtörvény, a társaságiadó-törvény és a jövedékiadó-törvény változása is. Ötödikként 
jogalkalmazást megkönnyítő, illetve a norma működésével összefüggően tapasztalataink 
összegzését tartalmazó és módosítást igénylő változtatásokat javasol a törvényjavaslat, 
elsősorban az adózás rendjéről szóló törvénnyel összefüggésben, de idetartozik a regisztrációs 
adóról szóló törvény módosítása is.  

Ami a tisztelt bizottság feladatkörét illeti, kiemelném a személyi jövedelemadó-
törvénynek azt a változtatását, amely mentességet irányoz elő az otthonteremtési 
kamattámogatásokról szóló kormányrendelettel összefüggésben biztosított kamattámogatásra 
is, illetve arra is mentességet irányoz elő, ha a hiteladós számára a hitelintézet elengedi a 
követelését. Közvetve a fogyasztóvédelemmel függ az is össze, hogy az adózás rendjéről 
szóló törvény módosítása biztosítja azt, hogy a kézbesítési vélelem beálltáról az adózók 
értesüljenek. Jelenleg ilyen szabály nincs. Ennek az lesz a módja, hogy az állami adóhatóság a 
honlapján közzéteszi azt, hogy mely adózók esetében állt be a kézbesítési kérelem –
 természetesen nem az adózók megnevezésével, hanem az adózók adószámával és az 
ügyiratszám közlésével –, emellett pedig azon adózók számára, akik ügyfélkapuval 
rendelkeznek, az adóhatóság közvetlen értesítést is ad. Összességében ennyit szerettem volna 
felvezetésképp röviden elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Méltányolom, hogy fókuszáltan a 

bizottság hatáskörébe tartozó ügyekre irányította rá a figyelmet. Ennek nyomán szeretném 
megkérdezni, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván véleményt mondani, ami az általános 
vitára való alkalmasság eldöntését segíti. Kérem, hogy jelezzék a bizottság tagjai a szólási 
igényüket. (Jelzésre:) Tóth Csaba képviselő úrnak adom meg a szót. Képviselő úr, 
parancsoljon, öné a szó.  

Kérdések, hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. A javaslat 2. pontjáról, a szerencsejáték 
szervezéséről szóló törvény módosításáról szeretnék néhány gondolatot szólni, és kérdéseim 
is lennének ezzel kapcsolatban. Nem tudom ugyan, hogy melyik témakörhöz tartozik az öt 
felsorolt közül, de gondolom, a jogalkalmazást megkönnyítőbe tartozhat bele. Előzetesen 
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annyit mondanék erről a szerencsejáték-törvényről, hogy a parlament tavaly ősszel 
módosította a szerencsejáték-törvényt, amikor rendelkezett arról, hogy megteremtette a 
helyhez között, szerver alapú pénznyerő automaták üzemeltetésének feltételrendszerét, illetve 
a nem helyhez kötött, szerver alapú pénznyerő rendszerek üzemeltetésének feltételrendszerét. 
Ezzel egyidejűleg a drasztikus adóemelés is hatályba lépett: a korábbi 125 ezer helyett 
500 ezer forint lett a II. kategóriás termeknél, az I. kategóriásoknál pedig a 150 ezer helyett 
700 ezer forintra emelkedett a játékadó. Ezzel jelentős adóbevételt remélt a kormányzat, ezzel 
szemben az akkori 22 ezer nyerőgépből mára 4 ezer van a piacon a legújabb adatok szerint, de 
ez folyamatosan csökken. Nagyon sok cég szüneteltette, majd megszüntette a tevékenységét, 
ezzel munkahelyek is szűntek meg, gépeket kivontak a piacról, és ami a legfontosabb, hogy a 
tervezett adóbevétel nemhogy nőtt volna, hanem jelen pillanatban kevesebb, nem éri el az 
adóemelés előtti szintet. 2011-ben egy évben 50 milliárd forint környékén volt az adóbevétel 
a szerencsejátékból, ennek a fele származott durván a nyerőgép-piacból. 2012-re körülbelül 
80 milliárdot terveztek – ez azt jelenti, hogy a szerencsejáték-iparból 40 milliárdot –, ami 
messze van a jelenlegi várakozásoktól. 

A stabil adóbevételt attól várták, hogy a szerver alapú pénznyerő automaták 
üzemeltetésének belépése megteremti azt a stabil adóbevételt, mert abban a pillanatban 
megszűnnek ezek az adók, és egy egységes, a tiszta játékbevételt terhelő 33 százalékos adóval 
lehetne kalkulálni. Ugyanakkor kérdés az, hogy a tavaly ősszel elfogadott törvény miért nem 
tud működni, miért nem sikerült ennyi idő alatt ennek a végrehajtási rendeletét megalkotni, 
amelynek kapcsán elindulhatna a szerver alapú nyerőgép-üzemeltetés az országban. 
Zárójelben tesszük hozzá, hogy ez egyedülálló lenne Európában, mert ilyen rendszer sehol 
nem működik még. Görögországban, Németországban és Hollandiában fontolgatják ezt a 
szabályozást előkészíteni, de megvárják a magyar modell kialakulását, mint több európai 
országban is; ebben legalább Európában az élmezőnybe tartozunk, ha ezt sikerül beüzemelni 
és működtetni. Visszatérve a szerver alapú automaták üzemeltetésének kérdésére, a kérdés az, 
hogy ez a végrehajtási rendelet miért várat eddig magára, miért nem lehetett ezt megalkotni, 
és miért nem lehet már eszerint üzemeltetni, működtetni ezeket a rendszereket.  

Konkrétan a törvényjavaslattal kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Ez a módosítás 
most pontosítja azoknak az auditáló szervezeteknek a szerepét, akik arra hivatottak, hogy a 
szerver alapú játékgép-üzemeltető rendszereket minősítsék, illetve kiadják a működési 
engedélyeket. Ezeket akkreditálni kell, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál 
nyilvántartásba kell őket venni, hogy egyáltalán auditálni tudjanak. A módosítás erre terjed ki, 
ezt szabályozza, próbál pontosan körbeírni, hogy milyen szempontrendszereknek kell 
megfelelni ezeknek az auditáló szervezeteknek. Az látszik, hogy az eddigi előírt tízéves 
szakmai tapasztalat le lett csökkentve nyolc évre. A kérdés az, hogy most miért pont nyolc, 
miért nem kilenc vagy hat és fél, és mi indokolta ezt. 

A másik, ami újdonság, a novemberben módosított törvényben nem szerepelt, hogy 
ezek az auditáló szervezetek – próbálom idézni – milyen szaktudással rendelkezzenek. Előírja 
azt, hogy akkor tekinthető szaktudással rendelkezőnek egy auditáló szervezet, ha legalább egy 
éve akkreditációval rendelkezik. A kérdés az, hogy bizonyára véletlen, hogy csak egyetlenegy 
ilyen cég van a piacon, aki nem egy, hanem körülbelül másfél éve rendelkezik ilyen 
akkreditációval. Az itt a kérdés, hogy most az-e a cél, hogy monopolhelyzetet teremtsenek 
egy szervezetnek, mert ha monopolhelyzet áll elő, akkor ennek a szervezetnek az átképzése 
elég tág határok között tud működni, tehát várhatóan jelentősen meg fog drágulni az auditálás 
ebben a pillanatban. Ezzel együtt az adófizetés volumene a korábbi helyzethez képest 
valószínűleg csökkenni fog, ami által jelentős jövedelemtermelés fog kiesni megnövekedett 
költségek miatt. 

További kérdés még, ahol szabályozza a törvényjavaslat, hogy a 
szerverüzemeltetőnek – most a helyhez kötöttről beszélek – legalább ezer, helyhez kötött 
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pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó szerződéssel kell rendelkeznie. Ez megint 
felvet egy kérdést, hogy nem szűkíti-e be kellően be a piacot. Az előbb beszéltünk róla, a 
felvezetőben mondtam, hogy jelenleg 3-4 ezer játékautomata működik. Ha ezerhez kötik azt, 
hogy egy szerverüzemeltető piacra tudjon lépni, akkor ez azért jelentős piacszűkítést jelent. 
Igaz, hogy aztán maximalizálja tízezerben, de ha a jelenlegi helyzetet nézünk, akkor itt 
egyetlenegy szerverüzemeltető lesz az országban, ha ez így fog működni tovább. Az még 
látszik a szerverüzemeltető feltételrendszerénél, hogy az, hogy ilyen előírásokat tesznek bele, 
hogy itt külföldi cég, külföldi személy semmilyen módon nem jelenhet meg, a hazai 
vállalkozásokat védi. A kérdés az, hogy tényleg ez volt-e ezzel a cél. Röviden összefoglalva 
nekem ennyi lenne a véleményem, illetve a kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kíván-e még valaki hozzászólni? 

(Jelzésre:) Képviselő asszonynak megadom a szót. Mágori Józsefné képviselő asszony, tessék 
parancsolni! 

 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz bizottsági 

frakciója nevében mondom, hogy ez a nagyon sok törvény tulajdonképpen az Európai Unió 
törvényeivel jogharmonizál, rendszerez, alkalmazkodik a mostani helyzethez, úgyhogy az 
egész frakciónk támogatja ezt a törvénycsomagot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Tessék parancsolni, képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Csak két gyors kommentár tulajdonképpen az egészhez. 

Amit Mágori képviselőtársunk elmondott, az igaz, de azt azért hozzátenném, hogy a 
vámeljárásokban egy olyan korrekció történik, amit eredetileg a Bizottság megkövetelt volna, 
a magyar kormány ellenállt, és most végül is kényszer hatására megteszi, tehát az ilyesmit 
érdemes menet közben már az EU-előírásoknak megfelelően módosítani.  

A másik viszont a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló rész, ami 
valójában az energiaszektor különadóját terjeszti ki. Ott azért azt hozzá kell tenni, hogy az a 
fajta módszer, ahogy ezt a törvényt bevezetik, és átvezetik többek között a közszolgáltatókat 
is érintő szektorokba, a privát szféra szempontjából rendkívül aggályos, hiszen a befektetői 
bizalmat tovább ássa alá, fogyasztói szempontból viszont azért aggályos, mert a 
közszolgáltatásokat olyan módon magasan túlárazottan tartja, ami olyan problémákat fog 
generálni, ami majd visszajön ehhez a bizottsághoz. Az ilyenfajta salátákat azért nehéz 
kezelni, mert van benne egyébként jó is, amit örömmel megszavaznánk, van, amivel teljesen 
nem értünk egyet, de az biztos, hogy ez a rész ennek a bizottságnak további munkákat fog 
adni, hiszen a közszolgáltatások már így is jelentős részét képezik a fogyasztóvédelmi 
problémáknak Magyarországon. Ha itt fenntartják a túladózással ezt a túlárazottságot, ami van 
a szektorban, az nekünk még sok problémát fog okozni. Csak ennyit szerettem volna 
mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést én is szeretnék hozzátenni ehhez. 

21 darab törvény módosítása van az előterjesztésben, ami önmagában is egy elég nagy léptékű 
átfogó csomag, és van közte több olyan is, ahol még talán hatályban lévő vagy hatályba sem 
lépett jogszabály módosítása, törlése vagy korrekciója történik. Azt gondolom, 
főosztályvezető-helyettes úr, hogy az elmúlt hónapok zaklatott parlamenti munkájának is az 
egyik eredménye az, hogy így megy a törvénykezés, hogy beterjesztenek, még hatályba se 
lép, és már korrigálunk egy jogszabályt. Talán ha egy picivel több időt szánnánk a 
jogalkotásban ezekre az ügyekre, akkor kevesebb ilyen helyzetet élnénk meg közösen.  
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Úgy vélem, hogy több hozzászólás nincsen. Főosztályvezető-helyettes úrnak és 
kollégájának a megadom a lehetőséget a reagálásra, azt követően pedig dönteni fogunk az 
általános vitára való alkalmasságról. Parancsoljanak, önöké a szó. 

Kanyó Lóránt (NGM) reflexiói 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Ami a 
szerencsejáték-törvény módosításával összefüggő javaslatokat, felvetéseket illeti, arra 
vonatkozóan a kollégámnak, dr. Vargha Máté úrnak adnám meg a szót. Ertsey Katalin 
asszony említette a vámtörvény módosítását, ami valóban egy EU-kívánalomnak való 
megfelelést önt jogszabályi formába. Kétségkívül volt ezzel összefüggésben több forduló és 
több tárgyalás az Európai Bizottság és a kormány részéről. A mi álláspontunk az volt, hogy 
jelenleg azok a garanciák, amelyek megvannak a közigazgatási eljárásról szóló törvényben, 
elégségesek ahhoz, hogy a Bizottság igényeit kielégítsék, azonban a Bizottság ezt nem így 
látta, és ezért van most szükség a vámtörvény olyan értelmű módosítására, ami lehetővé teszi 
az előzetes meghallgatás intézményét, mielőtt még a hatóság valamilyen negatív döntést hoz.  

Ami a távhőszolgáltatásokkal összefüggő törvénymódosítást, tehát az energiaellátók 
jövedelemadójának korrekcióját jelenti, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy az 
energiaellátók által is fizetett ágazati különadó 2013. január 1-jétől megszűnik, számukra 
99 milliárd forinttal lesz kisebb a fizetési kötelezettség; ekkora volt az az összeg, amit 2011-
ben fizettek, és valószínűleg még 2012-ben is fizetnek. Az energiaellátók jövedelemadója 
változtatásánál egy jóval szerényebb bevételt fogalmaz meg, tehát ebből az aspektusból 
tekintve talán az a fajta árnyomás, amelyről képviselő asszony beszélt, nem tűnik olyan 
túlzottan veszélyesnek. Most átadnám a szót a kollégámnak.  

Dr. Vargha Máté (NGM) reflexiói 

DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! A Vh.-
rendelettel kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy jelenleg is folynak a szakmai 
egyeztetések, és a Vh.-rendelet kiadására hamarosan sor fog kerülni. Azt gondoljuk, hogy a 
Vh.-rendelet kiadását követően a helyzet nagymértékben tisztázásra kerül, ami azt gondoljuk, 
hogy a tevékenység gyakorlási körének a bővülésére is pozitívan fog hatni. Maga a 
szerencsejáték-törvény az auditálást végző szervezetekkel kapcsolatos feltételeket pontosítja. 
Az, hogy nyolcéves tapasztalattal rendelkezik elektronikus aláírás területén – ezt kérdezte 
tisztelt képviselő úr –, azt gondolom, hogy az egyéb feltételekkel együtt már elégséges 
biztosítékot ad arra, hogy szakmailag megalapozott döntéseket hozzon az az auditáló 
szervezet. A harmadik kérdésével kapcsolatban, elnök úr: természetesen nem volt cél 
semmiféle monopolhelyzet kialakítása. Azt gondolom, hogy a feltételeknek megfelelően fog 
sor kerülni azon szervezetek belépésére, akik ezeket a tevékenységeket fogják végezni, és ez 
attól függ, hogy kik fognak ezeknek megfelelni; hogy egy vagy több, ez a szakmai 
feltételektől fog függni. Ezzel kapcsolatban röviden csak ennyit szeretnék elmondani. 
Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen a reagálásokat az elhangzottakra. A bizottság feladata, 
hogy döntést hozzon az általános vitára való alkalmasság kérdésében. Aki az előterjesztést 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Tizennégy 
igen. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) Három nem. Aki tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság meghozta a döntését.  

Mágori Józsefné képviselő asszonyt kérem, hogy képviselje a bizottság többségi 
álláspontját az adott kérdésben, kisebbségi véleményt pedig Tóth Csaba képviselő úr fog 
mondani; őt is kérem, hogy az elhangzottak alapján tegye meg a kisebbségi álláspont 
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kifejtését a plenáris vitán. Ezzel lezárom ezt a napirendet. A kormányzati oldalon az 
előterjesztők változatlanok. A következő két napirendi pont esetében hasonló felállással 
fogunk a feladatokkal megbirkózni.  

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat (T/7037. szám) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, 
T/7037. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága, és ugyanúgy Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes úr és kollégája fogja képviselni a bizottság előtt a tárca-, illetve 
kormányzati álláspontot. Meg is kérem önöket, hogy tegyék meg röviden a szóbeli 
kiegészítést, és azt követően a bizottság le fogja folytatni a vitát az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Tessék parancsolni! 

Kanyó Lóránt (NGM) szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A pénzügyi 
tranzakciós illetéket a Széll Kálmán-terv 2.0 hívta életre, nem utolsósorban azzal 
összefüggésben, hogy a pénzügyi szervezetek által fizetett különadó majd szép lassan eltűnik 
az adórendszerből, jelentőségét veszti. Nagyon fontos talán azt rögzíteni, hogy mire terjed ki 
ez az illeték, mi az illetékkötelezettség tárgya. Illetékkötelesnek minősül a fizetési műveletek 
közül az átutalás, a beszedés, a készpénzátutalás, a készpénzbefizetés számlára, a 
készpénzkifizetés számláról, az akkreditív, illetve a készpénzre szóló csekk, továbbá a 
kedvezményezett útján történő vagy az azzal összefüggésben kezdeményezett fizetés, ami a 
bankkártyás fizetést jelenti.  

Nem terjed ki az illetékkötelezettség arra, ha az adott pénzügyi szolgáltatónál lévő 
ügyfél alszámlái között valósul meg a tranzakció. Nincs illetékkötelezettség akkor sem, ha az 
értékpapírszámla és a fizetési számla között jön létre egy tranzakció, és nem illetékköteles a 
GIRO-rendszerben bankközi elszámolások kapcsán, banki likviditás miatt a bankok közötti 
tranzakció sem. Nem terjed ki a hatálya a tranzakciós illetéknek a Nemzeti Bankra, és nem 
terjed ki a hatálya a kincstárnak a kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtására, és ahogy az előbb is utaltam erre, a pénzügyi intézmények, pénzügyi szervezetek 
közötti tranzakciókra sem.  

Az illeték alanya a pénzügyi intézmény, aki lebonyolítja a pénzügyi tranzakciót. 
Ezalól egy kivétel van: abban az esetben, ha postai elszámoló központon keresztül történik 
meg a készpénzbefizetés, akkor a postai elszámolóközpontot üzemeltető lesz az adó alanya. 
Az illeték mértéke 0,1 százalék, és arra az összegre vonatkozik, amivel a pénzügyi intézmény, 
pénzügyi szervezet a fizető számláját megterheli, illetve készpénzbefizetés esetén amikor az 
adott készpénzösszeget a számlára befizetik; ennek az összege lesz az illeték alapja. Ennyi lett 
volna röviden ennek a köztehernek az összefoglalása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Majd lesz mód a 

reagálásban bővebben is hozzászólni. Úgy látom, hogy Ertsey Katalin képviselő asszony már 
jelezte, hogy szólni kíván, én magam is jelzem, hogy szólni kívánok, és nyilvánvalóan lesz a 
kormánypárti oldalon is olyan képviselő, aki ezzel élni kíván. Először Ertsey Katalin 
képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Erre tartogattam az időmet 
a mai bizottsági ülésen. Az LMP már 2010 nyarán kezdeményezte azt, hogy a Tobin-adót 
kezdeményezze Magyarországon, hiszen mélyen hiszünk abban, hogy a nemzetközileg 
bevezetett, valóban tranzakciós adó – és nem ez az illetéknek nevezett adó, amit itt most elénk 
tárnak – lenne a megoldás egy csomó esetben. Kezdjük azzal, hogy azért nevezik illetéknek, 
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hogy az EU-val ne kelljen róla egyeztetni. A Tobin-adó bevezetésére, illetve 
kezdeményezésére jó alkalom lett volna az EU-elnökségünk ideje – mi ezért 
kezdeményeztük –, és még most se lenne e késő, hogy a kormányzat komolyan vegye azt, 
hogy megfogjuk a tranzakciókat, méghozzá azokat a specaudit tőkemozgásokat, amelyek az 
egész életünket jelentősen befolyásolják, és amelyek az elmúlt pár évben a pénzügyi, majd 
abból gazdasági, vezetési, végül szociális válságot okozták. Ehelyett a kormányzat egy 
sárgacsekk-adót vezet be, amit hiába próbálnak más néven nevezni, ez az, és így fog 
bevonulni a történelembe, tehát megadóztatják azokat a fajta, kifejezetten kispénzű 
embereket. Hiába – még a bankszövetségi megegyezést is felrúgva, az utolsó pillanatban – a 
bankot nevezik meg mint az adó befizetőjét, de természetesen pontosan tudjuk, hogy ez a 
fogyasztókat fogja sújtani. Sárgacsekk-adó ügyben egy érdekes fordulat volt. A bizottság 
alelnöke benyújtott módosító javaslatot ahhoz is, ami a sárga csekkek felmentését okozta az 
adók alól, azt a törekvést viszont, hogy a sárga csekkek kiváltása elektronikus úton történjen, 
már nem támogatta a parlament, holott támogatni kellene a vállalatoknak azt a fajta 
törekvését, hogy kíméljék a készpénzrendszert, egy időben azzal, hogy természetesen 
kíméljük azt a fogyasztót, akinek nincsen internetes hozzáférése, akik ma még sokan vannak 
Magyarországon.  

Határozottan szeretném csak jelezni, hogy az ilyen formájú adóztatást – ami egy 
kifejezetten Gyurcsány-stílusú pénzbeszedés, ahelyett, hogy egy nagyon komoly választ 
adnánk arra a globális kihívásra, ami a pénzügyi spekulációból fakad –, nem támogatjuk, és 
meg is van arra a megoldás, hogy mit kellene helyette bevezetni. Az Országgyűlés előtt 
fekszik, beadtuk, és erre még a Matolcsy-féle kormányzat is rábólintott, hogy igen, ezt ki 
kellene dolgozni, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, aki hallja, hogy e helyett a csúf 
intézkedés helyett kifejezetten fontolják meg a Tobin-adó kidolgozását és bevezetését. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti oldalon van-e hozzászólás? (Jelzésre:) 

Boldog István, azt követően pedig az elnök kíván szólni, és akkor megnézzük, hogy még 
milyen körben beszélgetünk a jogszabályról. Boldog István képviselő úr! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): A Fidesz-frakció támogatja a kormány adópolitikai 

célkitűzéseit, mégpedig azt, hogy a munkáltatói adók aránya csökkenjen a fogyasztási és 
forgalmi adókkal szemben, és azt is támogatja, hogy a különadó kivezetésével egy időben a 
bankok továbbra is adót fizessenek, és rájuk is teher legyen róva, pontosan ugyanúgy, mint a 
magyar állampolgárokra. Nem akarom húzni az időt; azt gondolom, hogy a vitában majd el 
fogjuk mondani az érveinket, hiszen az idő nagyon előrehaladott, és mindjárt az ülésen kell 
lennünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kivételesen nem adom meg a szót képviselő úrnak, 

mert előbb jelentkeztem, és szeretnék élni a szólás lehetőségével, de jelzem, hogy Z. Kárpát 
Dániel képviselő úr szintén szólásra jelentkezett. 

 
(Az elnöklést Zsigó Róbert, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak.  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Néhány megjegyzéssel szeretném az 

egyébként bimbózó vitát kicsit virágba szökkenteni. (Derültség.) Azért az egy tanulmányt 
megér – ezt az előterjesztő képviselőjének mondom –, hogy ez a korábbi tervezett adó hogyan 
nemesült át illetékké. Valamelyik internetes hír mondta, hogy Brüsszelt kicselezve a korábban 
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tervezett adót illetékké kellett átminősíteni, mert így be lehet vezetni, míg az előző esetben 
Brüsszelnek valamifajta jóváhagyása vagy egyeztetési kényszere teremtődött volna meg. Ez 
egy érdekes történet. 

Néhány megjegyzést szeretnék ehhez hozzátenni. A Bankszövetség azt mondja, hogy 
amennyiben ez így valósul meg, akkor nem tud beindulni a hitelezés Magyarországon. 
Őszintén, szakmailag érdeklődöm, hogy önök is így látják, hogy nincs semmi gond a hitelezés 
beindulásával Magyarországon? Felvetődött vitaként, és úgy hallottuk, hogy a jogalkotásban 
erős ambíciókkal rendelkező Rogán képviselő úr – aki most bizottsági elnök, és a többségi 
kormánypárti frakció vezetője is lesz vagy már az –, azt mondja, olvastam, hogy még nyitott 
az a kérdés, hogy a felső határ megteremthető-e, vagy nem nyitott. Őszintén kérdezem, hogy 
ezt az előterjesztőtől kérdezzem-e meg vagy Rogán úrtól. Most főosztályvezető-helyettes 
úrtól kérdezem meg, hogy hogyan látják ezt a kérdést. A Magyar Nemzeti Bank azt mondja, 
hogy ez az adó növelni fogja a készpénzforgalmat, ami egyébként is nagyon magas 
nemzetközi összehasonlításban Magyarországon, és azt is hozzáteszik, hogy negatív hatással 
lehet az ország tőkevonzó képességére, erodálhatja a növekedési potenciált, és a felső korlátra 
ők is tesznek negatív megjegyzést. 

Adószakértők, akik egyébként több helyen is megszólalnak ebben a kérdésben, 
egyértelműen azt mondják, hogy ezeket az új adókat nem lehet illetéknek nevezni ebben az 
esetben, én pedig szeretném ehhez kérdésként hozzátenni, hogy mi az az állam által nyújtott 
szolgáltatás, amely indokolná az illeték elnevezést. Illeték esetében, ha az állam kivet egy 
illetéket, ellentételezésként szolgáltatást nyújt. Melyik ez a szolgáltatás, amelyet az állam 
nyújt? Látszólag álnaiv a kérdés, amit felteszek, de hogy lesz ennek a beszedése, ki fogja 
szedni az illetéket eben az esetben? Értem, hogy az előterjesztésben – azt hiszem, talán úgy 
szerepel – a pénzforgalmi szolgáltató havonta állapítja meg és fizeti meg, de valójában ez 
hogy fog történni, hiszen ha jól látom, akkor itt fizetünk az adófizetés után, a kamatfizetés 
után, a büntetések után, a közszolgáltatások kiegyenlítése után, a napi élelmiszer-vásárlások 
után, ezek mind-mind adókötelesek lesznek. Erre azt mondani, hogy ezzel a bankokat 
adóztatjuk meg, őszintén szólva, én ezt egy furcsa felvetésnek gondolom, a reális élethez 
nincs köze ennek a felvetésnek. Ugyancsak a Tobin-adóra szeretnék én is annyi megjegyzést 
tenni, hogy az egy nagyon elhibázott megjegyzés, hogy ez olyan, mint a Tobin-adó. A Tobin-
adó nem ilyen. Ez egy teljesen más jellegű adókivetés; illetéknek hívjuk, de adókivetés. Míg 
az előző a spekulációs célú pénzmozgást adóztatta meg, ez mindenkit, aki egyébként itt 
Magyarországon fizetni fog.  

Az utolsó megjegyzésem, ami elgondolkodtató, és őszintén azt gondolom, hogy ezen a 
kormánypárti képviselőknek is el kellene gondolkodni, hogy ez egy olyan erős felhatalmazást 
ad a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amely gyakorlatilag azt mondja, hogy a 
számlatulajdonosok adataihoz úgy jut hozzá, hogy velük szemben nem kell tételes ellenőrzést 
elrendelni, hanem szúrópróbaszerűen bárkinek bármikor az összes számlamozgását, mindent 
leellenőrizheti. Én mint a szolgáltatást igénybe vevő banki ügyfél jelzem, hogy nekem 
egyszer volt egy elszámolási vitám a saját bankszámlámhoz kötődően, és akkor 
visszamenőleg két évre le kellett kérnem a banktól a számlamozgásra utaló jegyeket. Ezért 
irdatlan összeget fizettem, több tízezer forintot, mert azt hiszem, 300-400 forint volt egy 
adatkérés. Tisztelettel kérdezem, hogy hol lehet majd a NAV-nál bejelentkezni, hogy egy 
ilyen esetben nekem és bérmentve kérje le a számlamozogásomat. Vagy a NAV fizet valamit 
ezért a mozgásért? Nekem ugyanis fogyasztóként, szolgáltatást igénybe vevőként komoly 
pénzt kell azért fizetnem, hogy ezt az információt megkapjam. A NAV fizet-e mondjuk a 
banknak ebben az esetben, hogy ezt a számlamozgást megkéri?  

A telefonadóról már beszéltünk, de ugyanez a telefonadónál: tételes híváslistát kell 
lekérni. Melyik NAV-alkalmazott lesz az, aki az én tételes híváslistámat majd bekéri, és 
megnézi, hogy mondjuk alelnök úrral hányszor beszéltem, képviselőtársaimmal hányszor 
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beszéltem, a politikai partnerekkel hányszor beszéltem, és milyen következtetéseket lehet 
ebből levonni? Ebben a zaklatott világban egy erős érzelmi felütésre tesz lehetőséget, ha ezt 
így közelítjük meg; ne tegyük. Ez nyilvánvalóan egy nyitott kérdés, az összes többiről meg 
szerintem a kollégák már beszéltek. Megtisztelne főosztályvezető-helyettes úr, ha erre az adó 
vagy illeték típusú kérdéskörre választ adna, mert szerintem ez sokunkat érdekel ebben a 
kérdéskörben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Visszaadom a szót alelnök úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel képviselő úr kért szót, neki megadom a 

szót, az ülés vezetését pedig visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Képviselő úr, öné a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót elnök úrnak, aki azóta újra alelnök 

úrrá vedlett át, kicsit bonyolítva a rendet. Igazából csak egyetlen felvetéssel szeretném 
gazdagítani ezt a vitát. Újfent egy olyan ötlet van előttünk, ami már adózott jövedelmet 
nyirbál meg adott esetben dupla sarcként, hiszen ha megkapom a fizetésemet, akkor is elvonja 
tőlem, ha elköltöm azt a későbbiekben, akkor is le akarja venni egy bizonyos részét. Én csak 
egy dolgot kérek, hogy ne mondják azt, hogy ezt a bankok fogják megfizetni, mert ez nem 
igaz, ez hazugság; ezt az emberek fogják megfizetni. Egyelőre nincsen az önök kezében 
áthárítás elleni módszer vagy vizsgálati rendszer; ha van, akkor azt kérem, osszák meg velem.  

Az az érzésem, mint ami a távközlési adóról szóló vitában zajlott le, hogy Rogán Antal 
előterjesztő úr a távközlési árindexszel vagy árindexbéli változással próbálta bizonyítani azt, 
hogy itt aztán semmiféle áthárítás nem következhetett be, hiszen olyan éles a piaci verseny, és 
ezen árindexben mért változás is csak másfél, adott esetben két százalékig burjánzott el éves 
szinten. Azt felejtette el hozzátenni az előterjesztő úr, hogy a korábbiakban ez egy még 
alacsonyabb összeg volt, a korábbi évek statisztikáit elfelejtette – véleményem szerint 
tudatosan – elénk vezetni, az ugyanis bizonyította volna, hogy ezen ágazatban az áthárítások 
foka igenis nőtt az utóbbi három-négy év viszonylatában az előző évekhez képest. Ezt a 
statisztika és a KSH adatai egyértelműen bebizonyítják, csak a viták formája és szerkezete 
általában nem hagy arra teret és lehetőséget, hogy ezt mélyebben kitárgyaljuk, adott esetben 
én a válaszomra egy viszonválaszt kérhessek az Országgyűlésben. Ezért azt szeretném kérni, 
hogy ha van olyan érv, ami valóban azt bizonyítja, hogy a bankok fogják megfizetni ezt a 
terhet, akkor azt osszák meg velünk. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, hogy nincsen. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a lehetőség, hogy reagáljon, aztán 
majd a bizottságé, hogy döntsön. 

Kanyó Lóránt (NGM) reflexiói 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Ertsey Katalin 
asszony a Tobin-adó mellett tört lándzsát, ami kétségkívül egy szimpatikus vagy impozáns 
adó lenne, azonban úgy véljük, hogy ha egy ilyen adó csak Magyarországra korlátozódik, 
akkor abból nem igazán lenne bevétel, tekintve, hogy akkor az olyan ügyletekre vonatkozna, 
amelyet külföldön bonyolítanának le, vagy adott esetben a magyar tőzsdét szüntetnénk meg. 
Ebben az esetben, ha ez egy globális szintű, vagy legalább az Európai Unió szintjén meglévő 
vagy formálódó közteher lenne, akkor persze más a helyzet.  

Elnök úr vetette fel, hogy lesz-e hitelezés vagy nem lesz. Valóban fontos az, hogy a 
gazdaságban beinduljon a hitelezés, és ezért például az előző napirendi pontnál említett 
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csomagban van a pénzügyi intézmények különadójával összefüggésben egy csökkentés, ami a 
Bankszövetség és a magyar kormány közötti megállapodáson nyugszik. Ebben van lehetőség 
arra, hogy a pénzügyi intézmények, a hitelintézetek levonhassák, csökkenthessék az 
adóalapjukat azzal a hitelnövekménnyel, amelyet kis- és középvállalkozások számára 
nyújtanak, illetve amit uniós pályázatokkal összefüggésben, annak előfinanszírozására 
nyújtanak. Ez a növekedési paktum jogszabályba öntött megnyilvánulása lesz, és reményeink 
szerint ez is elősegíti a banki hitelezést.  

Örök kérdés az, hogy vajon hogyan s miként tudják áthárítani a bankok a 
fogyasztókra, a lakosságra, a vállalkozásokra azokat a terheket, amelyeket nekik kell 
megfizetni a norma szerint. Ebben elég éles különbség van a kormányzat és az ellenzék 
között. Ha azt tekintjük, hogy azért Magyarországon viszonylag sok bank van, ezeknek a 
bankoknak számos számlacsomagja van, amelyből a fogyasztók választhatnak, akkor azt 
mondhatjuk, hogy azért a piaci verseny meglehetősen korlátozottá teszi azt, hogy ezek a 
közterhek, amelyeket a bankoknak kell megfizetni, a fogyasztókhoz végső soron áthárított 
adóként jussanak el. 

Elnök úr külön kérdezte az adó versus illeték problematikáját, ami már az adóelméleti 
kérdésekhez vezet. Jelenleg illeték elnevezéssel az illetékekről szóló törvény fogalmaz meg 
különféle nemű illetékeket, amelyeknek a jellegzetessége igen eltérő egymástól. Az 
úgynevezett vagyonszerzési illetékek között is kétféle illetéknemről van szó. A visszterhes 
vagyonátruházási illeték egy forgalmi adó jellegű közteher. Ebben az esetben az 
illetékkötelezettség akkor áll be, amikor a felek az ingatlan átruházására vonatkozó 
szerződést – persze nem csak ingatlan lehet a tárgya a visszterhes vagyonátruházási 
illetéknek, de leegyszerűsítve az ingatlanátruházásra vonatkozó szerződést – aláírják, beáll az 
illetékkötelezettség. Ezért mondjuk azt, hogy ez egy forgalmi jellegű közteher. A 
vagyonszerzési illetékek másik csoportja az öröklési és ajándékozási illeték, ami egy 
vagyongyarapodási adó – egy vagyonadóról van szó –, és van a harmadik formája az 
illetékeknek, az eljárási illetékek csoportja. Az eljárási illetékek a közigazgatási eljárásért 
fizetendő közterhet fogalmazzák meg. Ebben az esetben érhető az tetten, hogy közvetlen 
ellenszolgáltatás van az illetékfizetés és az állam által nyújtott szolgáltatás között, hiszen a 
fizetési kötelezettség csak akkor áll be, ha az ügyfél ügyet kezdeményez. Az illetékek összes 
többi eleménél, a vagyonszerzési illetékeknél ilyen közvetlen ellenszolgáltatás nincs. Ebben 
az értelemben ez a pénzügyi tranzakciós illeték leginkább a visszterhes vagyonátruházási 
illetékre hasonlít, tárgyát, jellegét tekintve is ehhez idomul, nem pedig ahhoz az eljárási 
illetékhez, ami a közigazgatási eljárás vagy esetleg a cégbírósági eljárási illeték vagy a 
bírósági eljárási illeték megfizetésével függ össze. 

További kérdés, hogy ki szedi az illetéket, hogyan működik ez a rendszer. Az illeték 
alanya a pénzügyi intézmény, az ő számára írja elő a norma azt, hogy meg kell állapítani az 
illeték összegét. Ezen illeték megállapításának módját rögzíti az, hogy mire vonatkozik az 
illetékkötelezettség, mi az illeték tárgya, melyek azok az ügyletek, tranzakciók, amelyekre 
vonatkozóan egyáltalán szóba kerül az illetékfizetés kötelezettsége. Ezeket a pénzügyi 
intézmény az informatikai rendszer alapján le tudja válogatni. Alapvetően az adott számlák 
terhelési oldalát kell megnézni, és amekkora összeget a fizetési számlák terhelési oldalán az 
adott adómegállapítási időszakban a bank felkönyvelt, ez lesz az alapja, és erre vetíti az adott 
illetékmértéket. A tranzakciók és a tranzakciók összege tehát mindösszesen csak arra a célra 
szolgál, hogy a bank meg tudja állapítani a saját fizetési kötelezettségét.  

Elhangzott még az a meglátás is, hogy vajon a NAV mennyire képes betekinteni abba, 
hogy az egyes számlatulajdonosok számlaforgalma hogyan alakul, és vajon egyszerűbb lenne-
e a NAV-ot megkeresni a mi számlánk forgalmát illetően, mert ez valószínűleg olcsóbb lenne. 
A NAV ellenőrzése elsősorban a bankokra vonatkozik, tehát a NAV azt nem nézi meg külön-
külön, hogy az adott számla forgalma mennyi az egyes fizetési számlát, bankszámlát 
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tulajdonló személynél, azt nézi meg adott esetben a bank informatikai rendszereinek 
felhasználásával, hogy minden olyan tétel után, amikor a bank a bankszámla-tulajdonos 
számlájának terhelési oldalán valamilyen összeget tüntetett fel, ebben az esetben ezt helyesen 
számította-e ki, és jól történt-e meg az adómegállapítás. Alapesetben tehát az állami 
adóhatóságnak nem kell közvetlen információt kapnia arról, hogy az egyes 
számlatulajdonosnak mekkora volt a számlaforgalma. Egyebekben pedig természetesen az 
állami adóhatóságnak joga van hozzájutni az ellenőrzésekhez, nem csak a tranzakciós illeték 
ellenőrzéséhez, de a számlákhoz is, és ezeket a titkokat – amik üzleti titkok – megőrizni. 

 
ELNÖK: Kis vitát folytattunk itt le a képviselőtársaimmal az ön által elmondottak 

alapján, de úgy látom, hogy ezt majd a plenáris ülésen fogjuk folytatni. Azért egy lakossági 
fórumon nehéz lesz megvédeni azt, amit most elmondott főosztályvezető-helyettes úr, mert 
lelki szemeim előtt láttam, hogy kormánypárti képviselőtársaim el fogják mondani mindazt, 
amit most ön elmondott. Ez nem az én dolgom, én a másik oldalt fogom elmondani, és az 
egyszerűbb lesz, higgyék el nekem.  

Úgy gondolom, hogy most döntünk e remek előterjesztés sorsát illetően. Aki általános 
vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő 
igen. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Öt nem. A bizottság meghozta 
a döntését. Biztos vagyok benne, hogy lesz a többségi véleménynek képviselője. (Jelzésre:) 
Boldog István képviselő úr. Köszönöm szépen. A kisebbségi véleményt képviselők közül 
kíván-e valaki jelentkezni? (Jelzésre:) Ertsey képviselő asszony? Beírtuk Ertsey képviselő 
asszonyt, az összes többit pedig pontosítjuk. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot is 
lezártuk.  

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat (T/7032. szám) 

Következik a biztosítási adóról szóló, T/7032. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmassága. Üdvözlöm újra főosztályvezető-helyettes urat és kollégáját! Azt kérem –
 ma már rutinszerűen, immáron ötödik alkalommal –, hogy legyen szíves röviden megtenni a 
szóbeli kiegészítését, hogy azt követően a bizottság le tudja folytatni az előterjesztéshez 
kapcsolódó érdemi vitát. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a szó.  

Kanyó Lóránt (NGM) szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Nagyon röviden 
igyekszem összefoglalni ennek a rövid törvénynek a tartalmát. A Széll Kálmán-terv 2.0 
határozta meg, irányozta elő azt, hogy három, a biztosításokkal, biztosítottakkal összefüggő 
közteher helyett legyen egy – három az egyben – adó jöjjön létre. Ezért a biztosítási adó 
kiváltja a biztosítók által fizetett pénzügyi intézmények különadóját, a tűzvédelmi 
hozzájárulást és a baleseti adót, amit ugyan nem a biztosítók, hanem a biztosítottak, üzemben 
tartók fizetnek.  

Az adókötelezettség elsősorban a nem életbiztosításokra terjed ki, ide nem értve a 
betegségbiztosítást, nem terheli tehát biztosítási adó az életbiztosítást és a betegségbiztosítást. 
Ennek az adónak eltérő a mértéke. Az adómérték, ami egyébként a bruttó biztosítási díj, az 
adóalapra vetül: kötelező felelősségbiztosítás esetén 30 százalék – összhangban azzal, hogy a 
baleseti adó mértéke is 30 százalék, ahol szintén a kötelező felelősségbiztosítás díja az 
alapja –, CASCO-biztosítás esetén 15 százalék, vagyon- és balesetbiztosítás, tehát a többi 
összes, nem életbiztosítás esetén pedig 10 százalék. Az adót az adó alanyának, a biztosítónak 
kell megállapítania és megfizetnie. Ennyi lett volna, köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak. Ertsey Katalin képviselő 
asszonyé a szó, azt követően pedig megnézzük, hogy kormánypárti oldalon van-e 
hozzászólási igény, és úgy haladunk tovább.  

Kérdések, hozzászólások 

ERTSEY KATALIN (LMP): Csak azért szeretném elmondani az álláspontunkat ezzel 
kapcsolatosan, mert az egy elég egyszerű képlet lenne, ha az ellenzék minden adót ellenezne. 
Az előzőben sem ezt fejtettem ki egyébként, nem arról beszéltem, hogy Magyarországon 
vezessük be, hanem hogy legalábbis álljunk az élére annak a Tobin-adó bevezetését célzó 
európai kezdeményezésnek, és élesen támadtam az előzőt. Arra ugyan nem válaszolt az 
előterjesztő, de rátérve erre a javaslatra, a zöldpártok nem minden adót elleneznek, csak 
azokat az adókat, amelyek nem a megfelelő helyre vannak kivetve és nem a megfelelő 
módon. Ez vonatkozik az előzőre és erre is vonatkozik, ugyanis a biztosításokra kivetett adó 
közgazdaságilag is, politikailag is megfelelően körüljárva igazolhatóan jó törekvés is lehet. 
Ahogy ez a javaslat most be van terjesztve, az eléggé vicces, ugyanis nem tudom, mennyire 
tanulmányozták ezt a javaslatot, itt minden vagyon- és balesetbiztosításnak van deklarálva, 
olyanok is, amelyek egyáltalán nem azok. Például ahova a CASCO tartozik, abba a csoportba 
olyanok tartoznak, mint betegségbiztosítás, hitelbiztosítás, jég-, fagy- vagy esetleg temetési 
biztosítás. Azt gondolom, hogy ezt a fogyasztóvédelmi bizottság tagjainak azért érdemes 
tudni, hogy itt most vagyon- és balesetbiztosításnak van olyasmi is deklarálva és 
megadóztatva, ami nagyon súlyosan érinti a fogyasztókat, különösen a szegényebb rétegeket. 
Megint egy jó irányú, de nem kellően szakmai alapossággal kidolgozott javaslatról van szó, 
ezért mi tartózkodni fogunk a szavazásnál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Közben látván a 

hozzászólásra emelkedő kezeket, jelzem, hogy Kerékgyártó Csaba úr, aki a Mabisz 
képviseletében főtitkárság-vezetőként van itt, alelnök úrral konzultálva szigorúan 3 perc 
keretben megszólalhat, de előtte megkérdezem, hogy van-e még hozzászólásra váró 
képviselő, mert amikor ezt a kört lefutottuk, utána fogok önnek szót adni. Megadom a szót 
Varga Gábor képviselőtársamnak. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb említette, hogy már 

ötödször fogja feltenni a kérdést, ezért gondolom, hogy a frakcióból mi is megállapíthatjuk 
azt, hogy mi ötödször fogjuk elmondani ugyanazt, hogy a frakció természetesen e mögött a 
törvény mögött áll, és természetesen várjuk azokat a konstruktív módosító javaslatokat, 
amelyeket adott esetben képviselőtársaim, illetve Ertsey képviselőtársam beígért. Remélem, 
hogy tudjuk majd ezeket akceptálni, és tényleg tudunk majd ezzel kapcsolatban egy vitát 
generálni, illetve ez a vita eredményes lesz. Többek között azt gondolom én is, hogy ha 
szerepelnek ezek az agrár típusú biztosítások, azok a frakcióban lévő agrárlobbit biztos, hogy 
érdekelni fogják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Csaba képviselő úr jelentkezett, neki adom meg a 

szót, és megnézzük, hogy van-e még más szólási igény, mert akkor utána a Mabisz 
képviselője fog szót kapni. Képviselő úr, parancsoljon!  

 
TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm. Nem rabolva az időt, csak néhány 

megjegyzésem lenne az elmondottakkal kapcsolatban. Ez valóban egy olyan adó, ami nem 
egyformán fogja a szektort terhelni, mert két részre van bontva, életbiztosítás és nem 
életbiztosítás között különbséget tesz. Ebből adódóan lesznek nyertesei és vesztesei az 
adónak; aki például nagy nyertese ennek, az a CIG Pannónia Életbiztosító, mert azt nem 
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gondoljuk, hogy ezt a célt szolgálná elsősorban. Lesznek olyan vesztesei, akik a jelenlegi 
adónak a háromszorosát fogják fizetni. Ezek a kisebb biztosítók könnyen elgondolkodhatnak 
azon, hogy egyáltalán tudnak-e piacon maradni. Egyféleképpen tudják ezt a megnövelt 
adóterhet valamilyen módon teljesíteni, ha egyértelműen átterhelik a fogyasztókra, tehát a 
végső vesztes megint csak a fogyasztó lesz. Ha nem tudja teljes egészében átterhelni, akkor a 
biztosítási káreseményekre kifizetett díjak fognak jelentősen csökkenni, vagy pedig a 
biztosítási díjak növekedni, tehát mindenképpen a fogyasztó az, aki ennek a levét megissza, 
ezért ezt mi nem nagyon fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondatban kiegészítve képviselőtársamat, és 

megkérdezve, hogy kíván-e még valaki szólni, a szakértők gyakorlatilag több elemző írást 
követően is egyértelműen három megállapítást tesznek. Az egyik, hogy a biztosítottak 
rosszabbul fognak járni: vagy úgy, hogy díjemelkedés fog történni, vagy úgy, hogy a 
szolgáltatások csökkenésével számolhatnak, vagy úgy, hogy az a nem kívánatos helyzet fog 
előállni, hogy ismételten alulbiztosítottság lesz, nagyobb arányban. (Mágori Józsefné: Most is 
van.) Ennek a helyzetnek a növekedése történhet meg. E rövid megjegyzéssel én magam 
letudtam a kiegészítő hozzászólásomat. Szeretném megkérdezni, hogy akkor most kíván-e a 
Mabisz képviseletében Kerékgyártó Csaba úr szólni. (Jelzésre:) Legyen olyan kedves, ezt 
három percben tegye meg, és szigorúan ellenőrizni fogom, mert ígéretet tettem az alelnök 
úrnak. 

Dr. Kerékgyártó Csaba (Mabisz) hozzászólása 

DR. KERÉKGYÁRTÓ CSABA (Magyar Biztosítók Szövetsége): Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr. Nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy a Mabisz eddig sajtó útján 
nem kommunikált az adóval kapcsolatos álláspontjáról. 27 tagállamból 23-ban létezik 
biztosítási adó, tehát nem egy ismeretlen fogalomról van szó Európában. Összefoglalva az 
álláspontunkat azonban azt tudom mondani, hogy a jelenlegi tervezet részletein még dolgozni 
kell, mert úgy látjuk, hogy az a jelenlegi állapotában nagyon sok veszélyt rejt magában, ami a 
fogyasztókra nézve is súlyos következményekkel járhat. Itt egészen más mértékről beszélünk, 
mint a bankoknál vagy a telefontársaságoknál. 350 milliárd forintos díjbevételű szektorra 
rakódik 60 milliárd forintnyi adó, ráadásul a biztosítási szerződések díja kétoldalú 
szerződésben rögzítve van, tehát a kgfb-től eltekintve továbbhárításra sincs lehetőség, ez 
elméletileg is kizárt, tehát ez egyfajta különadó megvalósulása lenne. A probléma az, hogy 
főleg a kisebb társaságoknál, akiknek olyan a portfóliója, szavatolt tőkepótlási kötelezettség 
keletkezik ezzel kapcsolatban. A kérdés az, hogy ez pont a kisebb társaságok esetében 
történik. 60 biztosítótársaságról beszélünk Magyarországon, ezeknek a fele egyesület, illetve 
beszélünk olyan kis társaságokról, akik multianyájuknál fogva nem rendelkeznek kellő 
tőkeerővel e pótláshoz. Nem szeretnék súlyos szavakat mondani, de tárgyalt itt a bizottság 
már máskor is problémásan végződött biztosítási szituációt.  

Még annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan rögzíteni, hogy a verseny amúgy is nagyon 
kismértékben engedi az esetleges adók átháríthatóságát a kfgf-ben is. Emlékezetes, hogy 
tavaly lementek a díjak 15-20 százalékkal, tehát az adó jó részét benyelte a biztosítási szektor. 
Most ennek a 42 százalékát kellene kifizetni, mert az adóalap halmozódik a jelen tervezet 
alapján, a katasztrófakárok szempontjából tehát nagyon fontos a penetráció, aminek szintén 
veszélybe kerülhet a telítettsége ennek kapcsán. Úgy fejezném be a hozzászólásomat, hogy 
ilyen adó létezik Európa-szerte, de ennek részleteit nagyon komolyan át kellene még gondolni 
ahhoz, hogy ez felelősséggel bevezethető legyen. Köszönöm szépen. 
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Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Én köszönöm a megértését is. Döntsünk! Aki általános vitára alkalmasnak 
tartja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki nem tartja alkalmasnak? 
(Szavazás.) Öt nem. A döntést meghoztuk. Úgy látom, hogy Varga Gábor képviselő úr lesz a 
többségi szószóló. Kíván-e a kisebbség véleményt mondani? (Jelzésre:) Tóth Csaba képviselő 
úr. Nyilvánvalóan a plenáris ülésen mindnyájan érdemben hozzászólhatunk. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel az 5. napirendi pontunkat is lezártunk. Az „egyebek” 
napirendi pontban csak annyi mondanivalóm van, hogy ha és amennyiben a bizottság 
hatáskörébe illeszkedő módosító van, csak abban az esetben fogunk szerdán bizottsági ülést 
tartani; ha nincs ilyen, akkor természetesen a szerdai bizottsági ülés nem lesz megtartva, jövő 
héten viszont tartunk bizottsági ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 03 perc)  

 

 Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


