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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11563. szám)  

(Általános vita)   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Földesi Gyula (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) 
Tóth Csaba (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) Mágori Józsefnének (Fidesz)  
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent képviselőtársaimat. Úgy 
hozta az élet, hogy a reggeli egymás irányában tett vállalásunkat most tudjuk teljesíteni. Azt 
mondtuk, hogy ma még bizottsági ülést fogunk tartani. Ennek jegyében megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes.  

A napirendünk a délelőtt folyamán a kormány által beterjesztett, az egyes 
közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
T/11563. szám, ennek az általános vitára való alkalmasságáról kell dönteni, és az Egyebek 
napirendi pont. 

Amennyiben a bizottság egyetért a napirenddel, akkor kérem, ezt szavazatunkkal 
erősítsük meg. (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

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

Üdvözlöm az előterjesztő képviseletében Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes urat 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és azt kérem, hogy röviden legyen szíves az 
előterjesztéshez, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan az előterjesztői expozéját megtenni, azt 
követően a frakcióknak lesz módja, hogy a saját véleményüket, álláspontjukat, illetve 
információigényüket megtegyék, és a végén szavazás útján döntünk az általános vitára való 
alkalmasságról. Főosztályvezető-helyettes úr, öné a szó. 

 

Kanyó Lóránd szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! 
Magyarország kormánya elkötelezett a költségvetési hiánycél tartásában, a GDP-hez mért 3 
százalékos hiánycél tartásában. Ennek eredménye és gyümölcse az, hogy Magyarország ellen 
a héten jogi értelemben is várhatóan megszűnik az immáron egy évtizede zajló túlzott deficit 
eljárás.  

Azonban ha a költségvetési folyamatok előre nem látható okok miatt úgy alakulnak, 
hogy ez a költségvetési hiánycél veszélybe kerül, ennek érdekében, hogy ezt elkerüljük, a 
kormány ezt a törvényjavaslatot terjesztette az Országgyűlés elé. Ez megfelelő 
közteherbevételt biztosít a központi költségvetés számára, annak érdekében, hogy az esetleges 
bevételelmaradásokat kompenzálni lehessen. 

Még egy ok vagy momentum az, ami a benyújtást indokolja. Örvendetes tény, hogy az 
infláció mértéke a tervezetthez képest alacsonyabb lesz, ennek megfelelően bizonyos, 
inflációval, árszínvonal-változással összefüggő közterhek bevételei alacsonyabb szinten 
realizálódnak várhatóan a 2013. évben. Ez értelemszerűen a költségvetés bevételi oldalán 
jelent hiátust. 

Néhány közteher kapcsán fogalmaz meg változtatást ez a törvényjavaslat. Az egyik a 
bányajáradékra vonatkozik, amelynek az általános mértéke 12 százalékról 16 százalékra 
emelkedik. Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség társul a kamatjövedelmekhez, tehát a 
személyi jövedelemadón felül egy 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési 
kötelezettség lép hatályba.  

A következő változás a távközlési adót érinti. A távközlési adó mértéke jelenleg 2 
forint/megkezdett perc vagy 2 forint/küldött üzenet. Ez a mérték bizonyos esetben 3 
forint/percre és 3 forint/küldött üzenetre változik. Ez akkor következik be, ha nem 
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magánszemély előfizető hívószámára kezdeményeznek hívást vagy küldenek üzenetet, vagy a 
szolgáltatóhoz tartozó hívószámról kezdeményeznek hívást, küldenek üzenetet. Ezzel 
összefüggésben változik a távközlési adóban az adómaximum mértéke is. A jelenleg hatályos 
adómaximum a nem magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások, küldött üzenetek 
esetén 2500 forint/hó/hívószám. Ez a mérték 5000 forintra emelkedik. Nagyon fontos 
összefüggés, hogy a magánszemély előfizető hívószámáról indított hívásokkal, küldött 
üzenetekkel összefüggésben a távközlésiadó-fizetési kötelezettség terjedelme, tartalma nem 
változik. 

A pénzügyi tranzakciós illetéket is érinti a törvényjavaslat. Ennek értelmében a 
pénzügyi tranzakciós illeték általánosnak tekinthető 0,1 százalékos mértéke 0,3 százalék lesz. 
Itt a tranzakciós illeték ügyletenkénti plafonja nem változik, azonban ha készpénzkifizetésről 
van szó, akkor a készpénzkifizetésekkel összefüggő 0,3 százalékos mérték 0,6 százalékos 
mértékre változik, és itt az adóplafon megszűnik. 

Összességében ezek lettek volna azok a változások, amelyeket el szerettem volna 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak. Megnyitom a bizottsági 

ülés vitáját az általános vitára való alkalmasságról, és kérem, hogy jelezzék a 
képviselőtársaim, ha ez ügyben kérdést kívánnak feltenni, hozzászólni vagy megjegyzést 
tenni. Aki meg kíván szólalni, kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) Az elnök magára vállalja 
annak a lehetőségét, hogy néhány megjegyzéssel a bizottsági vitát exponálja. Alelnök úr, 
kérem tisztelettel, hogy adjon nekem szót. 

 
(Szabó Zsolt, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Átveszem az ülés vezetését, és egyben megadom a szót önnek, elnök úr. 

Parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Meglehetős sebességgel érkezett az 

előterjesztés a Házhoz, és a tárgyalási menet is erősen úgy alakult, hogy itt kutyafuttában kell 
a szükséges tájékozódást, illetve szakmai háttér-konzultációkat megtenni az előterjesztéshez 
kötődően. Ez különösen annak a tükrében furcsa, hogy Varga Mihály miniszter úr már 
korábban a miniszterség átvételét követően készült arra, hogy átfogó programokat nyújt be.  

Ehhez képest most úgy látjuk, hogy a költségvetés bevételi oldalát megalapozó és azt 
támogató javaslatokat kellett a Házhoz megtenni, aminek eredményeként, bárhogy is nézzük, 
de most már rutinszerűen találkozunk azzal, hogy az ilyen elgondolások, amelyek például a 
távközlési szektor adójának a növekedését jelentik, általában a lakosságnál szoktak landolni 
ilyen vagy olyan formában. Talán ebből a legizgalmasabb vitát a tranzakciós illetéknél vagy 
adónál folytattuk le, ahol hosszú ideig perben, vitában voltunk, hogy vajon a lakosság elviseli-
e ezt a terhet vagy nem. Aztán ennek a vitának a végére pontot tett a PSZÁF-vizsgálat, amely 
kimutatta, hogy a bankok egy az egyben vagy nagyobbrészt áthárították a lakosságra ezt az 
illetéket. 

Ilyen szempontból ennél az előterjesztésnél azt látjuk, hogy tény és való, ez az 
előterjesztés a költségvetés bevételi oldalát fogja megalapozni. Itt gazdasági elemzések, 
elemzők írásait is nézve ennek a hátterében egyrészt látható, hogy van egyfajta elszámolás 
korábban a költségvetési oldalon, elszámolási probléma, ami a bevételekre vonatkozik, 
kevesebb jött be, mint ahogy azt tervezték, és van egy nagyon pozitív helyzet, ami szintén ezt 
eredményezte, mégpedig az infláció alacsony volta. 

A miniszter úr valahogy úgy fogalmazott, nem szó szerint idézem, csak tartalmilag, 
hogy az alacsony infláció veszélyezteti a kormány költségvetési céljait. Én inkább örülnék 
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ennek, hogy a pénzromlás szintje ilyen alacsony, de nyilvánvaló, ez a költségvetés bevételi 
oldalán látszik. Gondolom én, hogy mindenki látja, hogy ennek ellentételezésekként kell 
ezeket a javaslatokat megtenni. Az a kérdés, hogy ez-e a végső vagy van-e további, még a 
csomag részeként majdan tervezett szigorítás, amit be kívánnak hozni, vagy tekinthetjük úgy, 
hogy itt ezzel nagyjából a Varga-csomagot is többé-kevésbé leírtuk. 

Mi nem fogjuk támogatni, azt hiszem, hogy ez egyértelmű, leginkább azért, merthogy 
ez közvetve vagy közvetlenül mégiscsak olyan megszorításokat tartalmaz, amely a családokat 
fogja érinteni. 

Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését önnek, elnök úr, és egyben szót is kérek. 
 

(Simon Gábor, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Így kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Alelnök úrnak adok szót, 

és ha más nem kíván élni a szólás lehetőségével, akkor főosztályvezető-helyettes úrnak fogok 
szót adni, ha reagálni kíván, azt követően pedig döntünk, és a napirendet azzal abszolváltuk. 

Tessék parancsolni, alelnök úr! 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kis szakmai megjegyzést 

szeretnék tenni. Egy jó pár státusz, jövedelem, cash flow és költségvetés összeállításán 
túlvagyok. Még nem sikerült egyetlenegy olyat sem alkotni, amiben nem kellett volna 
módosítani, hiszen az élet maga produkál, és a napi szintet tudni kell kezelni. Erre szokták azt 
mondani, hogy rugalmas tervezés folyik. Itt a magyar költségvetésben is ezt kell követnünk. 
Sajnos vagy hála az égnek, az tisztán egy szakmai kérdés, úgy gondolom. 

A másik, aminek örülök, hogy ismételten nem olyan adókat bántunk, ami mindenkit 
egyformán érint, hanem fogyasztási jellegű adókat, ahol nagyobb a mozgás, több a forgalom, 
több a folyamat, ott nagyobb adóteher van ilyen szempontból. Tehát megint csak azt 
mondom, inkább ilyet módosítsunk a költségvetés stabilitása érdekében és hogy megfeleljünk 
a 3 százalékos előírásnak, mint hogy bele kelljen nyúlni közvetlenül, és a lakosságot olyan 
módon közvetlenül adóval sújtsuk. 

Tehát a frakciónk támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Érveket, véleményeket, szakmai álláspontokat 

hallottunk. Nem tudom, hogy az előterjesztő kíván-e reagálni a kérdésekre, főosztályvezető-
helyettes úr, öné a lehetőség, ha élni kíván ezzel. (Jelzésre:) Főosztályvezető úrnak átadtuk a 
szólás lehetőségét. Önöké a szó mint előterjesztők, és utána döntünk szavazás útján az 
általános vitára való alkalmasságról. 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Laki Gábor vagyok, a jövedelemadók főosztály vezetője. Csak szeretném egyetértésemet 
kifejezni alelnök úr szavaival, illetve reflektálni az elnök úr által elmondottakra is. Pontosan 
erről van szó, hogy a rezsicsökkentésnek, ami a lakosság széles körében éreztette hatását, van 
egy olyan inflációs hatása, amit költségvetési szempontból kezelni kell, és ha kezelni kell, 
akkor megpróbáltunk célzottan egy olyan adóbevételi szerkezetet kialakítani, ami 
összességében, végeredményében a lakossági fogyasztókat csak mérsékelten érinti, és a piaci 
verseny, a nagyvállalkozások körében érződik ennek a bevételi hatása. Természetesen kérjük, 
hogy a javaslatot általános vitára javasolják. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben fogunk most dönteni. Aki az előterjesztést, a 
T/11563. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, az most 
szavazzon. (Szavazás.) Ez 10 igen. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3 
nem. A bizottság ezzel meghozta a döntését. 

Ma este a határozathozatalok után az első napirendi pontként kerül sor az általános 
vita lefolytatására. Ehhez a bizottságnak előadót kell állítani. Kérdezem én a többség 
álláspontját képviselő képviselőtársaimat, hogy ki vállalja magára. (Simonka György 
jelentkezik.) Nagyszerű. Akkor kérjük képviselő urat, hogy ezt a nemes vállalását egészítse ki 
azzal, hogy a bizottság vitájában megjeleníti azt, hogy voltak kisebbségi vélemények, és 
akkor bizottsági előadóként kérjük önt, hogy mondja el, a többségi álláspont mellett volt 
néhány észrevétel a kisebbségben maradt képviselők részéről. Nem lesz ez egy bonyolult 
dolog. Így akkor gyakorlatilag a bizottság megtette a feladatát, bizottsági előadót is 
állítottunk. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pontban pedig csak jelzem, hogy a holnapi bizottsági ülést attól 
tettük függővé, hogy lesz-e a bizottság hatáskörébe érkező módosító. Én csodálkoznék, ha 
volna, de meglátjuk a képviselő urak módosítói vénáját. Ha nem, akkor sms-ben jelezzük, 
hogy nincs ilyen, minél hamarabb, annál jobb, én ezt tudom. Pénteken pedig 9 órakor 
találkozunk a határozathozatalok előtt itt az Országgyűlésben, és egy bizottsági ülés keretében 
két témát fogunk megvitatni. A többiről egyelőre nem tudok tájékoztatást adni, mert az a Ház 
menetrendjétől függ. 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülésnek vége, találkozunk holnap vagy pénteken. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 16 perc) 
 
 
 

Szabó Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


