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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke 
   Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
   Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
   Boldog István (Fidesz) 
   Földesi Gyula (Fidesz) 
   Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
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   László Tamás (Fidesz) 
   Mágori Józsefné (Fidesz) 
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   Varga Gábor (Fidesz) 
   Spaller Endre (KDNP) 
   Tóth Csaba (MSZP) 
   Korondi Miklós (Jobbik) 
   Szilágyi György (Jobbik) 
     
     
    
  

Helyettesítési megbízást adott 

 Zsigó Róbert (Fidesz) 11 óra 25 perctől Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
 Mágori Józsefné (Fidesz) megérkezéséig Spaller Endrének (KDNP) 
 Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
 Németh Szilárd István (Fidesz) 11 óra 40 perctől Földesi Gyulának (Fidesz) 
 Örvendi László (Fidesz) megérkezéséig László Tamásnak (Fidesz) 
 Tóth Csaba (MSZP) 11 óra 15 perctől Simon Gábornak (MSZP) 
 Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
 Sági István (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz) 
   
   
  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Fáykiss Péter főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök, Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége 
Dr. Kovács Levente főtitkár, Magyar Bankszövetség 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és 
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Igazságügyi Minisztérium 
 

Megjelentek 
 

Dr. Vargha Máté főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Dr. Bogdány Viktor Ferenc főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Dr. Lóránt Szabolcs közigazgatási tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Villányi Imre főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Becsei András szakértő, Magyar Bankszövetség 
Dr. Osváth Piroska vezető jogtanácsos, Magyar Bankszövetség 
Dr. Bártfai Judit vizsgáló, Magyar Bankszövetség 
Dr. Herman Nóra jogi ügyintéző, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Puskás Attila szabályozási szakértő, Magyar Telekom Nyrt. 
Kovács Andrea operatív asszisztens 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. A bizottság 
határozatképes, megnyitom a bizottsági ülést. 

Első döntésünk a napirendre vonatkozik. Az előzetesen kiküldött, módosított és immár 
véglegesített napirend értelmében a mai ülésén négy napirendi pontot tárgyal meg a bizottság. 
Az első napirendi pont a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/12846. számú törvényjavaslat. Ez Rogán Antal képviselő úr önálló indítványa, és az 
általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. A második napirendi pont az egyes 
adótörvények  és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. számú 
törvényjavaslat, ugyancsak az általános vitára való alkalmasságról döntünk. A harmadik 
napirendi pont keretében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/12790. számú törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságát tárgyaljuk meg, a negyedik napirendi pont pedig az Egyebek. 

A bizottság tagjainak ettől eltérő napirendi javaslatuk van-e? (Nincs jelzés.) A 
napirendről döntünk. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
mai ülésünk napirendjét. 

 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12846. szám) 
 

Ennek jegyében az első napirendi pont a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben 
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/12846. szám. Ez az előterjesztés Rogán Antal képviselő úr önálló 
indítványa. A képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről a Gazdasági és 
informatikai bizottság ugyancsak ma délelőtt dönt, ezért azt javasolom, miközben 
megtárgyaljuk az előterjesztést, és az általános vitára való alkalmasság kérdésében döntünk, 
ezt a Gazdasági bizottság tárgysorozatba vételétől függően tegyük meg, azaz, ha 
tárgysorozatba veszi, akkor a döntésünk érvénybe lép, ha nem, akkor nyilvánvalóan 
előzetesen megtárgyaltunk egy javaslatot. 

Azt a tájékoztatást kaptam az alelnök úrtól, hogy ennél a törvényjavaslatnál 
előterjesztői minőségben Németh Szilárd képviselő úr látja el ezt a feladatot. Jelen van még a 
kormány részéről Fáykiss Péter főosztályvezető-helyettes úr a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében. Köszöntöm a főosztályvezető urat.  

Írásban előzetesen többen jelezték, hogy a napirendi pont keretében hozzá kívánnak 
szólni. Látom a teremben Baranovszky György urat, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége elnökét, ugyancsak írásban jelezte hozzászólási igényét dr. Kovács 
Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Azt javasolom, hogy néhány perces időkeretben 
adjuk meg majd nekik a szót, hogy a saját álláspontjukat kifejthessék, utána megindítom a 
bizottsági vitát. Tehát először az előterjesztőt hallgatjuk meg a bizottság részéről, utána a 
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kormány képviselőjét, végül Baranovszky és Kovács urakat fogjuk meghallgatni. Ebben a 
sorrendben haladva először az előterjesztőnek, Németh Szilárd képviselő úrnak adom meg a 
szót. Parancsoljon!  

Képviselői önálló indítvány megvitatása 
 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az indokolás általános és részletes részében teljesen pontosan indokoljuk a törvény 
meghozatalának a szándékát, illetve azokat a célokat, amelyekért ezt a törvényjavaslatot 
benyújtottuk.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartsa majd, és a többit 
pedig folytatjuk a parlamentben is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében a Nemzetgazdasági 

Minisztérium részéről Fáykiss Péter főosztályvezető-helyettes úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon, öné a szó. 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Most kormányálláspontot nem tudok mondani, csak tárcaálláspontot. A 
tárca részéről támogatjuk az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja a javaslat általános vitára való 

alkalmasságát.  
Ahogy előzetesen írásban is jelezték, dr. Baranovszky György úr a FEOSZ elnökeként 

legyen kedves a jegyzőkönyv számára is alkalmas módon a mikrofon előtt a hozzászólását 
megtenni. Parancsoljon!  

 
DR. BARANOVSZKY GYÖRGY ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesületek 

Országos Szövetsége): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! 
Köszönöm szépen a lehetőséget. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének a 
kezdeményezésére örvendetes módon itt van ez az előterjesztés az Országgyűlés 
Fogyasztóvédelmi bizottsága ülésének napirendi pontjaként. Bízom benne egyébként, hogy 
ezt a parlament is el fogja fogadni. 

A jó szavak mellett azért engedtessék meg, hogy ezt néhány percben kicsit bővebben 
is kifejtsem, hogy egyébként a tárca álláspontja, az előterjesztő álláspontja mellett a 
fogyasztók ezt hogyan látják. Magyarországon elég nehéz ma a fogyasztókat védeni, de 
szerencsére az Alaptörvényünk egyébként biztosítja a fogyasztók védelmét. Az előttünk lévő 
módosítás tekintetében sorra látjuk azt a fogyasztóvédelmi szabályozást, amely segíti a 
fogyasztókat. Itt meg is állnék, és vesszőt tennék. Ez lesz a fő kérdésem, amennyiben a 
törvényjavaslatot elfogadja majd a parlament, hogy a fogyasztók mennyiben fognak ebben 
bízni, ha ezt az összeget, amit egyébként most a bankok költség címén rájuk terhelnek a 
készpénzfelvételnél, át fogja rájuk hárítani. A legfontosabb ebben a körben nemcsak a 
kommunikáció, hanem a megbízás, a fogyasztókkal elhitetni, hogy valójában nem történik 
meg az, ami egyfolytában történik a különböző adókkal és illetékekkel, illetve nagyon 
helyesen módosítja egyébként a jogalkotó a törvényt.  

Úgy tudom egyébként, hogy a parlament Fogyasztóvédelmi bizottságának, minden 
képviselőnek kiosztásra került az a közleményünk, amit egy hónappal ezelőtt juttattunk el, és 
pontosan a készpénzfelvétel mellett párhuzamosan rögtön arról is tájékoztattunk mindenkit, 
hogy ez nagyon jó lenne, ha bevezetésre kerülne. Most itt állunk a kapuban, de mellette 
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biztosan nagyon ügyelni kell arra, hogy az áthárítás ne történjen meg. Jelen pillanatban 
egyébként a törvény 200. §-a alapján megtehetik majd egyébként a szolgáltatók, így a bankok, 
hogy szerződést módosítanak, és persze tartunk tőle, hogy ez a költség beépülhet majd később 
a fogyasztók rezsijébe is. Ezért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jobban fel fog 
értékelődni, és fel kell értékelődnie a PSZÁF jogutódlása miatt a Magyar Nemzeti Bank 
ellenőrzési hatósági tevékenysége a tekintetben, hogy folyamatosan vizsgálja, monitorozza a 
bankokat – ezt persze most is megteszi – annak érdekében, hogy ennek a díjcsökkentésnek, 
ami a fogyasztóknak nagyon jó, amennyiben elfogadja a parlament, az áthárítása ne 
történhessen meg.  

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen Baranovszky elnök úr megjegyzését, és továbbadom a 

szót, ahogy ezt jeleztem, Kovács Levente úrnak, a Bankszövetség főtitkárának. Parancsoljon!  
 
DR. KOVÁCS LEVENTE főtitkár (Magyar Bankszövetség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Amint azt önök is tudják, Magyarországon a havi 
rendszeres fizetések kétharmada megy bankszámlákra, az egyharmada ma is készpénzben 
kerül kifizetésre, tehát minden fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a munkahelyétől a 
számára szükséges készpénzt készpénzben kérje, és ahogy azt látják is, a magyar lakosság 
egyharmada él is vele. A fejlettebb pénzügyi kultúrájú országokban ez az arány, ami nálunk 
kétharmad, ott 90-95 százalék. Idehaza két évtizede egy-egy bank, a Pénzügyminisztérium, 
ma az NGM, az  elszámolóházak, a bankok és a takarékszövetkezetek azon dolgoznak, hogy a 
pénzforgalom modernizálódjon. Erre szükség is van, hiszen a Magyar Nemzeti Bank 
93. számú műhelytanulmánya azt írja, hogy a magyarországi fizetési forgalom társadalmi 
költsége 388 milliárd, mely pozitív tendenciák esetében 285 milliárdra csökkenthető, tehát 
társadalmi szinten 103 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ha a fizetési módok használata 
módosulna. 103 milliárd forint, ezt most idéztem a műhelytanulmány összefoglalójából.  

Most mi azt látjuk, hogy ezt a két évtizedes folyamatot jelentős mértékben 
veszélyeztetné az, ha a korszerűbb, a társadalmi költség szempontjából hatékonyabb 
elektronikus fizetések helyett évtizedeket visszalépnénk, és ismét a készpénzes tranzakciókat 
helyeznénk előtérbe. Ennek az előtérbe helyezését az motiválja, hogy a hatásmechanizmusok 
a különböző törvények és e között még nem születtek meg. Tehát amennyiben a fogyasztók 
teljes pénzének a felvétele az ATM-ből ingyen történik, miközben a csoportos beszedésért, az 
átutalásokért, a bankkártyával történő elektronikus vásárolásokért fizetniük kell, akkor ez 
olyan ellenmotivációt eredményez, amelyik a mai fogyasztói szokásokat visszaveti.  

Nézzük meg, hogy ma mi a szokás. Az egyik legnagyobb magyarországi bank 
törzsadatbáziásból végeztük el az elemzést. Ott azt látjuk, hogy a havi rendszeres jóváírások 
egynegyedét, ez körülbelül 40 ezer forint, veszik fel ma az emberek készpénzben, viszont 
ezzel a törvénnyel felvennék a teljes összeget, a 150 ezer forintot. Korábban volt egy olyan 
hit, hogyha bemegyek a boltba, megveszem az árut, már be is van fizetve az áfa. Ez biztosan 
igaz akkor, ha azért az áruért kártyával fizetnek. Amennyiben készpénzben fizetnek, ott 
mások az arányok, hiszen 1 forint áfa-bevétele annyi, mint 100 forintnak a tranzakciós 
illetékbevétele. Tehát, hogyha száz esetből egyszer nem kap az ember számlát, akkor a 
költségvetés alapvetően rosszul jár. Mi mindenképpen jelezzük, hogy ezen törvény ilyen 
hatályba lépése, figyelembe véve a tranzakciós illetékkel együtt az összes törvényt, 
summahatásban költségvetési bevétel-elmaradást eredményez, tehát ezért szeretnénk jelezni, 
hogy ezzel nagyon nem értünk egyet. Ha módomban lesz, még személyesen néhányszor, 
tucatszor is mindenképpen el fogom mondani mindenhol, ahol csak tehetem, hogy rosszul jár 
vele a költségvetés, nem szabad így megnyitni, a standard módokon ez az egész hatás 
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javítható. Értjük a fogyasztóvédelmi szempontokat is, de higgyék el, a költségvetés ezzel a 
módszerrel visszalépés, és alapvetően rosszul fog járni.  

Egyébként megnéztük azt is, hogy kik lesznek ennek az intézkedésnek a fő 
költségviselői. Nyilvánvalóan, amennyiben egy hitelintézet a lakossági ügyfélkört célozta 
meg, ott viselhető terhet fog ez a költség jelenteni, ha viszont olyan hitelintézetet nézünk, 
mint például a teljes magyar takarékszövetkezeti hálózat vagy a legnagyobb magyarországi 
bank, éppen az ő esetükben, ahol az átlagember bankol, ez azt fogja eredményezni, hogy 
ezeket az intézeteket – egyébként úgy tudom, a kormány egy pozitívabb jövőképet tervez 
számukra nyújtani –, éppen őket veri tönkre, hiszen ők lesznek ennek a fő kárvallottjai. 
Egyébként ez a megoldás, hogy tranzakciós illetéket kell fizetni az ingyenes szolgáltatások 
után, megjegyzem, nekem egy olyan hasonlat lenne, minthogyha azt mondanánk az 
érettségiző diákoknak, hogy a társadalmi munkáért, miután nem kapnak pénzt érte, viszont 
fizessenek utána jövedelemadót, tehát megjegyzem, ez így etikailag megkérdőjelezi az egész 
jogosságát, hiszen a bankoknak ezután csak költségük van, és a jelentkező költségüket 
egyébként még a tranzakciós illeték is jelentős mértékben növeli.  

Ettől függetlenül a szakértőink ma reggel ránéztek a törvényre, és ha megengedik, 
egy-két módosítást megemlítenék, amelyeket, ha a törvényt önök így támogatják, akkor is 
érdemes lenne megfontolni. A 36/A., 1. § b) pontja a magyarországi automatából való 
forintfelvételre vonatkozik, tehát nyilván nem kívánják önök sem támogatni azt, hogy valaki 
Szlovákiában vegye fel a pénzét euróban, tehát a magyarországi és a kerül szavak betűzését 
mindenképpen szeretnénk javasolni. A 3. § d) pontja azt mondja, hogy írásban kell 
nyilatkozniuk az ügyfeleknek. Megjegyezzük, hogy az ilyen írásos nyilatkozatok kapcsán van 
némi rossz tapasztalatunk, hiszen az ügyfelek gyakran nem úgy írják alá, a számlaszámot nem 
írják rá, emiatt sokkal jobb lenne az írásban helyett a személyesen nyilatkozatot 
megfogalmazni, pont azért, hogy ezeket a zavarokat el tudjuk kerülni. A 4. § 1. pontjában az 
szerepel, hogy akinek a törvény elfogadásakor bankkártyája van, mi azt gondoljuk, hogy 
legalább azt a folyamatot, hogy az ügyfelek egy részének ma már van bankkártyája, ne 
állítsuk vissza, tehát érdemes lenne ott egy korábbi dátumot, mondjuk a mai napot beírni, 
hogy akinek ma van kártyája, az most már bankkártyával vegye fel, és ne járjon be a  
bankfiókba készpénzt felvenni, mert ez teljes mértékben ellentétes lenne a törvény 
szándékával.  

Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban ezeket szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főtitkár úr. Ne menjen nagyon messze, mert egészen 

biztos vagyok benne, hogy az ön által elmondott információkhoz kötődően vannak kérdések, 
megjegyzések. Ha a reagáló körben van rá igény, akkor önnek is megadom a szót. Köszönöm 
szépen. 

Hallgattuk az előterjesztőt, a tárca álláspontját és két előzetesben írásban jelzett 
megszólalást. Most megnyitom a vitát, a bizottság tagjai számára lehetőség van kérdések, 
megjegyzések tételére. Kérem, jelezzék, ha élni kívánnak vele. (Jelzésre:) Korondi képviselő 
úré a szó. Parancsoljon!  

 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom mindenképpen jó szándékú törvényjavaslatnak tartja az előterjesztést, 
támogathatónak ítéljük meg. Örülünk neki, hogy a rezsicsökkentés pénzügyi első lépését ezzel  
megtehetjük. 

Inkább kérdésként merül fel részemről, hogy miért éppen 150 ezer forint ez a határ, 
mert lehetne több is, kevesebb is. Gondolom, készítettek egy felmérést. Mi alapján készítették 
el? Mely fizetések, az átlagfizetések körében tették-e ezt a felmérést? Mihez viszonyították? 
Hogyan alakult ki ez a 150 ezer forintos szám, illetve határ? 
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A legfontosabb kérdés részünkről, és gondolom, a parlamentben majd nagy vitát fog 
kiváltani, hogy a fogyasztókra történő áthárítást milyen módon tudjuk majd megakadályozni, 
mert ha ez sikerül, akkor ezt a törvényt a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
mindenféleképpen támogatni fogja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra van-e igény? A kormánypárti 

oldalon? (Jelzésre:) Spaller képviselő úr jelentkezett, utána én is szólni szeretnék. Képviselő 
űr, parancsoljon, öné a szó. 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. A kormánypártok támogatják ezt a 

javaslatot. Fontosnak gondoljuk, hogy az emberek az átlagbérnek megfelelő összeget 
mindenféle díj nélkül fel tudják venni. Nyilván jót tenne, ha a bankok ezt maguktól lehetővé 
tennék, és nem kerülne sor ez ügyben törvénymódosításra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem, alelnök úr, vegye át az elnöklést. 
 

(Zsigó Róbert alelnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Az elnök úré a szó. Parancsoljon!  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Viszonylag 

hosszabban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Előzetesen jelzem illő udvariassággal, hogy 
kérdéseim is lesznek az előterjesztőhöz is és az érintett urakhoz is, a Bankszövetség 
képviselőjéhez és a tárca képviselőjéhez.  

Az elmúlt néhány hónap, talán az elmúlt néhány év tükrében ez azért egy fontos 
előterjesztés. Rogán Antal azt mondta a sajtótájékoztatóján, és az indokolásban is ezt 
tapasztaljuk, ez szó szerint így szerepel: „Az elmúlt egy évben jelentősen drágultak 
hazánkban a banki szolgáltatások. A KSH adatai alapján 2012 decemberéhez képest a banki 
költségek átlagosan több mint 45 százalékkal emelkedtek.” Ugyancsak idézet az indokolásból: 
„A hazai pénzintézetek az őket terhelő adóköltségeket jelentősen meghaladó mértékben 
emelték az ügyfeleket érintő díjakat és jutalékokat, ezzel a költségek az ügyfelek számára…” 
és a többi.  Ez az indokolásban leírt két mondat szerintem egy vita lezárását, ha úgy tetszik, 
majdhogynem egy beismerő vallomást is jelent. Ez a vita, hogy a válságadót, a különadót, a 
banki adót, a tranzakciós illetéket vajon áthárítják-e a pénzintézetek a lakosságra, a családokra 
vagy nem, szerintem ezt a vitát ezen indokolás alapján be lehet fejezni. Önök, saját maguk is 
leírják, hogy azért kell ezt a javaslatot megtenni, mert az adóköltségeket jelentős mértékben 
meghaladó költségeket hárítanak át a lakosságra. Jelzem, ez azt jelenti, hogy ez nem pusztán 
csak az adót, hanem azt meghaladó mértékben esetlegesen más hasonló költségeket is 
idetelepítve történik.  

Ugyancsak szeretném megjegyezni, hogy ez az előterjesztés egy másik vitát is lezárt. 
Az elmúlt hetek egyik élénk szakmai vitája volt, amely Varga miniszter úr és Rogán Antal 
között zajlott. A miniszter úr a Népszabadságnak adott interjújában azt nyilatkozta, idézem: 
„Hiába ingyenes a készpénzfelvétel, ha ezt a bank pillanatokon belül ráterheli a 
számlavezetési díjon keresztül az ügyfélre…” és még hasonló megjegyzéseket tett. 
Nyilvánvaló, és örömmel veszem, hogy ezt a vitát önök így lezárták, és ebben a vitában 
Rogán úr álláspontja, ha jól értem, a kormánypárti frakciók álláspontja  győzött abban, hogy 
igenis lesz ingyenes készpénzfelvétel. Azt mondják a szakemberek, és ebben biztosan vissza 
tudnak jelezni, hogy elsősorban ez a konstrukció a nagyobb bankokat hozza relatíve 
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előnyösebb helyzetbe, a kisebb pénzintézetek hátrányosabb helyzetben vannak, hiszen 
kevesebb ATM-mel rendelkeznek, és nyilvánvaló, majd más bankok ilyen típusú 
szolgáltatásait kellene igénybe venni. Ugyancsak a javaslathoz kapcsolódóan jelezzük, és ezt 
Kovács Levente úr is szóvá tette, hogy előzetesen be kell jelentkezni azok részéről, akik ezt 
igénybe kívánják venni, és ennek eredményeként képződik majd valamilyen egységesített 
adatbázis, hogy kik azok, akik ezt a szolgáltatást vagy ezt a lehetőséget a maguk számára meg 
kívánják jeleníteni. 

Kérdésként vetődik fel, és szerintem erre Kovács Levente úr tud válaszolni, de erről az 
előterjesztőknek is van információjuk, hogy véleményük szerint ez a bevezetésre szánt 
készpénzfelvétel a hitelintézeteknek milyen költségnövekedést jelent? Ugyancsak kérdezem 
mind a három úrtól: mi garantálja azt, hogy emiatt nem lehet újabb költségeket emelni? Tehát 
Varga Mihály miniszter úrnak az a félelme, hogy ez majd máshol jelenik meg 
többletköltségként, és mi garantálja azt, hogy ez nem történik majd így? Miként fogják 
ellenőrizni, hogy egyes díjtételek pontosan miért és hogyan fognak emelkedni, ha emelkedni 
fognak? Ennek lesz-e hatása esetlegesen más díjtétel emelkedésére? Tudják-e ellenőrizni, 
hogy ezek milyen költségelemekből fognak állni? 

A frakcióvezető úr azt nyilatkozta, hogy ő nem a Bankszövetséggel, mert az eleve 
elutasító volt, hanem az egyes pénzintézetekkel tárgyal. Udvariasan szeretném kérdezni: mely 
pénzintézetekkel tárgyalt Rogán úr? Miben állapodtak meg? Pozitív volt-e a visszajelzés? Azt 
mondták-e a pénzintézetek, hogy rendben van, esetleg volt-e valamilyen aggály, vagy a 
Bankszövetség tényleg nem tárgyalt ebben a kérdéskörben?  

Felvetődik-e az az igény, hogy akkor ezt követően szigorúan ellenőrizni kell a 
pénzintézeteket? Ezt a FEOSZ képviseletében Baranovszky úr is felvetette. Egyébként ez a 
Magyar Nemzeti Bank teendője, amelyik most a PSZÁF feladatkörét is átvette. Megvan-e 
ennek a szigorú ellenőrzésnek a szándéka? Mi lesz ennek a következménye? Például azt, hogy 
szigorúan ellenőrizte a PSZÁF a tranzakciós illeték áthárítását, egy tanulmányból tudtuk a 
magunk számára regisztrálni, hogy igen, ez tényleg megtörtént, és körülbelül ennyi volt az 
ellenőrzés következménye. 

Több szakember felveti, ezt Kovács Levente úr is érintette, hogy a technikai 
kivitelezésben azért vannak feladatok, amelyeket most a pénzintézeteknek végig kell 
gondolniuk. A pénzintézeteknek kell kidolgozni ezt a technikai kivitelezést, és hogyan 
működik ez majd a mindennapokban? Ha valakinek több számlája van, honnan, mennyit vesz 
fel, hogyan alakul majd ennek a technikai része? 

Ugyancsak a Bankszövetség felé szeretném kérdezni: egyes források szerint vannak 
arra jelek, hogy a bankok a 6 ezrelékes illeték helyett 12-14 ezrelékes illetéket is rátettek a 
készpénzfelvételre. Ezt a hírt ön cáfolja, vagy visszaigazolja? Merthogy azt kapcsolják hozzá, 
hogy például ez is az egyik oka volt annak, amiért Rogán úr felvetette ezt a javaslatot. 

Wolf László úr, az OTP vezérigazgató-helyettese az elmúlt hetekben tett interjújában 
arról beszélt, hogy az ingyenes készpénzfelvétel miatt kieső banki bevételeket máshol kell 
majd megfizetniük az ügyfeleknek. Ugyancsak kérdezni szeretném: mi erről a véleményük? 
Ez tényleg így van-e, vagy nem így van? Mi az álláspontjuk ebben a kérdéskörben?  

Végül egy megjegyzést szeretnék tenni. Ezek a feltett kérdéseim, úgy vélem, azt 
igyekeztek bizonyítani, hogy szakmailag is próbálok viszonyt teremteni az előterjesztéshez. 
Politikailag egy kicsit egyszerűbb, mert az előterjesztéshez a politikai viszony annyi, hogy 
minden problémájával, minden gondjával egyetemben pont az elmúlt időszak családokra 
áthárított terhei eredményeként kénytelen-kelletlen mondjuk azt, hogy még ebben a formában 
is támogatunk minden olyan kezdeményezést, amelyek egyébként a családok terheit 
csökkentik. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy már egy adózott jövedelmet adóztatnak 
újra meg, és annak az ellentételezéseként kell valamilyen ellentételező intézkedést hozni. 
Egyszerűbb volna, ha nem adóztatnák meg a már megadóztatott jövedelmet, azaz például a 
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készpénzfelvételt terhelő illetéket vagy akár tranzakciós illetéket egyszerűen visszavonnák, és 
akkor nem kellene ilyen típusú javaslatokkal ezt a helyzetet kezelni 

A saját álláspontom idetéve támogatom ezt az előterjesztést. Ezzel egyetemben 
szakmailag pont azért tettem fel ezeket a kérdéseket, mert látok egy csomó olyan kérdést, 
amelyek egyébként csak a kellő garanciák megteremtésével tudják azt a kívánatos állapotot 
előidézni, hogy ne járjunk megint úgy, mint ahogy a tranzakciós illetékkel jártunk, vagy a 
fogyasztók jártak a banki válságadóval vagy a pénzintézetekre kivetett egyéb adónemekkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Zsolt alelnök úré a szó. Van-e további 
más jelentkező? (Nincs jelzés.) Ha nincs több jelentkező, hogy tovább folytassuk a vitát, 
akkor majd lehetőséget adok a reagálásokra.  

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság ülését.  
Elhangzott egy-két érdekes észrevétel és néhány érdekes gondolat, de valahogy olyan 

érzésem van, de valahogy olyan érzésem van, hogy az érvelések egyik lába elhangzott, a 
másik pedig nem. Egy valami biztos, és ezt szögezzük le: a bankrendszer és maga a 
törvényalkotás ellenkező gondolatokkal gondolkodik, hiszen a bankrendszer célja az, hogy 
minél költséghatékonyabban, minél nagyobb eredményre, bevételre tegyen szert. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a készpénzfelvétel 40 ezer forint helyett 150 ezer forintra 
kerül emelésre. Ha az átlagos készpénzfelvétel ennyi, akkor a bankban lekötött, vagy a 
bankban bent hagyott pénzek mértéke csökken, ezáltal  a kamatmarzs csökkenni fog. Tudjuk, 
hogy látra mennyi pénzt hoz, és tudjuk, hogy a lekötött mennyi pénzt hoz. Nyilván tudjuk, 
milyen összefüggésben van ez a különböző befektetési hozamokkal.  

Mindig baj van akkor, amikor a politika aggódik egy magáncég vagy egy 
részvénytársaság nyereségéért, eredményéért. Itt a költség emelése a bankoknál egy érdekes 
kérdéskör. Hogyan van ez? Értelmezem. Azt hiszem, egy dologban biztosak lehetünk, és 
ebben egyetértünk: ez egy olyan új szociális védőháló éppen a kiskeresetű embereknek, 
hiszen a 150 ezer forint indokolásában benne van, Magyarországon az átlagkereset 150 ezer 
forint, átlag nettó kereset, ezért 150 ezer a 150 ezer. Tulajdonképpen ezeknek az embereknek 
egy költségcsökkentő tényezővel segítünk. Kiknek segítünk legjobban? A 
minimálbéreseknek. És miért? Mert ha fix a készpénzfelvétel és fixek a banki költségek, 
akkor ők a jövedelmük 2-3 százalékát is elveszíthetik ezzel. Ez óriási szám, és ez nem 
működik így tovább. Végre van egy olyan rezsicsökkentés, amellyel mindannyian egyetértünk 
vagy együtt érzünk, ha szabad így mondanom, és azt hiszem, e mellett ki kell tartani, nem 
pedig a banki érveket kell elfogadni. 

Még egy gondolat a költségek témakörében. Próbáltam magamban összerakni már 
előtte is, hogy hogyan is vagyunk akkor. Tehát tulajdonképpen van egy betétpénz, ebből volt 
a banknak kamatbevétele, ez nyilvánvaló. Ez a kamatbevétel abból a különbségből van, amit 
kifizetett alacsony kamattal a betét tulajdonosának, ha úgy tetszik, a bankszámla 
tulajdonosának, a másik oldalon pedig kihelyezte a pénzt magasabb szinten, itt volt egy 
kamatmarzs, ez nyereséget regnál. Most tulajdonképpen azzal, hogy az emberek inkább fel 
fogják venni a pénzt, és fogyasztásra fogják elkölteni, ez nyilvánvaló, hiszen könnyebben 
veszik fel a pénzt, elesik egy bizonyos  banki költségbevételtől a bank. A főtitkár úr rázza a 
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fejét, de úgy, ahogy az én állításomban is vannak kérdőjelek, majd a példa megmutatja, hogy 
nőnek-e fogyasztói szokások, nő-e az emberek költekezése, megmozdul-e maga a fogyasztás, 
vagy pedig nem, ez ki fog majd derülni. Egy dolgot biztosan tudunk. Ezzel a 
törvénymódosítással nagyon egyetértünk, mert ez segítség az embereknek, ami évente akár 
10-12 ezer forintot is jelenthet. 

Még egy dolgot hadd mondjak el. A nyugdíjak banki átutalással kerülnek a 
nyugdíjasokhoz. Engem rengetegen megkerestek, hogy a nyugdíjasok benne lesznek-e ebben 
a rendszerben, ugyanis ők már a személyi jövedelemadózási rendszeren kvázi kívül vannak, 
minthogy a nyugdíj egy olyan járandóság, amelyért már megdolgoztak, ezt ők már 
betermelték a magyar költségvetésbe, betermelték a magyar államnak, ebben egyetértünk. 
Nem tartom jogszerűnek, ha ilyen szempontból a költségből levesszük őket. Azt javasolom a 
bankoknak is, ismerve a költségvetési rendszerük összes elemét, a különböző típusú pénzügyi 
eredmény-kimutatásokat, hogy át kellene nézni, hol vannak benne tartalékok, amellyel ezt a 
pénzügyi kiesést pótolni lehetne. 

Kérem, támogassuk a törvényjavaslatot. Egyébként a felszólalásokban és a 
hozzászólásokban több olyan dolog elhangzott, amelyeket esetleg szakmailag meg lehetne 
kérdőjelezni, de ismételten mondom, nekünk, az Országgyűlésnek az a feladatunk, hogy olyan 
törvényeket alkossunk, amelyekkel az emberek megélhetését segítjük. Ez egy ilyen törvény, 
kérem, támogassuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény? (Jelzésre:) 

Dr. Horváth Zsolt képviselő úré a szó. Parancsoljon!  
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogyha laikus 

véleményként fogom megfogalmazni azt, amit mondok, és ha elhangzott, akkor azért megint 
elnézést kérek, más bizottsági ülésen teljesítettem, csak ezután tudtam késve idejönni. 

Régi vesszőparipám ez a kérdés, és sajnos már elég öreg vagyok ahhoz, megéltem azt 
a változást, hogy a fizetésünket készpénzben kaptuk, majd azt mondták, ha szeretjük, ha nem, 
innentől kezdve bankkártyán kapjuk a fizetésünket. A legeslegelején az volt az ígéret, hogy ne 
aggódjunk, ingyenesen fel fogjuk tudni venni a készpénzt, és egyébként pedig a 
számlacsomag nagyon kényelmes, tehát azt a minimális összeget, amit fizetünk érte, kibírjuk. 
Tehát az volt az ígéret, hogy mindenki, akinek most ezt a nettó jövedelmet a számlájára 
utalják, egyébként ingyenesen készpénzben ki tudja venni a bankból. Ma az embereknek 
semmiféle választási lehetőségük nincs a tekintetben, hogy uraim, nagyon derék dolog, de 
innentől kezdve nem lehet készpénzben megkapni a fizetésünket, ilyen nincs, nincs választási 
lehetőségünk. Őszintén szólva szívem szerint túlmennék ezen a dolgon. Azt gondolom, ha 
egyszer a fizetés jár, és azt magyar forintban adják, akkor legyen joga eldönteni az illetőnek, 
hogy ezt készpénzben vagy bankszámlán akarja.  

Miért is nekem kell megtakarítanom a készpénzhasználat költségeit a teljes pénzügyi 
rendszer számára? Tegyen érdekeltté benne! Tegyen érdekeltté! De azért az nincs a helyén, 
hogy valaki a jövedelmét, legyen az akár nyugdíj, akár fizetés, ne tudja kivenni, nem kapja 
meg a bérből, fizetésből élő ember. Most nem a vállalkozókról beszélek. A bérből, fizetésből 
élő ember miért nem tudja megkapni? És javítsanak ki, hogyha nekem van erre lehetőségem, 
hogy készpénzben kapjam meg a munkáltatómtól. Ellenpéldák tömegét tudom erre hozni, 
hogy megajánlják, merre van az utcaajtó. Szerintem nagyon visszafogott a javaslat azzal, 
hogy 150 ezer forintos limitet tett, ami valóban a magyar átlagkereset, ez előbb már 
elhangzott. Csak szeretném elmondani azt, hogy az eredeti ígéret erről szólt, és szerintem a 
helyzet semmit nem változott azóta. Ha ez még sincs így, esetleg nem tudok valamit, azt 
tessenek elmondani, hogy van lehetőségük az embereknek, ha kérik, akkor készpénzben 
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kapják meg. Szerintem visszatérhetünk oda, de nemzetgazdasági szinten butaság lenne. 
Sokkal jobban járnánk akkor, ha a fizetésüket az emberek valóban ingyenesen kaphatnák 
meg. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Kontur Pál képviselő 

úr, parancsoljon, öné a szó. 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A kisembereket segíti, egyszerű, 

ők kerülnek helyzetbe. Maga az Erste Bankos vezérigazgató, amikor a bankadó be lett 
vezetve, mit mondott? Kivonulnak? Dehogy vonulnak ki! Ez a hátország nekik. Azt mondta, 
hogy Magyarország a hátország, a volt kommunista európai országok között ez nekik a 
hátország, mert akkora jövedelemre tesznek szert, olyan tisztességtelenül hiteleznek. 
Németországban ugyanaz a bank egészen más konstrukcióban ad pénzt, olcsóbban ad pénzt, 
ezt a fiamon keresztül tudom, ő vett fel hitelt, kellett hitelt felvennie, és egészen másképp, 
egész olcsón kapott hitelt, mint ahogyan itt ezt megteszik. Ha egy embernek 50 ezer vagy 
60 ezer forint hitele, illetve havi törlesztése van, ezt a pénzt egész hónapban bent kell hagynia, 
azért, hogy a bank elsején rögtön utalni tudja. Nem várja meg, használja a pénzét, amiért egy 
fillért nem kap az adós, aki a törleszt, hitelt fizet, tehát nem várja meg, hogy felvegye a 
következő havi fizetést, hanem azt a pénzt egész hónapban bent kell tartania. Ezek 
abszurdumok, erről még bírósági végzés is volt. Úgyhogy ez igenis a kis emberek segítsége, 
igenis azoknak, amit az alelnök úr mondott, a minimálbéren foglalkoztatottaknak, és ők elég 
sokan vannak. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Megjegyzést 

tennék én magam is. Rövid lesz, úgyis jönnek még a kérdések, azokra hátha reagálni kell. Azt 
javasolom, mérlegeljék annak a lehetőségét, hogy esetleg ezt az illetéket, ami a 
készpénzfelvételt terheli (A kormánypárti képviselők felé:) – ezt most önöknek mondom –, 
vonják vissza, és akkor ez az egész ügy nem ügy, nem kell mérlegelni, nem kell centizni, nem 
kell számon kérni, egyszerűen úgy kell dönteni, hogy kész, ezt visszavonják, és akkor ennyi 
az összes dolog, és nem a kisembernek van ezzel problémája, hogy hogyan jut hozzá a 
pénzéhez, hanem egyszerűen normális keretek között ezt meg tudja tenni. Teljesen konkrétan 
gondolják meg, ez a javaslat visszavonható, és akkor nincs szükség az ilyen típusú, ezt 
áthidaló részmegoldásokra. 

Köszönöm szépen. (Jelzésekre:) Többen jelezték, hogy ehhez a remek javaslathoz 
többen hozzá kívánnak szülni. Először Szabó Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót, és láttam 
Kontur Pál képviselő úr kezét is. Először Szabó Zsolt alelnök úré a szó. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Az egyik oldalon mind azt hallgattuk, 

hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy ne legyenek ráterhelve az emberekre, az 
állampolgárokra a különböző terhek. Mi azt szeretnénk, ha bizonyos speciális terhek ne 
kerüljenek rá, ezért ez a törvényjavaslat erről szól, hogy meggátoljuk, hogy tovább legyen 
terhelve ez a bizonyos költség. 

Hadd mondjak el egy érdekes dolgot. A bankok érdekesen viselkednek. Versenyezni 
kell a piacon is. Ha azt mondjuk, hogy az Európai Unióban azonos versenyhelyzetet kell 
teremteni, akkor talán azonos paraméterekkel kellene a bankoknak hitelezniük 
Németországban, Ausztriában, Svájcban és ne adj’ isten, már ezt is tegyük hozzá, hogy a 
környező országokban is. Miért van az, hogy egy Romániában működő vállalkozás jobb 
feltételekkel és más formában kapja a hiteleket? Miért van az, hogy bizonyos 
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bankköltségeknél  akkor, amikor itt még tiszta állapot volt, önöknek lett volna módjuk, hogy 
ezt a lépést megtegyék, amit mi most megteszünk, de valamilyen ok miatt tudják, hogyan kell 
jól megcsinálni, és mégsem csinálták meg, tehát ez nem működött, de ezt nem akartam így 
kiélesíteni. Tehát úgy gondolom, most hagyni kellene, hadd védjük már meg a magyar 
állampolgárokat, a magyar dolgozó embereket, hogy feleslegesen többletköltséggel ne 
terheljék. Itt az idő, hogy ezeket a többletpénzeket rendezzük, és korrekt piaci alapon történő 
elszámolás legyen, hiszen ugyanolyan állampolgárai vagyunk az EU-nak, mint más országok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kontur képviselő úr, parancsoljon! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem az a gondom azzal, amit 

a főtitkár úr mondott, hogy a készpénz az egy ellenség. Miért? Idáig nem volt ilyen kifizetési 
lehetőség, és az áfa befizetési összege a kereskedelemben enyhén szólva sántított. Érdekes, 
hogy amióta bevezették, vagy meg lett említve, hogy lesz online pénztárgép, tehát ellenőrizve 
lesz az áfa, nem a készpénzfizetés miatt, többségében az emberek már kártyával is fizetnek, 
sok-sok milliárddal nőtt az áfa-befizetés. Ez hogy lehet? Nem azok a kisemberek fogják 
tönkretenni az országot, ha ők megkapják a pénzüket. A kereskedelemben van a probléma, és 
a J. P. Morgen Bank ment tönkre, fizetnie kellett, óriási, sok milliárd dolláros, ha jól tudom, 
15 milliárdos büntetést kellett fizetnie. Ne az emberekre mutogasson már a bankszektor! 
Korrekt banki működés kell! Egy határon túl semmiképpen nem fogják tudni emelni a 
szolgáltatások díját. Eljutunk oda, hogy a háromszorosát meg a hányszorosát akarják 
áthárítani az emberekre, és közben fizettetni az emberekre. Ezek a bankok nem magyar 
tulajdonú bankok, hanem nyugat-európai bankok itteni leányvállalatai, nézzenek magukba, és 
gazdálkodják ki azt a pénzt úgy, ahogy van, és ne az emberekre terheljék! Kész! 
Magyarországon ennyi hasznot lehet szerezni a banki tevékenységgel, tessék elfogadni! 
Szegény ország  vagyunk, igen, úgy kell a hasznot is megfogalmazni, hogy mit szeretnének 
elérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita konstruktivitását elősegítve szeretnék egy 

megjegyzést tenni, majd azután, amennyiben nincs több hozzászólás, a reagálásoké a 
lehetőség. Alelnök úr, megkérem. 

 
(Zsigó Róbert alelnök átveszi az elnöklést.) 

 
ELNÖK: Öné a szó, elnök úr. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az 

első. Ez csak egy jelzés, hogy ennek az előterjesztésnek a tartalma nem a bankok 
hitelezésének a gyakorlata. Amiről véleményt lehet alkotni, nyilvánvalóan akkor ehhez 
kapcsolódóan valamilyen jogszabályhoz illeszkedő módon javaslatot is lehet tenni. Ez most 
egy másik előterjesztés, és arról szól, hogy 150 ezer forintig ingyenesen lehessen a különböző 
feltételeknek eleget téve készpénzt felvenni.  

Én maximálisan támogatom Szabó Zsolt alelnök úr javaslatát, védjük meg a 
fogyasztókat, védjük meg az embereket az indokolatlan költségterhektől, ezért teszem meg 
még egyszer ugyanazt a javaslatot, hogy a készpénzfelvételt terhelő illetéket el kell felejteni, 
és a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben így védtük meg az embereket. Szerintem ez 
senkinek nem lesz az ellenére. Teljes mértékben egyetértek az alelnök úrral, meg kell védeni a 
fogyasztókat, meg kell védeni őket az indokolatlan többletterhektől, töröljük el a 
készpénzfelvételt terhelő illetéket. Ezt ügyesen elkerülték minden válaszban, és inkább a 
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bankok magatartásáról kezdtünk el vitát folytatni. Szerintem itt egy tisztán vegytiszta helyzet 
van. Van egy javaslat, ami ezt részlegesen teszi lehetővé, és azt mondom, tegyük ezt teljes 
körben. Nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt ez egyébként még így volt, csak egy 
bevételoldalt erősítő javaslatként fogadta el a Ház ezt az illetéket az úgynevezett Varga-
csomag részeként. Ebből a szempontból Varga miniszter úr álláspontját is akceptálhatónak 
látom, aki szintén egy hasonló irányba viszi el a megoldás keresését. Ezzel szerettem volna 
ezt a gyümölcsöző vitát kiegészíteni. 

Alelnök úr, köszönöm szépen. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Természetesen nem akarom a vita lehetőségét elvenni, de amennyiben nincs 
több hozzászólás, akkor arra kérem tisztelettel az előterjesztőt, a tárca képviseletét – ebben a 
sorrendben adtam szót – és a Bankszövetség képviselőjét, mivel több olyan kérdés, észrevétel 
volt, ami érintette őket, kérem, éljenek a lehetőséggel, és erre reagáljanak. 

 Először az előterjesztőnek adom meg az udvariasság okán a szót. Németh Szilárd 
képviselő úr, parancsoljon! 

Válaszadás 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Egyetlenegy 

dologra reagálnék, hiszen képviselőtársaim, azt gondolom, minden lényeges elemre 
rávilágítottak. A főtitkár úr azt mondta, hogy a fejlettebb kultúrájú országokban? (Kovács 
Levente: Pénzügyi kultúrájú országokban.) A fejlettebb kultúrájú országokban vagy a 
fejlettebb pénzügyi kultúrájú országokban, itt 90 százalék feletti értéket említett. Az a helyzet, 
hogy ott a bankok megtesznek mindent azért, hogy a bankokba menjen a pénz, itt meg nem. 
Ez a különbség az elnök úr által képviselt párt és az én pártom között, hogy a közös 
teherviselésbe ilyen helyzetben, amikor egyébként még azt is vitathatnánk, hogy kiknek a 
jóvoltából került a világ a csőd szélére, de Magyarország mindenféleképpen és nemcsak 
politikailag, azt gondolom, akkor a bankoknak kutyakötelességük az adott országban részt 
venni a közös teherviselésben. Ha Magyarország fejlettebb pénzügyi kultúrájú országnak 
minősülne, akkor a bankok nem hárítanának át, tehát nincs valódi verseny. Ugyanúgy nincs 
valódi verseny, mint ahogy egyébként nincs az energiaszektorban valódi verseny, ezért 
kénytelen törvényekkel beavatkozni a parlament. Nem kellene törvényekkel beavatkozni, ha 
nem tekintenék gyarmatnak ezt az országot, ez a helyzet. 

Azt javasolom mindenkinek, és erre kérek mindenkit, hogy ezt a törvényjavaslatot 
támogatni szíveskedjenek, ez az első lépése egyébként a pénzügyi rezsicsökkentésnek, és azt 
gondolom, további meglepő lépések várhatók a jövőben is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Anélkül, hogy az előterjesztő haragját kivívjam – volt már erre mód itt a 

bizottsági ülésen –, jelzem, hogy a kérdéseim zömére nem válaszolt senki sem, de ezt így 
szoktuk meg, nem gond, csak jelzem. Több olyan kérdésem volt, amelyekre nem kaptam 
választ. (Németh Szilárd István: Elnézést kérek, elnök úr…)   

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Elnézést kérek, elnök úr, személyesen Rogán 

Antalhoz tett fel kérdéseket. Én nem Rogán Antal vagyok, hanem Németh Szilárd, tehát ön 
személyesen Rogán Antalhoz tette fel a kérdéseket, ezt vele meg lehet beszélni. Az általános 
vitánál vagyunk, módosító javaslatok benyújtására lehetősége van mindenkinek. Ezt még 
szerettem volna kiegészíteni. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen. Most akkor két dolgot megint tisztázzunk, Németh képviselő úr. 

Egyrészt, ha szólni kíván, legyen kedves jelezni, és én szót adok önnek. Ön most megint 
belevágott a szavamba, miközben egy tényszerű helyzetet próbáltam vázolni. Kettő. Ön itt 
most az előterjesztő képviseletében ül. Nem tudok Rogán Antalnak feltenni kérdéseket, ha ön 
az előterjesztő képviseletében itt ül. Ezek szerint ön akkor nem az előterjesztést képviselte itt 
az elmúlt percekben, hogyha önhöz nem tehetek fel kérdést, mondja ön. Ezért szeretném 
jelezni, tudomásul veszem, hogy nem akar, vagy nem tud válaszolni az általam feltett 
kérdésekre, ez is egy lehetőség, ez az ön szíve joga, de a kérdések ugyanúgy fenn vannak. 
Lehet, hogy a tárca majd válaszol esetlegesen ezekre a kérdésekre, vagy a Bankszövetség 
vagy valaki, szerintem ez így kerek, képviselő úr.  

Köszönöm szépen, és tisztelettel kérem, legközelebb ne vágjon a szavamba, hanem 
amikor szólni kíván, ön felteszi a kezét, én pedig udvariasan, ahogy az a mai ülés stílusa, 
rendkívül udvariasan szót fogok önnek adni. Látja, ez így tud működni. 

Most továbbadjuk a labdát, és a tárca képviselőjével próbálkozunk egy hasonló kört 
megtenni, hátha van egy-két kérdés, amelyekre esetleg tud válaszolni. 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Felvettem a felvetéseket, minket egy, maximum két feltett kérdés érint. Az egyik az, hogy az 
elnök úr említette, mintha álláspontbeli különbség lenne a frakció, illetve a tárca között. Azt 
gondolom, ez nem egészen így van. Szerintem inkább törvénymódosítási kérdésekről van szó, 
mint fundamentális átfedésekről, tehát itt szerintem lesz mód arra, a banki költségek 
csökkentését a tárca támogatja, éppen azért, mert egyrészt segítheti a pénzügyi kultúra 
fejlesztését, másrészről pedig csökkenti az állampolgárok terheit. 

A másik kérdés az áthárításra vonatkozott. Azt gondolom, a jelenlegi jogszabály 
szerint az ellenőrzésnek elég egyértelmű felelőse van. Október 1-jétől a Magyar Nemzeti 
Bank most különösen megerősített rendszerben tudja ellenőrizni a pénzügyi intézményeket, a 
pénzügyi szolgáltatókat vagy adott esetben a hitelintézeteket. Azt gondolom, erre 
vonatkozóan az ellenőrzés az áthárításra vonatkozóan, úgy, ahogy a múltban volt, a jövőben is 
meg fog történni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A Bankszövetségé a szólás lehetősége. Főtitkár úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS LEVENTE főtitkár (Bankszövetség): Köszönöm, elnök úr. A kérdések nem 

újak, látom azt, hogy az indulatok megmaradtak a bankszektorral kapcsolatban, pedig már 
kezdtünk reménykedni, hogy lassanként a munkáról tudunk majd beszélgetni.  

Az a kérdés, hogy mi a pénzfelvételnél a határ, nekem is kérdés, miközben ma az 
átlagos bankkártyáról 40 ezer forintot vesznek fel, tehát nem tartjuk indokoltnak ennek a 
határnak a megváltoztatását. Annak, hogy a bankok megtehették volna az ingyenes 
készpénzfelvételt, megjegyzem, megvan a történelmi hagyománya. A legtöbb magyarországi 
bankban a tranzakciós illeték előtti időszakban a saját ATM-ből ingyenes volt a 
készpénzfelvétel, úgyhogy van ilyen mód, ahogyan ez minden országban így van, ahol amúgy 
nincs tranzakciós illeték kivetve a kártyás kifizetésekre, tehát a világ valamennyi országában, 
kivéve Magyarországon. Ez tehát nem áthárítás, itt önök biztosan másképp számolnak, mint 
én. Nekem a kollégáim számolták ki, hogy a bankszektor által befizetett valamennyi adó, 
járulék és teher, benne az alkalmazotti bérekkel is, ez 2012-ben 325 milliárd forint volt, 2013-
ban 605 milliárd forint lesz. Tehát a bankszektor veszteséges marad, ebben az évben 
rekordvereséggel zár, ezt bárkivel szívesen megosztjuk. 
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Azt, hogy ez a törvényjavaslat kiket sújt elsősorban, én is elmondtam, egyet is értek 
vele, hogy elsősorban a takarékszövetkezeteket és a lakossági bankokat sújtja. Tehát nem 
egyértelmű a sújtásnál, hogy ez milyen kormányzati célokkal van még összefüggésben, hiszen 
ha mindenki érti, hogy ki fogja ezt legfőképpen megfizetni, akkor azt nyilván el lehet 
mondani, amit sokan az előbb a külföldi bankok kapcsán véleményként elmondtak. Az 
adatbázis hogyan fog kinézni, nyilvánvaló, ha meglesz a törvény, és el lesz fogadva, de bízom 
benne, hogy lesz még benne néhány módosítás, majd utána tudok erre a kérdésre válaszolni. 

Mennyi a summa költsége? Az ez évben befizetetésre kerülő 65 milliárd forint mellett 
– ez becslés – körülbelül 50 milliárd forint lesz még a bankszektor számára, ami veszteséget 
jelent, tehát továbbra is maximálisan veszteséges marad a bankszektor.  

Az, hogy lesznek-e más díjtételemelések,  és tárgyaltunk-e Rogán úrral, ezt már 
elmondta Rogán képviselő úr is, mivel erről nem tárgyaltunk. 

Azt, hogy a díjak közben hogyan emelkedtek, korábban is elmondtam a tranzakciós 
illeték kapcsán, amit önök is tudnak a történelméből, hogy a tranzakciós illeték bevezetése 
eddig minden országban megbukott. Megbukott a svédeknél, ki is vezették, az angoloknál 
szintén megbukott, a franciák most törik a fejüket a kivezetésen, tehát azt kell látnunk, hogy 
ez egy teljesen rossz irány, mert a pénzpiacokon a pénz szabad áramlása a vállalkozók, a 
kereskedők számára lehetővé teszi egyébként, hogy az ilyen kérdéseket megfelelőképpen 
feloldják. Ennek minden negatív hatása Magyarországon jelentkezett. Érdekes volt, hogy az 
emeléseknél az arányokat kezdték el vizsgálni. Megjegyzem: az a nagyvállalat, amelyik 
0,1 ezreléket utalt korábban, most kaphat a 0,1 ezrelékhez egy 0,3 ezrelékes tranzakciós 
illetéket, ez most 3,1 ezreléket utal, tehát a díjának az adótartama 97 százalék. Ezen mindenki 
gondolkozzon el, hogy az adótartam 97 százalékra változott, tehát azt gondolom, nem kell 
áthárítani, amikor ilyen adótartam van. Azt gondolom, mint többgyermekes családapa, hogy 
jó lenne, ha esetleg a pelenka áfa-mentességén többet gondolkoznának, sokkal hasznosabbnak 
ítélném meg a gyermekeim és a családom szempontjából. 

A forrásállomány csökken-e? Úgy látjuk, a magyar lakosság, pont a kisemberek nagy 
része úgy számol, hogy a hónap elején megkapja a pénzt, amit, ha teheti, azonnal fel is veszi, 
vagy el is költi. Tehát ha alapvetően a költés ATM-felvételre vagy kártyás vásárlásra változik 
meg, ez teljesen indifferens, mert az állomány, ami a banki szektorban bent van, az pont 
ugyanannyi, amennyi előtte volt, mert ugyanabban az ütemezésben fogja elkölteni, csak itt 
most készpénzben, nem pedig alapvetően bankkártyás vásárlásokkal. 

A nyugdíjasoknál szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy éppen a nyugdíjasok 
esetében nagyon sok hátrány van abból, hogy a nyugdíjas odahaza készpénzben kapja meg a 
nyugdíját. A tranzakciós illeték bevezetése óta egy korábbi tendencia alapján havonta 
6 ezerrel több nyugdíjat utaltak számlára, és nem a postás vitte ki, de ez a tendencia 
megfordult, a nyugdíjasoknál egyre több pénz van odahaza. Ez egyébként különböző 
biztonsági kérdéseket is felvet, mert a nyugdíjas akkor a legvédtelenebb, amikor a saját pénzét 
kell alapvetően megvédenie. Ezt az első hozzászólásomban is elmondtam, most megismétlem: 
Magyarországon a lakosság egyharmada készpénzben kapja a fizetését, tehát az egyharmad 
ma készpénzben kapja. Az, hogy nem lehet így kapni, azt gondolom, ez a bankszektoron nem 
múlik, de egyharmad így kapja. Megjegyzem, ez nem helyes, mert önök is említették, ennek 
milyen társadalmi költségei vannak. Megjegyzem, a társadalmi költséget bánja a társadalom, 
és bánja nagyon nagy mértékben a Magyar Nemzeti Bank, mert a bankjegybiztosítás 
egyébként pont a jegybankhoz kötődő feladat, ennek tulajdonképpen a költsége is ott 
jelentkezik.  

A bankszektor jövedelmét nézve, ha ilyen szót mondhatok, a bankszektor reál-
tőkearányos nyeresége 1990 óta Magyarország 2,5 százalék. Tudom, ezt nagyon sokallják, de 
megjegyzem, a multinacionális cégek általában, pláne más ágazatokban, 6 százalék feletti 
tőkenyereséget tudnak produkálni, de ez a bankszektornak Magyarországon nem sikerült. Azt 
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tudom, hogy a költségeket lehet csökkenteni, csak azt nem értem meg, hogy miért hívogatnak 
éppen önök bankvezéreket, amikor zárják be a bankfiókokat, és a költségcsökkentést 
végrehajtják.  

A tranzakciós illeték visszavonása. Azt gondolom, eljön majd az idő, amikor mindenki 
rájön arra, hogy a tranzakciós illeték negatív hatása miatt ez valóban meggondolandó, és ezt 
alapvetően egy szakmai kérdésnek tartom. Az, hogy a készpénz ellenség-e vagy sem, tessék a 
Magyar Nemzeti Bankot megkérdezni, hogy ez nekik mennyibe kerül, és milyen utat látnak. 
Azt gondolom, itt meg kell küzdeni azzal, hogy az út alapvetően az, hogy egy teljesen másféle 
útra kellene lépnie az országnak, amit, megjegyzem más úton is el lehetne érni. Ebből a 
szempontból, ahogy mondtam, itt az a zavaró, hogy ennek a törvénynek egy más vetülete is 
van, és a más vetülete egy másik törvényben jelentkezik. Ez többek között arról szól, hogy a 
bankkártyás vásárlás tranzakcióköteles marad, és ha ezt ezzel konszenzusban nézzük, akkor 
már látjuk azt a belső ellentmondást, ami miatt ezt a törvényt így ellentmondásosnak tartjuk, 
és ez az alapvető gondunk vele. Megjegyzem, ezt akkor is elmondtuk, amikor még arról volt 
szó, hogy a bankkártyás ATM-felvétel tranzakciója illetékmentes lesz, illetve arról volt szó, 
hogy a kártyás fizetés tranzakciója illetékmentes lesz, már akkor elmondtuk, és milyen 
érdekes, még ma is ugyanazt mondjuk. Nyilvánvalóan nekem nem kell semmire készülnöm, 
tehát nyugodtan elmondhatom a szakmai igazságot úgy, ahogy azt ennek kapcsán elmondtuk 
egy hónappal ezelőtt is. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért, hogy lássák a vitához való objektív viszonyomat, 

gyors hozzászólás Horváth képviselő úrtól, Szilágyi képviselő úrtól. Kérem, igyekezzenek ezt 
úgy megtenni, hogy ne nyissuk újra a vita egész folyamatát, volt rá lehetőség, hogy érdemben 
mindenki elmondja a magáét. 

Horváth képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 

Reflexiók 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, és nagyon visszafogott 

leszek. Szeretnék egy példát elmondani, egyszer már jegyzőkönyvbe is mondtam, velem esett 
meg. Éjszaka, ügyeletben egy gyógyszertár nem tudta kezelni a bankkártyát, a legközelebbi 
automatához voltam kénytelen menni. 5 ezer forint készpénzt vettem ki. Tippelje, mennyi volt 
a költségem? Ez nem saját automata, mert a bankok sajnos nem oda telepítik az automatát, 
ahol a gyógyszertár van, 5 ezer forint készpénz felvételéért 1050 forint költséget fizettem, 
uram, 10 százalék felettit!  

Én elhiszem, hogy valóban lehet ezrelékekkel számolni, de a bankok nem 
ezrelékekben számolnak, és elképesztő példákat tudok erre mondani. Ez sajnos igaz. A 
bankomtól kértem részletezést, de bevallom, ez nagyon lassan halad. Nyilván azt gondolják, 
hogy jött egy elmebeteg, aki szeretné megtudni, hogy 5 ezer forintból az 1050 forint hogyan 
megy le. Még nem árultam el, hogy ki vagyok, nem is fogom, mert akkor már nem ér a játék. 
Végig fogok menni azon az úton, hogy egy átlagemberként viselkedő átlagember hogyan 
tudja megszerezni azokat az információkat, és hogyan ér majd a végére. Ígérem, tájékoztatni 
fogom önöket, becsületkódex ide vagy becsületkódex oda. Ez azért elfogadhatatlan, és kérem, 
hogy először a saját házuk táján söpörjenek, mert amíg ilyen módon működnek az 
automatások, addig ez nem helyes.  

Még egy megjegyzés. Nem én döntöm el, hogy készpénzben kérem-e a fizetésemet 
vagy nem. Egy kumulált szám az országban nem azt jelenti, hogy egyénileg dönthetünk arról, 
hogy hogyan kérjük, tehát a vita szempontjából irreleváns válasz volt. 

Köszönöm. 



 20 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt Szilágyi képviselő úrnak szót 

adnék, én tudok segíteni a képviselő úrnak, hogy hogyan állt elő ez a helyzet. Ez úgy van, 
hogy vannak olyan magyarországi pénzintézetek, amelyek úgy rendelkeznek a saját 
szabályzatukban, hogyha idegen ATM-ből veszik fel a pénzt, akkor összeghatártól 
függetlenül egy adott költséget számolnak. Ebből az a következtetés, hogyha ön 50 ezer 
forintot vett volna fel, akkor is annyit fizetett volna, ha 500 ezer forintot, akkor is annyit 
fizetett volna, mert nem az összeghez igazítják, van egy ilyen szabályozás. Meg tudom 
mondani, ez melyik bank, mert szerintem egy helyen bankolunk, ebből következik ez a 
történet. (Dr. Horváth Zsolt: Nem lett volna baj, ha legalább tájékoztatna erről az automata, 
hogy ez mekkora összeggel jár.) Ez egy edukatív módszer, önt arra szoktatja, hogy a 
későbbiek során nagyobb összeget vegyen fel, mert ugyanannyiba kerül, mint a kisebb összeg.  

Szilágyi képviselő úr, öné a lehetőség, utána zárjuk a vitát, és döntünk az általános 
vitára való alkalmasságról. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kénytelen voltam megszólalni, hiszen, megmondom 

őszintén, az előző felszólalásban a Bankszövetség képviselőjétől megtudhattuk, hogy 
Magyarországon a banki szektor egyáltalán egy nagyon karitatív tevékenységet folytat, mert 
szinte semmi nyereség nincs ebben az egészben. Ennek ellentmondanak azok a 
menedzserdíjak, amelyeket év végén kiosztanak, meg azok a pénzek, amelyeket 
Magyarországról kiszivattyúznak a különböző bankok. Ha ez valóban így van, és miért ne 
hinnénk el, akkor roppant egyszerű lesz. Én eddig úgy tudtam, hogy a banki károsultaknak a 
kormánynak kellett ilyen mentőöveket megpróbálni adni, de ha ez így van, akkor valószínűleg 
eljön az az idő, amikor be fognak nyújtani egy bankszektor-mentőcsomagot is, és meg fogjuk 
vitatni, hogy ez valóban így van-e. Vannak olyan bankszektor-mentőcsomagok, régebben is 
voltak.  

Egyébként egy dologra felhívom az ön figyelmét. Az összes közalkalmazott, az összes 
olyan ember, aki a közigazgatásban dolgozik, nem kaphatja meg a fizetését készpénzben, 
bankkártyára kénytelen megkapni a fizetését, és amikor a fizetéséhez hozzá akar jutni, akkor 
ebből a fizetésből egyértelműen levonásokat eszközölnek a bankok. Azt is lehet mondani, 
hogy ezzel az állam támogatja ezt a nehéz sorban lévő bankszektort. Azt mondom, ezen talán 
lehet változtatni, hiszen nem olyan sok a közalkalmazotti fizetés, mostantól kezdve akkor ezt 
a pénzt esetleg levonás nélkül fel tudják venni, és hozzá tudnak férni. 

Úgyhogy kicsit értetlenkedve hallottam az előbb elhangzott mondatokat. Nem hiszem, 
hogy annyira rossz állapotban lenne a bankszektor, mint ahogyan azt lefestette. Ha ez így van, 
akkor lehet, hogy rosszul láttuk az elmúlt 10-15-20 évet Magyarországon. 

Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Egy remek szakmai vita után, ami 
pedagógiai szempontból sem elhanyagolható módon alakult ki, ennek eredményeként dönteni 
tudunk. Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Előzetes jelzések alapján Spaller képviselő úr lesz az, aki a bizottság álláspontját az 
általános vitában megjeleníti. Annyit szeretnék kérni, hogy distinkciókat is tegye meg, ami a 
támogatásban a hangsúlybeli különbségeknél is megjelent, úgyhogy köszönjük szépen. 

Szeretném jelezni a bizottság tagjai számára azt a jó hírt, hogyha részletes vita lesz 
holnap, akkor lehet, hogy a tisztelt bizottságnak üléseznie kell, hiszen a módosító javaslatokat 
szükség szerint meg kell vitatni, ezért jelzem, keressük majd azt az időpontot, ha már látjuk a 
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Ház tényleges tárgyalási menetrendjét, hogy hol tudjuk az ehhez kapcsolódó bizottsági ülést 
megtartani. 

Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontot lezárom. 
 

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

 
Egy hasonlóan könnyed napirendi pont következik, az egyes adótörvények és azokkal 

összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány 
képviselőit, a tárca képviselőit. A forgatókönyvem szerint Laki Gábor főosztályvezető, 
Vargha Máté főosztályvezető-helyettes, Bogdányi Viktor Ferenc közigazgatási tanácsadó, 
valamint Lóránt Szabolcs közigazgatási tanácsadó vesznek részt a mai bizottsági ülésen. A 
főosztályvezető úr majd megszólal, és úgy gondolom, a többiek pedig igény szerint 
kiegészítik az elhangzottakat. 

Tisztelt Bizottság! Elsőként megadom a kormány képviselőjének a lehetőséget, hogy 
előterjesztőként álláspontját fejtse ki a bizottság számára, azt követően lefolytatjuk a vitát, 
majd a reagálás következik, végül pedig az általános vitára való alkalmasságról döntünk. 
Ennek jegyében öné a szó, főosztályvezető úr. 

Dr. Laki Gábor f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
 

 DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Ha megengedik, bemutatom az egyes adótörvények és a kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló indítványt. Az általános vitára való alkalmasságról van szó. 
Igyekszem néhány fontosabb elemet kiemelni, tekintettel arra, hogy én magam az 
adócsomagot áttekintve nem találtam olyan aspektust, ami kifejezetten fogyasztóvédelmi 
vonatkozásokkal bírna, ennek megfelelően néhány elemet kiemelek, és kérdések esetén 
szívesen állunk rendelkezésükre.  

Mindenképpen a legmarkánsabb akár költségvetési szempontból, akár a téma jellegét 
tekintve a családi járulékkedvezmény kiterjesztése. A javaslat szerint a családi kedvezményt a 
jövőben, 2014-től nemcsak a személyi jövedelemadóban lehet majd igénybe venni, hanem az 
egészségbiztosításban és a nyugdíjjárulékban is, ilyen sorrendben, anélkül, hogy egyébként az 
állampolgárok egészségbiztosítási szolgáltatásokra vagy a nyugdíjra való jogosultságukat ez 
érintené. A módosítás elsősorban a három vagy több gyermeket nevelő családokat érinti majd 
kedvezően, de a kétgyermekesek vagy az egyedülállók esetében is jelent némi nettó 
keresetnövekményt. Ha megengedik, ezt egy példával megvilágítom. Egy háromgyermekes 
családnál, ahol a szülők, tehát a két szülő összes bérjövedelme havi 300 ezer forint, a 
módosítás eredményeképpen a család jövedelme 51 ezer forinttal lesz magasabb 2014-től. 
Egy másik példa. Az egykeresős, háromgyermekes családban abban az esetben, ha az 
egyetlen kereső minimálbéren foglalkoztatott, az ő esetükben is a család viszonylatában több 
mint 16 ezer forinttal nő a nettó kereset. Az átlagbér környékén szintén egy egykeresős, 
háromgyermekes család esetében 38 ezer forinttal nő a nettó jövedelem. Egy kétkeresős, 
háromgyermekes család esetében a minimálbér esetében is 33 ezerrel nő a nettő jövedelem, az 
átlagbér esetében pedig 26 ezer forinttal emelkedik. Azt gondolom, a számok jól mutatják, 
hogy ez markáns nettó jövedelememelkedést eredményez majd az érintett körben.  

A módosítás kedvező hatásait 2014 februárjában fogják érezni az állampolgárok, a 
munkáltatók közre fognak működni ennek az elszámolásában. Gyakorlatilag a jelenlegi 
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rendszert tartjuk fenn, egy nyilatkozatot kell majd tenni, hasonlóan az eddigi személyi 
jövedelemadó-kedvezmény megosztáshoz.  

Az adómódosító javaslat igyekszik a vállalkozói környezetet is több tekintetben 
javítani. A járulékfizetési kötelezettséget érintő változás az, hogy a nyugdíjasok esetében, ha 
36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. 
A kettős járulékfizetési kötelezettség elkerülése érdekében meghosszabbítana a javaslat egy 
átmeneti rendelkezést 2015-ig, hogy azok a külföldi állampolgárok, külföldi kiküldöttek, akik 
Magyarországon dolgoznak, akiknek lejár a kétéves átmeneti időszak, ne kelljen 
visszamenőlegesen járulékot fizetni, ez 2015-ig biztosított lesz számukra. Egyébként ezt 
nemzetközi egyezmények is biztosítani fogják. A módosításra azért van szükség, mert ezek az 
egyezmények még nem léptek hatályba. 

A szabad vállalkozási zónákban a szociális hozzájárulási adókedvezményt 
kiterjesztjük. Itt kedvező változás, hogy a zónától 20 kilométerre lakó foglalkoztatott, illetve 
az ugyanabban a kistérségben, ahol a kifizető működik, foglalkoztatott, felvett munkáltató 
után is érvényesíthető majd a kedvezmény, tehát nemcsak szűk értelemben a településen lakó 
foglalkoztatott alapján érvényesíthető a kedvezmény.  

A kkv.-kat érintően a társasági adókedvezmény 40 százalékról 60 százalékra nő. Ez a 
beruházási hitelekhez felvett hitelkamatok után vehető igénybe. A társasági adótörvény 
változása alapján akkor is elismert költségnek minősül a költségelem, ha az adózó ugyan nem 
rendelkezik számlával, de a reprezentációs szolgáltatást bankkártyával egyenlíti ki, ilyen 
esetben a nyugta is elégséges lesz arra, hogy ezt a költséget elszámolja az adózó, hiszen 
egyébként rendelkezésre állnak a banki kivonatok, amelyek ezt megfelelően alátámasztják. 

A regisztrációs adó tekintetében megszűnik a papíralapú adóigazolás, így az 
egyszerűsödik a gépjárművek forgalomba helyezése. Az illetéktörvény elfogadásával a 
házastársak közötti vagyonmozgás illetékmentességét javasoljuk bevezetni, illetve az első 
lakásszerzés esetében a hatályos jogszabály szerinti 35 éves korig automatikusan 12 havi 
részletfizetési kedvezményt lehetett kérni. Gyakorlatilag a jövőben életkortól függetlenül az 
első lakás esetében lehet ezt majd kérni. 

A környezetvédelmi termékdíj tekintetében termékdíj kerül bevezetésre, hogy az 
elszámolások könnyebben végrehajthatóak legyenek. A kereslet fehérítését szolgáló 
intézkedésként javasoljuk a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok esetében a 
szabályozást pontosítani, szigorítani, hogy a szabályozás elérje a célját, és az ingatlanvagyon 
értékesítése, ajándékozása Magyarországon váljon illetékkötelessé.  

A javaslat szerint a fordított adózás hatálya a gabonaszektorban meghosszabbodik 
2018. december végéig. Osztalék elengedése esetén az ajándékozási illetéket is töröljük. Az 
áfa tekintetében lehetővé válik, hogy a nyugtát elektronikusan is kibocsátani, 
exportértékesítés esetében 90 napon túl is lehetőség lesz bizonyítani, hogy az áru elhagyta 
Magyarország területét. 

További kedvezői változás, hogy a hallgatói munkaszerződések esetében biztosítjuk a 
járulékmentességet. Eddig csak a személyi jövedelemadó-kedvezmény kapcsolódott a 
felsőoktatási intézményben a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szerv között, 
de a külső gyakorlóhelyen hallgatói munkaszerződés keretében foglalkoztatott diákok 
munkavégzéséhez járulékkedvezményt is javasolunk bevezetni. A korábbi évek gyakorlatához 
az infláció mértékének megfelelően javasoljuk ehhez az egészségügyi szolgáltatási járulék 
mértékét, amelynek az összege 1810 forint lesz.  

Tulajdonképpen ezek azok a főbb változások, amelyeket nem kimerítő jelleggel 
soroltam fel. Kérdések esetén állunk rendelkezésükre. 
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ELNÖK: Igazán köszönjük a főosztályvezető úrnak ezt a frappáns, fókuszált 
felvezetését. Megnyitom ennek nyomán a bizottsági ülésen a vitát. Kérdésekre, észrevételekre 
van lehetőség. Az, aki szólni kíván, kérem, jelezze, hogy szót tudjak adni. (Nincs jelzés.) 

Alelnök úr, legyen kedves a Házszabály értelmében szót adni. 
 

(Szabó Zsolt alelnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Elnök úr, öné az ülés vezetése. Bocsánat, enyém az ülés vezetése, öné a szó. 

Vélemények és kérdések 
 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, remélhetőleg lesz ez még másként is, 
mármint mindannyian részt tudunk venni annak az örömében, hogy vezetni lehet ezt az ülést. 
Most viszont a magam és a frakcióm nevében szólnék, néhány észrevételt, néhány kérdést és 
az álláspontunk egyfajta ismertetését teszem meg. 

Az észrevételek közé tartozik az, hogy a szakújságírók az adótörvények által 
kialakított helyzetet lemodellezték, és nagyon érdekes következtetésre jutottak, hogy ki a 
leginkább preferált ma 2014. évi adótörvények értelmében. Azt mondják: a sokgyerekes, 
magas keresetű családok látványsportot űző csemetéi a leginkább preferáltak az adórendszer 
alapján, mert a kedvezmények úgy vannak összerakva, hogy ezek a feltételek kellenek ahhoz, 
hogy valaki leginkább élni tudjon a kedvezmény kínálta lehetőséggel.  

A második megjegyzésem arra vonatkozik, és sajnálatos, ez ebben a költségvetési 
vitában is jelen volt, és egész biztos vagyok benne, még hogyha nagyobb indulat nélkül is 
mondjuk, de az adórendszer vagy az új adójogszabály csak nagyon kevéssé változtat azon a 
helyzeten, amit úgy mondhatunk, hogy a szegények gyereke kevesebbet ér, mint a gazdagok 
gyereke, leginkább a legelesettebbek, a munkanélküliek, a minimálbérből élők és az  
átlagkeresetnél kevesebbet keresők tudják legkevésbé igénybe venni azt a bónuszt, ami az 
adójóváírás vagy az adókedvezmény kiterjesztése révén teremtődik meg. Jelzem, ezen 
adókedvezmény hatékonysága nem túl jó, de ezt nem én mondom, hanem a Központi 
Statisztikai Hivatal. Ma már az előző napirendi pont keretében egyszer hivatkoztunk a KSH 
adataira, ahol azt mutatta be, hogyan drágultak a banki költségek. A KSH azt is kimutatja, 
hogy a 2013. év első felére vonatkozó családi kedvezménnyel korrigált adatai az előző évhez 
képest átlagosan 2 százalékkal nőtt az reálkereset, a legjobban, 2,5 százalékkal éppen a 
gyermekteleneké emelkedett, a kétgyermekeseké csupán 1,3 százalékkal lett több. Ilyen 
értelemben ez az adókedvezmény nem tudja azt a hatást kifejteni, amit egyébként várnánk 
tőle ilyen irányban. 

Csak érdekességként mondom: a családtámogatás rendszere nem mutat javuló 
tendenciát, hiszen 2013 januárja és júliusa között 3,3 százalékkal volt kisebb az előző évihez 
viszonyítva. Ezek még mindig KSH-adatok, tehát nem érdemes vitázni ebben a kérdésben, 
csak az interpretációját érdemes megtenni. Továbblépve: ugyancsak egy érdekes eleme a 
látványsportok támogatása. Én csak abból a szempontból vetem ezt fel, hogy különösen a foci 
ilyetén való sikeressége nyomán is érdemes végiggondolni ennek az adóelemnek a 
jogosultságát. A banki különadóról már folytattunk vitát, annak az eredményéről is. Jól 
látható, hogy ez a költségvetés részét képezi, erre a bevételre a költségvetés bevételi oldalán 
minden bizonnyal szüksége van, ezzel együtt továbbra is él, hogy ennek az áthárítása milyen 
módon terheli a családokat, éppen az előző előterjesztés kapcsán, annak az elfogadása abban a 
konszenzusban igen, az egy jelentős növekedés volt a családok részéről. 

Két kérdést szeretnék feltenni. A miniszterelnök úr is hosszasan interpretálta egy 
interjújában a luxusadó kérdését. Ez nincs bent az előterjesztésben. Ez egyéni képviselői 
indítványként fog-e bejönni vagy módosítóként, esetleg letettek ennek az adónemnek a 
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bevezetéséről? Ugyancsak szintén a miniszterelnök úr nyilatkozataira utalok: mi újság a hús 
áfájának csökkentéséről? Lesz-e az alapvető megélhetést jelentő élelmiszerek áfájának 
csökkentése? Lesz vagy nem lesz? Hogy lesz? Hogyan gondolkodnak erről? Udvariasan 
szeretném ezt kérdezni. 

Még egy megjegyzést tennék a frakcióm álláspontjáról is. Nem okoz nagy 
meglepetést, mi hasonlóképpen vélekedünk az adótörvényeket érintő törvényjavaslatról, mint 
a központi költségvetésről. Már ott elmondtuk azt, hogy olyan makrogazdasági adójelzésekre 
épül, amelyeket egyébként független szakemberek, független közgazdászok nem támasztanak 
alá. Nem hozom ide a költségvetés vitáját, eléggé plasztikusan elmondtuk, hogy mindegyik 
oldalon, a bevételi és a kiadási oldalon is túlfeszített a költségvetés. Ilyen szempontból viszont 
van egy érdekes vonulata, lehet, hogy ebben tudunk is vitát kialakítani: ez az adójavaslat, amit 
önök megtettek, vajon előrevetíti-e a progresszív személyi jövedelemadó bevezetését vagy 
nem, mert több szakember úgy látja, hogy mintegy ennek a megalapozása történik.  

Ugyancsak megjegyzésként szeretném megtenni, hogy sajtóhírek szerint ezt a 
törvényjavaslat sem a versenyszféra, sem a kormány állandó konzultációs fórumai nem 
vitatták meg. Ez így van-e, vagy nem így van? Biztos tudnak erről nyilatkozni. Régebben 
szokás volt, hogy az ilyen nagymértékű és a gazdaság egészét érintő törvénymódosításokat a 
párbeszéd jegyében a munkáltató, munkavállaló tanácsokkal és egyéb szervezetekkel 
megvitattak. Lehet, hogy nem jutott erre idő a felkészülés során. 

Ugyancsak jelezni szeretném, és ez a megjegyzéseim sorában az utolsó, hogy úgy 
látjuk, a törvényjavaslat érdemben azt a helyzetet nem változtatja, amely úgy írható le, hogy a 
vállalkozások beruházási aktivitása és ezzel együtt a gazdasági növekedés beindítását, 
serkentését nem segíti elő, konzerválja a magyar adórendszer összes ellentmondását, hibáját. 
Jelzem, ezt úgy teszi, hogy az adóterhelést és az adminisztrációs terheket nem csökkenti, az 
adórendszer versenyképességét érdemben nem javítja, ezáltal az az állítás, hogy Európa 
legversenyképesebb adórendszere lesz ma itt Magyarországon, nehezen értelmezhető, hogy ez 
teljesült az előterjesztés kapcsán, éppen ezért az általános vitára nem tartjuk alkalmasnak. A 
kérdések magukban rejtik azokat a különbségeket, amelyeket gondolunk az adórendszer 
elemeiről. Nyilvánvaló, a plenáris vitában lesz mód arra, hogy ezt részletesen is kifejtsük. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm: kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 
Földesi Gyula képviselőtársunké, utána Szilágyi György képviselőtársunké a szó. 

Képviselő úr, öné a szó. Parancsoljon!  
 
FÖLDESI GYULA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az első 

gondolat a köszöneté, köszönet azoknak, akik ennek az adótörvénynek a kidolgozásában részt 
vettek. A második gondolat egy megjegyzés. Érthető, hogy az ellenzéki képviselők közül, 
főleg a szocialisták, mivel ők ellenzéki képviselők, sem a költségvetést, sem az adótörvény-
változásokat nem támogatják, azonban van egy diszkrét bája annak, hogy a szocialisták 
mindig okoskodó, jobbító szándékú javaslatokat tesznek, hiszen azért emlékezzünk közösen 
vissza, 2002 és 2010 között a szocialisták vezették ezt az országot, és mivel az udvariasságról 
volt szó az első napirendi pont keretén belül, udvariasan eladósították az országot, udvariasan 
tönkretették az egész országot, a családokat eladósították. 2010-ben odáig jutottunk, hogy 
Görögországgal emlegettek bennünket egy lapon, és a magyar emberek munkájának 
köszönhetően Magyarország mára már jobban teljesít, nem jól, jobban teljesít. Tehát van még 
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mit fejlődnünk, van még mit tennünk annak érdekében, hogy az elégedettség szélesebb 
körben is jelen legyen. 

Ez az adótörvény, amit ma tárgyalunk, és az általános vitára való alkalmasságáról 
fogunk dönteni, stabil és kiszámítható, hosszú távon stabil és kiszámítható, a családokat 
helyezi a középpontba, hiszen a kiskeresetű családok adóterheit próbálja mérsékelni. 
Úgyhogy én szívesen hallgatom a széttagolt baloldali ellenzék különböző véleményeit, 
azonban arra szeretném kérni, ha szabad nekem ilyet mondani, és ez nem korfüggő, hogy 
talán a szerényebb hallgatás ebben a kérdésben előre vinné a dolgokat. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Én köszönöm. Szilágyi képviselő úré a szó. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tudom, hogy a Fogyasztóvédelmi 

bizottság ülésén vagyok, de a Sportbizottság alelnökeként muszáj reagálnom az alelnök úrnak 
és az elnök úrnak reagálnom a TAO-t érintő megjegyzésére. 

A TAO-törvény elvileg nem rossz. A sport támogatására fordítandó pénzösszeg 
véleményem szerint ezzel a TAO-val teljes mértékben lehetőséget teremtett a sport 
felmérésére. A TAO-val nem ez a probléma. A TAO-val vannak problémák, véleményem 
szerint nagyon súlyos problémák is vannak, de nem az elvvel. Az sem igaz egyébként, elnök 
úr, hogy ez csak a focira megy, hiszen a meghatározott keretet, ami nem hivatalos keret, 
meghatározza a kormány, hogy mennyit lehet a TAO-ra fordítani. Ezt egyébként a 
látványsportágak között a MOB közbenjárásával osztják szét, és meghatározott keretet 
használhat fel egy-egy szövetség. A legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra ítélik a legtöbbet 
a TAO-ból, de nem az a probléma a TAO-val. A TAO legnagyobb problémája az ellenőrzés 
hiánya. Az a probléma a TAO-val, hogy a TAO-pénzt úgy kezelik, hogy az  nem közpénz, 
pedig az közpénz. Meggyőződésem, hogy a TAO-pénz közpénz, hiszen annyi a különbség a 
TAO-pénznél, hogy nem kerül be a kalapba, és nem tárgyalhatjuk itt a költségvetésnél, tehát 
ez az évi mondjuk 30 milliárd forint körüli összeg kiesik a költségvetési tételekből, de ez 
ugyanúgy közpénz, hiszen a vállalkozónak be kell fizetnie, és utána kapja meg a sport. Tehát, 
ha az ellenőrzés kérdése megoldódna, hogy valóban arra használják-e fel, amire a kormány 
szándéka irányul, valóban úgy használják-e fel, és valóban nincsenek kiskapuk a TAO 
felhasználásának a lehetőségekor, akkor ez egy abszolút támogatandó dolog. Természetesen 
az NSI nem alkalmas ennek a vizsgálatára, bár jó lenne megbízni a Nemzeti Sport Intézetet, 
most meg elvileg átkerül az államtitkársághoz, de nem tudom, az államtitkárság mennyire lesz 
erre alkalmas, remélem, javítják az apparátusban akár a humán erőforrást, akár egyébként a 
létszámát is. 

Amiért azt mondtam, hogy a legnagyobb probléma az, hogy ezt közpénzként kezelik, 
vagy nem kezelik közpénzként, az, hogy tudunk olyan negatív példákat a TAO-val 
kapcsolatban, ahol kormányzati nyilatkozatok alapján azt mondják, hogy egy 1900 fős 
faluban felépítendő stadion nem közpénzből épül, hiszen TAO-pénzből építik fel az 1900 fős 
faluban a stadiont. Véleményem szerint ez nagyon rossz megállapítás, mert a felcsúti stadion 
is közpénzből épül, hiszen közpénzből, TAO-pénzből épül fel. Ennél ugyanúgy vizsgálni 
kellene, hogy milyen felhasználással került ez elvileg felhasználásra, és ha vizsgálnák, ha már 
valamennyi TAO-pénzt felvették, akkor az is lehet, hogy akár nagyobbakat is lehetne 
álmodni, nem kisvasútnak kellene Felcsútra mennie, miért ne lehetne ott 20-30 ezer ember a 
mérkőzéseken, lehet, hogy nagyvasutat kellene építeni Felcsútra, hogy minél több ember 
látogathasson ki a stadionba. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Az lesz. Van-e további hozzászólásra igény? (Nincs jelzés.) Akkor én 
jelentkezem. Alelnök úr, kérem, adjon szót számomra. 

 
(Szabó Zsolt alelnök az elnöklést átveszi.)  

 
ELNÖK: Öné a szó, elnök úr.  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Igazán örülök annak, hogy Földesi 

képviselőtársam lehetőséget teremt arra, hogy néhány kérdésben pontosan az eddigi 
álláspontunkat láthatóvá tudjuk tenni. Kezdem ott, hogy Görögországgal egy lapon 
emlegettek bennünket. Ez leginkább Kósa és Szijjártó urak bejelentése volt, azt követően a 
devizahitelesek meg is kapták ennek az eredményét, mert a forint-euró árfolyama radikálisan, 
látványosan negatív irányba mozdult el. 

Az adósságállományról csak annyit szeretnék jelezni, hogy úgy emlékszem, a 
költségvetési vitánál ön is bent ült, ez egy hosszú vita volt, hogy hogyan is van ez. Azt azért 
tényként rögzítsük, hogy nem csökkent az adósságállomány. Úgy lett a 3 ezer milliárd forint 
magán-nyugdíjpénztári befizetés eliminálva, hogy az adósság érdemi módon nem csökkent, 
sőt 2010-hez képest növekedett az ország adóssága. 

Széttagolt baloldal. Szerintem ez az ön közérzetét javító helyzet, viszont az, hogy én 
maradjak csendben, mindaddig, amíg nem hoznak erről törvényt, bár lehet, hogy a 
megszólalásomat követően… (Földesi Gyula: Diszkrét csendben!) maradjak diszkrét 
csendben mindaddig, amíg erre nem hoznak törvényt, addig én itt el fogom mondani a 
szakmai álláspontomat. Lehet, hogy lesz arra szándék, hogy Házszabályba illő úton 
korlátozzák az ellenzéki képviselők hozzászólását – ez egyébként ebben a parlamentben 
áttételes módon már megtörtént –, ez egy újabb jelzés, képviselő úr. Ha lesz olyan módosító 
javaslat, hogy én már a bizottsági ülésen sem mondhatom el az álláspontomat, akkor, azt 
gondolom, a demokráciáról való felfogásunk jelentős mértékben különbözik egymástól. 
Legutóbb egy államtitkári válaszra mondtam azt, hogy igen, sok alkalommal elég 
ellentmondást nem tűrő állapottal kerültem helyzetbe sok alkalommal. Ha nekem más a 
véleményem, mint a fennálló hatalom képviselőinek a véleménye, akkor vagy megpróbálják 
belém fojtani a szót, vagy más módon próbálják a véleményemet ellehetetleníteni. Ezt 
kifejezetten károsnak tartom, és a demokrácia-felfogásunk jelentősen különbözik egymástól. 
Én ebben, ha nem haragszik, itt a Fogyasztóvédelmi bizottsági ülés keretén belül korlátozott 
vitát folytatnék, de ezt a vitát szívesen lefolytatom, ha igényli. 

Köszönöm, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, igaza van. 

Valóban a magán-nyugdíjpénztárak államosításával úgy 2700 milliárd forintot erre használt 
fel a kormány, hogy az adósságállományt úgymond csökkentse, de az adósságállomány nem 
csökkent, hanem nőtt. Önnek ebben igaza van. A Fidesznek is igaza van abban, amikor azt 
mondják, és mi is azt mondjuk, hogy a szocialista kormányzás idején az energiaszektort 
privatizálták, ha jól emlékszem, Göndör István mondta el az általános vita során, hogy önök 
ezt a pénzt szinte forintra, fillérre az adósságállomány törlesztésére használták fel, de az 
adósságállomány nem csökkent, hanem nőtt.  
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Ezt már többször elmondtam: lehet egymásra mutogatni, de jelen pillanatban egy 
olyan helyzet van, amelyre a Jobbik Magyarországért Mozgalom már többször felhívta a 
figyelmet, hogy ebből az adósságspirálból nincs kiút addig, amíg nem vagyunk hajlandóak 
leülni, tárgyalni a jelenlegi adósságállományunkról a hitelezőkkel. Nem arról van szó, hogy 
nem fizetünk, hanem arról van szó, hogy megpróbálunk tárgyalni, mert ezt az 
adósságszolgálatot Magyarország nem bírja el. Ha ezen a kormányok nem változtatnak, 
akármilyen kormány van hatalmon, mindig csak az egymásra mutogatás lesz. Itt változtatni 
kellene, gyökeresen változtatni kellene ezen a hozzáálláson, mert innentől kezdve láthatóak 
ezek az ékes példák. Önök azt mondják, hogy úgy, ahogy van, privatizálták az 
energiaszektort, és adósságszolgálatra fordították, a 2700 milliárd forintot az magán-
nyugdíjpénztárak államosításával adósságszolgálatra fordították, és semmi nem változott, 
csak nő az adósságunk, és egyre nagyobb az adósságszolgálatunk. Ebből ez az ország soha 
nem fog kikerülni akkor, hogyha ezen nem változtatunk. Ezt csak azért akartam elmondani, 
mert folyamatosan azt halljuk, ki, miben hibázott. Valóban nagyon sok mindenben hibáztak 
ebben az országban az elmúlt 24 évben, ezen kellene már túllépni, nehogy ezeket a hibákat 
kövessük el évről évre vagy ciklusról ciklusra. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Két hozzászóló is van. Csak azt akartam 

megjegyezni, hogy lám, az adótörvények milyen perspektivikus konzultációra tesznek 
lehetőséget.  

Szabó alelnök úr és Kontur képviselő úr jelezték hozzászólási igényüket. Alelnök úr, 
parancsoljon, öné a szó. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Hála az égnek, hogy az 

általános vitára való felkészülésbe sok minden belefér. Ezt szerettem volna én is javasolni, 
hogy beszéljünk az egyes adótörvényekről és az azokkal összefüggő egyéb törvényekről. 
Szerintem az elnök úr teljesen jól látja, az olyan családokon szeretnénk segíteni, akik a 
munkaalapú társadalomban minél többet és minél magasabb színvonalon dolgoznak, sok 
gyermekük születik, őket szeretnénk anyagilag támogatni. Ezt támasztja alá az is, hogy jó a 
gondolatmenetünk, hogy a gyermekteleneknél növekedett az átlagkereset, tehát pont azoknak 
a gyerekeseknek kell segítenünk minél nagyobb mértékben, akik dolgoznak. Talán lehet egy 
olyan működő jóléti társadalom, ahol magas fizetések mellett biztonságban, nyugalomban 
élnek az emberek, hiszen a magyar családok csak ennyit szeretnének, kiszámítható 
biztonságot, mert ez így működik. 

Arra szeretnék azonban utalni, hogy a korábbi években is mindig azt hallottuk – talán 
ez a negyedik költségvetési vita, amelyen részt veszek –, hogy nem jó, nem megfelelő, nem 
lesz működőképes, rossz számok lesznek, nem jó az adótörvény, nem jók a számok, nem az 
jön ki belőle. Egyrészről véleményem szerint azért vagyunk a Magyar Országgyűlésben, hogy 
rugalmasan tudjuk ezeket a kérdéseket kezelni, tehát, ha valami nem jó, akkor azt javítsuk ki, 
ne csak álljunk a pálya szélén, és mondjuk, hogy nem jó. És miért nem jó? Csak! A másik 
oldalon viszont itt a dolog lényege az, hogy ennek ellenére a 2011., 2012. és a 2013. év 
költségvetése lezárult, és tartottuk azokat a számokat, amelyek kialakultak. Adjunk bizalmat 
azoknak a szakembereknek, akik ezt a törvényjavaslatot, törvénymódosítást létrehozták, hogy 
a 2014. év is így fog lezajlani. Úgy gondolom, ez egy fontos kérdés. 

Előjött az államadósság, előjött a devizakérdés. Ezt már sokszor elmondtam, megint 
elmondom: az 1990-es és az 1995-ös törvénymódosítás óta foglalkozom devizával. Láttam 
már mindent, láttam a bankrendszerekben devizamódosítást, láttam szabaddá vált piaci 
kereskedelmet. Ez a következőkről szól. Szilágyi képviselő úr mondta, hogy az 
adósságállomány nőtt. Persze, ez a klasszikus devizaprobléma. Amit az elnök úr mondott: 
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mitől függ a forint árfolyama? Attól, hogy valaki megszólal, például Kósa polgármester úr, 
mond valamit, és a nemzetközi piacok azonnal korrigálnak, megbüntetik az adott valutát, az 
adott devizát. Normális ez? Hiszen a gazdaság olyan rövid idő alatt nem mozgott semmit, 
nem történt semmi. Innen látszik, hogy az egész devizaárfolyam kérdésköre manipulatív. Ez 
ugyanaz a játék, mint amikor az amerikai tőzsde leadta, hogy az amerikai ingatlan-befektető 
cég milyen jól áll és milyen stabil, azután hirtelen megdőlt az egész rendszer, majdnem az 
egész, sőt az egész amerikai gazdaságot magával rántva. 

Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, az a cél, hogy minden olyan külföldről jövő 
szubjektív elemet minél inkább ki tudjunk küszöbölni. Ezt azért mondom Szilágyi képviselő 
úrnak, mert pont önök a devizahitelesek kérdését sűrűn felhozzák. Mi tesszük a dolgunkat, 
hozzuk a törvényeket, hogy ezt a devizajellegű problémát kiküszöböljük. Ne engedjék, hogy 
ez begyűrűzzön, kérem, támogassák ezt a devizahitelekkel javaslatunkat is, hogy ezzel 
segítsünk, hogy ezt a külső behatást meg tudjuk úszni. 

Visszatérve. Szerintem a törvénycsomag elfogadható. Az a gondolat, hogy segítsünk a 
sokgyermekes dolgozó családokon, nagyon jó gondolat. Csak egyet szeretnék elmondani. A 
hétvégén találkoztam Dél-Heves megyében egy olyan illetővel, aki 3 éve nem dolgozott. 
Elmondta, hogy már a harmadik hónap után elvesztette az önbizalmát, nem volt kedve akkor 
már eljönni, nem is akart dolgozni. Ma már több mint egy éve dolgozik az illető, minden 
reggel felkel, és azt mondta, most érzi jól magát. Na, ezt a társadalmat segítsük elő, hogy 
hozzá tudjuk juttatni őket a munkaviszonyhoz, hogy tudják, milyen értékes dolgozni, és 
adjunk a gyerekes családoknak kedvezményt, szerintem ez fontos. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kontur képviselő úré a szó. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én maximálisan csatlakozom az 

alelnök úr legutóbb elhangzott véleményéhez. A kedves ellenzéknek az a problémája, főleg a 
szocialistáknak, hogy egy sikeres program működik, akár a munkahelyvédelmi akcióprogram, 
amelyet 740 ezer ember vett igénybe, vagy akár a Start munkaprogram. Ahogy az alelnök úr 
elmondta, ez annak az embernek az önbecsülését adja vissza, aki a munkahelyre dolgozni jár. 
Tehát ezt adta vissza, és ezeknél az embereknél polgármestertársaink, képviselőtársaink 
elmondása alapján is ugyanez jött ki. Tehát ők az önbecsülésüket kapták vissza, ugyanis a 
munka, hogy dolgozom, és azért ellenértéket kapok, ez az embernek önbecsülést ad, de önök 
sohasem szerették a közösséget. Én azért nem most születtem, egy kicsit régebben, és mindig 
harcoltak a véleménymondók ellen, a közösségek ellen. Ha több ember összejött a mostani 
Széll Kálmán téren, régen, gyerekkoromban Moszkva térnek hívták, akkor azokat a rendőr 
már vitte. Akkor Kádár Jánosnak hívták az ország vezetőjét, mert pártfőtitkár volt, nem 
miniszterelnök, de ő volt akkor a főkorifeus, és a közösségeket, ha létre akartak jönni, azokat 
nem szerették sosem. Most zsigerből ez jön ki az elnök úrból is, ez a fajta gondolkodás, 
ugyanis a stadionépítésekben, a sportpályaépítésekben, ez egy óriási tévedés, ez nem egy 
ajándék vagy mit tudom én mi, valamilyen fondorlatos dolog, amivel él a kormány, hanem a 
TAO segítségével közösségi terek jönnek létre. Ezekben a közösségi terekben, ha csak egyet 
nézek, ugyanezt elmondta Kósa Lajos Debrecenben is, de 42 meccs van egy évben a Fradi 
Stadionban, vagy lesz és 140 rendezvény. Ez tehát erről szól. Ezekben kulturált körülmények 
között közösségi életet lehet élni. Lengyelországban, Ukrajnában duplájára nőtt a stadionok 
látogatottsága, amióta ezeket megépítették. Tehát ez egy jó helyre elköltött pénz. Igaz, ez is 
állami, tehát közpénz, ez igaz, ezt elfogadom. 

A más véleményével kapcsolatosan, hogy azt hogyan szerették. Önök annyira 
szerették a más véleményt elhangzani, hogy 2006-ban még lőttek meg lovasrohamot 
indítottak a békés tüntetők ellen vagy a gyűlésről hazamenők ellen. Most az a problémájuk az 
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egész költségvetéssel meg kiragadva ezekkel az ügyekkel is, akár a családosok, a kisemberek 
támogatását vesszük alapul, az a problémájuk, hogy ez a kormány igenis jobban teljesít. 
Önöknek volt 8 év, miért nem hoztak ennél jobb adótörvényeket? Miért nem? Még szaladt a 
szekér is! 2002-től nem volt probléma, nem voltak anyagi problémák. Csődbe vitték az 
országot! Csődbe vitték! 2008-ban és 2010-ben is egy csődben levő országot adtak át! Bajnai 
Gordon vezetésével csődben adták át az országot, hiszen ezért volt szükség a bankadó 
bevezetésére, hogy ne a kisemberekkel fizettessék meg, ne tegyenek mindent a kisemberek 
nyakába, hanem fizessék meg azok, akik idáig ezt nem tették. Most ez a problémám, ez az 
embereknek is a problémája, hogy önök mindig a pénz mellé állnak. Csak a milliárdos 
vezetőkkel tudtak foglalkozni, Medgyessy Péter bankár, a másik milliárdos, a Bajnai 
milliárdos, csak ilyenekben, csak pénzben tudnak gondolkodni. Most van egy kormány, és 
tudják, miért teljesít jobban? Mert az emberekkel együtt teljesít, és az emberben gondolkodik, 
azért hozza ezeket a törvényeket, mert őket akarja segíteni. Azért vagyunk, hogy szolgáljunk, 
és nem azért, hogy a gazdagokat, a bankokat, a multikat, akik csak kereskedelmi multik, mert 
a gyártó multik, akik Magyarországot segítik, munkahelyeket teremtenek, itt a megélhetést 
biztosítják sok ezer embernek Magyarországon, azok a barátaink, azok olyan multik, képzelje 
el! Nem véletlenül hozta ide az Audi gyár az egész fejlesztését, azért, mert becsülik a magyar 
embert, mi pedig az ilyen multikat becsüljük. 

Köszönöm a szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi úré a szó, utána a nagy ívű hozzászólásokra az elnöki 

zárszóban reagálni szeretnék. Parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Muszáj két dolgot mondanom, nem akarom teljesen 

másfelé elvinni az ülést, de ha elhangzanak dolgok, azokra valamilyen szinten reagálni kell. 
Kontur képviselőtársamnak igaza van, a stadionokról csak egy mondat. Valóban igaza van, de 
a legnehezebb nem egy stadiont felépíteni, hanem utána üzemeltetni. Ez a másik probléma, 
hogy az a Magyar Labdarúgó Szövetség, ami úgy néz ki, és olyan felfogásban irányítja a 
magyar labdarúgást, amilyen felfogásban irányítja, és itt most nem arra gondolok, hogy 
hogyan állítják össze a csapatot, hanem arra, hogy mennyire menedzserszerű,mennyire 
engedik oda a fiatalokat, mennyire belterjes és hasonlók, addig ezeket a stadionokat felépítik, 
és nem lehet majd üzemeltetni.  

De a legfontosabb, amit ön itt elmondott, hogy azok a multik, amelyek 
Magyarországon itt vannak, és említette az autógyárakat vagy bármi egyebet, nem annyira a 
barátaink, és mennyire becsülik a magyar dolgozókat, vagy mennyire nem becsülik meg. 
Képviselő úr, hasonlítsa össze, legyen oly kedves, hogy ezek a multik Magyarországon 
ugyanazért a munkáért, teljes mértékben ugyanazért a munkáért, amit elvárnak, mennyit 
fizetnek Magyarországon, és mondjuk mennyit fizetnek Németországban, milyen jogok illetik 
meg Magyarországon azokat a munkavállalókat, és milyen jogok illetik meg Németországban 
azokat a munkavállalókat. Az elképzelhető, hogy ezen el kell gondolkodni, és elképzelhető, 
hogy meg kellene kérdezni azokat a barátokat, hogy vajon miért van akkora különbség a két 
ország között, vajon ez nekik nem egy félgyarmati sorban végzett nagyon jó üzlet, és ezen 
változtatni kellene, hiszen a bérek és az árak az árak szintjén azonosak, a bérek szintjén pedig 
bőven óriási elmaradásban vagyunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, hozzá szeretnék szólni.  
 

(Szabó Zsolt alelnök a elnöklést átvette.) 
 

ELNÖK: Elnök úr, öné a szó. 
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SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Úgy látom, két irányban is kell ilyen 

mértékadó megjegyzést tennem. Az első. Én nem értek a focihoz, (Boldog István: Ezt végre 
beismeri! – Derültség.) és nem is indikálom magamnak a jogot ahhoz, hogy esetleg ilyen 
belső szervezeti, finanszírozási és egyéb dolgokhoz viszonyt teremtsek, viszont féltem már a 
labdarúgópálya mellett a mérkőzést követően kocsival hazamenni, mert a pályán belül és 
kívül zajló háborús összecsapás veszélyeztette a gépjárművem állapotát is. Nyilvánvaló, ez is 
egyfajta rezüméje ennek a történetnek. Azért, hogy teljes legyen a kép, azért mondtam, hogy 
ez ne maradjon így, azt támogatom, hogy a TAO kiterjesztése és a felhasználás 
ellenőrzésének a szigorítása megtörténjen. Ezt támogatom, és szerintem ezt a kérdést 
levehetjük a napirendről. 

A költségvetésről, a nagyon precíz költségvetési tervezésről annyit szeretnék mondani: 
ha sikertörténet volt a 2013-as, nem is tudom, talán egy hetet éltünk meg úgy, hogy nem 
kellett ezen a költségvetésen módosítani, közben több alkalommal kellett a költségvetést 
éppen az aktuális folyamatokhoz is hozzáigazítani. A költségvetési vitában elmondtam, nem 
is ragozom túl, hogy megtanultuk a gördülő tervezésnek azt az alapvetését, hogy itt most 
elfogadunk valamit, amihez képest majd eltérünk év közben. Ez is a költségvetési tervezésnek 
egy sajátos minősége. 

A legizgalmasabb egyébként Kontur képviselő úr hozzászólása volt. Őszintén szólva, 
és ezt ne vegyék semmilyen személyes érzelemnyilvánításnak, a magam módján kedvelem 
Kontur urat. Hosszú ideig dolgoztunk együtt a Foglalkoztatási bizottságon belül, ezért 
mondom azt, ha nálunk valaki ezt így elmondta volna, mondom, ha nálunk ezt valaki így 
elmondta volna, ahogy ő ezt elmondta, akkor arra azt mondták volna, hogy ez az, amikor a 
Kádár-kor minden egyes típusjegyét magán viseli egy hozzászólás. Ha nálunk valaki ezt így 
elmondta volna, akkor ezt mondták volna rá. Ezért azt gondolom, most nem megyek bele 
abba, hogy egy olyan rendszer stílusjegyeit magán viselhető megszólalást kezdjek el 
szétszálazni, amely rendszert egyébként a magam részéről támogattam, sok olyan kollégával 
ellentétben, aki egyébként más frakciókban foglal helyet, hogy ez a rendszer megváltozzon. 
Úgy gondolom, helyes volt a rendszerváltás, azért volt helyes, mert előtte egy olyan rendszer 
elemeit láttuk, ami az adott helyzetben már sem fejlődni, sem a demokrácia, sem a szabadság, 
sem egyéb értékek megnyilvánulását nem tette lehetővé. Ez egy sajátos út, egyszer ezt majd 
nyilván megbeszéljük, ezért nem megyek rá arra, képviselő úr, hogy elkezdjek önnel ezen 
vitázni. Úgy vélem, nekem megvan ahhoz a magam álláspontja, jogállása, értékbeli 
állásfoglalásom, hogy véleményt alkossak erről a dologról. Én nem minősíteném az önök 
szervezetét. Az egy sajátos dolog, hogy most felosztja a világot jó multikra és rossz multikra. 
Egy útikönyvet azért mellékeljen hozzá, hogy lehet az egyik kategóriából átkerülni a másikba, 
ki a jó multi, esetleg az, aki egyébként a magyarországi oligarchákkal együttműködik, 
ellentétben azzal a multival, aki nem működik együtt. Ezt nem tudom megítélni. Ha ezt a 
kategóriát felállítja, akkor segítsen abban, hogy eligazodjunk a kategóriák között, hogy 
hogyan lehet ezt értelmezni. 

A bankadót, amit sikertörténetnek mond, de nem tudom, az első napirendi pontnál itt 
volt-e. (Kontur Pál igen jelzése.) Itt volt, tudom, képviselő úr, de pont azt bizonyította be az 
összes hozzászóló, hogy a bankadó abban az értelemben nem volt sikertörténet, mert annak 
részben vagy teljes egészében megtörtént az áthárítása a lakosságra. Tehát ezért azt mondani 
nekem, hogy úgy védjük meg az embereket, hogy kivetünk egy olyan adót a bankra, amit 
azután a bank áthárít a lakosságra, szerintem akkor vagy ne vessék ki az adót, vagy védjék 
meg a lakosságot, de ez a kettő együtt így nem fog működni, ennek ezt a részét nem 
ragoznám. Egyébként pedig abban, hogy milyen állapotban vették át az országot, nem velem 
vitázik, hanem a saját miniszterelnökével. Orbán Viktor mondta azt, hogy jó állapotban, egy 
erős gazdaság állapotában vette át az országot. Az persze nyilvánvaló, ez azt megelőzően volt, 
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amikor még nem derült ki, hogy nem lehet a 7 százalékos hiányt megtenni, utána alakultak a 
gazdaságpolitikai folyamatok. Javasolom, olvasson utána, Petsching Mária Zita nagyon 
részletesen írt erről, más közgazdászok is írtak erről. Képviselő úr, őszintén szólva ez nem 
egy választási nagygyűlés, amit itt most lefolytatunk, ezért azt mondom, miután közeledik a 
választás, készülni kell arra, hogy ilyen típusú szakmai ügyekről szóló megszólalásaik 
lesznek. Én őszintén elhárítom ennek a lehetőségét, hogy ebbe a vitába most önnel 
belemenjek. Nyilvánvaló, ha szót kér, megkapja a szót, de ez a vitának már nem az a szintje, 
ami az adótörvényekről, ez már egészen másról szól, ezt majd a lakossággal egyetemben kell 
megvívni, ők majd eldöntik, hogy ebben a kérdésben kinek adnak igazat, nőttek a terhei vagy 
csökkentek, ezt majd eldönti a lakosság, és majd szavazatokká formálja. Ha önöknek van 
igazuk, akkor önökre fognak szavazni, ha nem, akkor pedig másokra. Szerintem a dolognak 
ez a része le is zárható. 

(Szilágyi György jelzésére:) Látom a jelentkezést. A magam részéről azt javasolom, ha 
még lefutjuk ezt a kört, azt követően az esetleges reagálásra adjuk meg a lehetőséget, majd 
döntsünk az általános vitára való alkalmasságról. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak, és egyben én is szót kérek. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Nagyon helyes. (Jelzésre:) Először az alelnök úrnak adok szót, utána Kontur 
úrnak, majd meglátjuk, ezt követően le szeretném zárni a vitát. (Szilágyi György jelzésére:) 
Szilágyi Györgynek elsőbbsége van, már ezt is megtanultuk, úgyhogy öné a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt szeretném. 

Arra kérném, hogy a jövőben vegyük sorba, és valamilyen fontossági sorrendet alakítsunk ki a 
napirendi pontoknál. A következő napirendi pont a tisztességtelen piaci magatartásról és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényjavaslat, ami abszolút a Fogyasztóvédelmi bizottság 
hatáskörébe tartozik. Most is itt az adótörvényeknél azért elmentünk oda, ahol talán nem is 
volt az adótörvénynek fogyasztóvédelmi vonzata. Mi a magunk részéről, mivel 1 órakor 
kezdődik a parlamenti ülésszak, a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről most felállunk, 
és átmegyünk a Parlamentbe, mert ott van a munkahelyünk, ráadásul egy olyan 
megemlékezéssel kezdődik a mai ülésnap – nem tudom, esetleg nem azért húzódik-e el ez az 
ülés –, amelyen, Für Lajos megemlékezésén mindenképpen részt szeretnénk venni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen Szilágyi képviselő úr bejelentését. Ennek 

figyelembevételével rövidre alakítjuk a többit, az áthallásos megjegyzést pedig elengedtem a 
fülem mellett. 

Alelnök úré a szó, azt követően pedig Kontur úré. Parancsoljon!  
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Rövid leszek. Örülök, hogy elnök úr a gördülő tervezést 

tökéletesen megfogalmazta, hogy hogyan működik a világ, és ez szakmailag egy ön által 
tökéletesen megfogalmazott rendszer volt. Valamennyi nagy nemzetközi cég gördülő 
tervezéssel dolgozik, ezt csak úgy mondom önnek, hiszen ilyen a világ.  

A Kádár-kor emlegetése. Én Kontur képviselőtársam szavaiból egyértelműen 
kiéreztem azt az eltérést, hogy a Kádár-korban az volt a lényeg, hogy ami pénz befolyik, azt 
osszuk szét, sőt többet osszunk szét, mint ami befolyik, és ezzel az embereknél elérjük azt, 
hogy nem beszélnek. Nem baj, ha nem dolgoznak, kapjanak segélyt, de maradjanak csendben. 



 32 

Most mi ezzel nem értünk egyet. Mi azt mondjuk, nem, dolgozzon többet, és abból éljen majd 
jobban, és nem biztos, hogy segélyben ezt célszerű odaadni, mert akkor leszoktatjuk az 
embereket a munkáról. Annyira tisztán eltér a két dolog egymástól, hogy szerintem ez a 
különbség a kettő között. 

A másik dolog. Felvetődött a multik kérdésköre. Természetesen mi azt szeretjük, ha 
egy multi épít is, működik is, nemcsak elvisz. Vannak olyan multik, amelyek csak elvisznek, 
a pénzügyi szolgáltatóknál is van ilyen, de más ilyeneket is fel tudunk sorolni, aki csak 
kereskedik. Mi azt szeretnénk, ha a központi költségvetéshez a magyar emberek, az 
intézmények javára minél többet fizetnének be. Mi ezt szeretnénk elérni. Azt hiszem, ez is 
egy tiszta gondolat, hogy stabilabban álljon a költségvetés. 

Ha már az adótörvényeknél és a fogyasztóvédelemnél vagyunk, bár Szilágyi képviselő 
úr elment, annál nagyobb fogyasztóvédelmi kérdést, mint az adótörvények, nem tudok 
elképzelni, ez a legfontosabb pénzügyileg is meg egyébként is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kontur képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért a gördülő 

tervezésről. 2008-ban ott voltam a parlamentben, amikor jött egy Veres János nevű 
pénzügyminiszter ekkora paklival a hóna alatt, és egymaga képviselői indítvánnyal az egész 
költségvetést megváltoztatta. Csak ennyit a gördülő tervezésről, és ennyit arról, hogy önök 
arról beszélnek, miért vannak nálunk egyáltalán egyéni képviselői javaslatok. 

Visszatérve. Az előbb nem mondtam, de úgy emlékszem, a luxusadóval önök 
foglalkoztak, és a Szabadság hegyen négy vagy öt ember vallott be egyáltalán valamilyen 
ilyen adót, úgyhogy ennyit erről. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az a nehéz helyzet, minél tovább feszegetjük ezeket a kérdéseket, annál 

tovább tart egy napirendi pont, ennek ez a terminológiája, mert vannak bizonyos dolgok, 
amelyeket nem engedhetek el a saját fülem mellett, mert azután ez úgy marad a 
jegyzőkönyvben. 

A luxusadóról annyit kell tudni, hogy mi bevezettük, önök pedig eltörölték. Az önök 
miniszterelnöke egy rádióinterjúban hosszasan elmélkedett arról, hogy a luxusadó mennyire 
fontos, és milyen nagyszerű célokat szolgál, ezért jegyeztem meg, nem támadó jelleggel 
megkérdeztem, hogy ez benne volt egy korábbi szándékban, ma nincsen bent. Mindjárt jön az 
előterjesztő, és valószínűleg mond majd valamilyen álláspontot ezzel kapcsolatban. Van egy 
olyan érzésem, hogy a következő ülések alkalmával rendszeresen meghívok majd politológust 
és történészt, hogy segítsen nekünk abban, ha itt esetleg Magyarország történetének az elmúlt 
fél évszázados áttekintése, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai szempontú elemzésére 
szükség van, szerintem őket beültetem ide, és megkérem, tartsanak nekünk kiselőadást, akár 
ötperces időkeretben. 

A magam részéről ezt viszont itt lezárom, köszönöm az alelnök úr egyetértő jelzését. 
Megadom a lehetőséget a reagálásra, sok bonyolult kérdés nem volt az előterjesztőhöz. Azt 
követően döntünk az általános vitára való alkalmasságról, és keresünk egy hozzászólót, aki 
majd elmondja a bizottság álláspontját. 

Az előterjesztőé a szó, parancsoljon! 

Válaszadás 
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DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr, tényleg csak nagyon röviden a feltett kérdésekre válaszolva. 

Először is cáfolom azt, hogy a törvényjavaslatot nem egyeztettük volna a szakmai 
szervezetekkel. Az én listámon 17 szervezet szerepel: a Bankszövetség, az Adótanácsadók 
Egyesülete, a Könyvvizsgálói Kamara, az Autós Nagykoalíció, a Vegyipari Szövetség, az 
Ásványolaj Szövetség, egyes nemzetközi adótanácsadó cégek, tehát széles körben 
egyeztettünk. 

 
ELNÖK: Nem szeretnék udvariatlan lenni, csak kérdezem: munkavállalói szervezet 

volt közöttük? Tehát szakszervezet, hogy közismertebb néven említsem. 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erről nincs 

tudomásom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sem 

megerősíteni, sem cáfolni nem tudom.  
Arra a kérdésre, hogy a törvényjavaslat tartalmaz-e a luxusadóra vagy a húsáfára 

vonatkozó szabályozást: nem tartalmaz, nem tudom, a kormány ebben a kérdésben miként fog 
dönteni. Most az általános vitára való alkalmasságról tárgyalunk, a törvényjavaslat záróvitája 
november 18-án lesz, ebben az időkeretben a kormány is folyamatosan fog tárgyalni. 
Nyilvánvalóan képviselői indítványok formájában is felmerülhet ez a téma, és amennyiben 
felmerül, a kormány meg fogja tárgyalni, és dönteni fog ebben a kérdésben. 

Szeretném azt is cáfolni, hogy maga a törvényjavaslat alkalmatlan lenne arra, hogy a 
beruházási aktivitást elősegítse. Tulajdonképpen ez a törvényjavaslat alapozza meg a 
költségvetést, és a költségvetésnél tudjuk, hogy sikerül 3 százalék alatt tartani a hiánycélt. Ez 
azzal az eredménnyel jár, hogy lehetőség van uniós támogatásokat igénybe venni. Ezeknek a 
támogatásoknak a haszonélvezői a magyar vállalkozások, tehát ez mindenképpen a beruházást 
segíti, amellett említettem egy-két konkrét intézkedést is a kkv. Adókedvezmény 
vonatkozásában és a szabad vállalkozási zónában további kedvezmények vannak ebben a 
tekintetben. 

A progresszív adórendszerre vonatkozó elveket nem véltem felfedezni a 
törvényjavaslatban, itt erre nem tudok reagálni. Az, hogy az adórendszer általánosan, azt 
gondolom, sokszor elhangzott, arányos teljesítményű, ösztönző és emellett családbarát, tehát a 
családbarát vonatkozás egy eleme a jelenlegi adórendszernek. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, 
hogy a magasabb teljesítményhez magasabb ösztönzés is párosul, de a családi 
adókedvezménynek 260 ezer háztartás lesz a haszonélvezője, és azt gondolom, hogy a számát 
tekintve tehát mindenképpen az alacsonyabb jövedelemkategóriában is éreztetni fogja a 
hatását. 

Az adócentralizációt illetően valójában talán a 39 százalékon stabilizálódik a GDP-
arányos elvonás. Ez 2 százalékkal alacsonyabb, mint 2010-et megelőzően, eközben 3 százalék 
alatt tudjuk tartani a hiányt, tehát nagy vonalakban összességében egy sikeres 
szerkezetátalakítás valósult meg. 

Nem tudom, volt-e olyan kérdés, amelyre nem válaszoltam. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miközben az általános vitára való alkalmasságról a 
szavazást felteszem, csak egy dolgot szeretnék önnek mondani, főosztályvezető úr. Pont az a 
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probléma, amit ön mondott. Ön azt mondta, hogy a törvényjavaslat alapozza meg a 
költségvetést. A költségvetést már tárgyaljuk, és most kezdjük el az adótörvényt. (Kontur Pál: 
Kérjen szót, elnök úr!) Így van, ahogy mondja, képviselő úr, ezt a megjegyzést a 
zárófelvezetésem részeként említettem meg. Ezzel egyetemben szavazást kérek önöktől. 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, kérem, szavazza meg! 
(Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) 
Köszönöm szépen, a döntést meghoztuk. 

Előadót kell állítanunk. (Jelzésre:) Földesi képviselő úr a többségi álláspont 
ismertetője, a kisebbségit majd a későbbiekben jelezzük. Köszönöm szépen. 

Köszönjük a főosztályvezető úrnak és kollégáinak köszönjük, megadtuk a módját 
ennek a napirendi pontnak. 

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12792. szám) 
 

Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslat. Ha nem 
csal a forgatókönyvem, akkor Villányi Imre főosztályvezető úr és Tóthné Jászai Mária 
főosztályvezető-helyettes segítenek ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásában. Azt 
kérem önöktől, hogy fókuszba téve a fogyasztóvédelem ügyét, nagyon röviden tegyenek 
felvezetést, és első bejelentkezéskor a jegyzőkönyv kedvéért névvel, címmel legyenek 
kedvesek bejelentkezni. 

Önöké a szó, parancsoljanak! 

Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 

 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor helyesbítenék: dr. Villányi 
Imre főosztályvezető úr jött volna, csak a Gazdasági bizottság tárgyalja ugyanezt és még két 
másik ilyen törvényjavaslatot, amelyekben érdekeltek voltunk, úgyhogy át kellett mennie a 
Gazdasági bizottság ülésére. Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes vagyok, a 
kolléganőm, dr. Bártfai Judit pedig a Gazdasági Versenyhivatal részéről képviseli a 
törvényjavaslatot, és válaszol a kérdésekre. Nagyon rövid leszek, elnök úr, hiszen sok idő 
eltelt, és önöknek valóban sietniük kell a plenáris ülés kezdetére.  

A törvényjavaslat szövege egy átfogó törvénymódosítás. A törvényjavaslat célja, hogy 
a legutóbbi átfogó módosítás óta eltelt idő alatt felgyülemlett tapasztalat figyelembevételével, 
amely a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatából származik, korszerűsítse a törvény szövegét, 
igazítsa a gyakorlathoz – sok eleme a gyakorlatban már működött, csak ennek a törvényi 
alapja hiányzott –, valamint a megváltozott jogszabályi környezet adta módosításokat 
átvezesse a törvényen. Az egyik legfontosabb kérdés ebben a módosításban a vállalkozások 
összefonódásának az engedélyezése, a hatályos szöveg ugyanis nem teljesen egyértelmű abból 
a szempontból, hogy milyen lépéseket tehetünk meg a Gazdasági Versenyhivatal engedélye 
előtt, vagy megtehető-e egyáltalán az összefonódás, vagy pedig ezt csak az engedély 
megszerzése után gyakorolhatja, mármint a megváltozott, az összefonódással létrejött új 
irányítási viszonyokat. Ez a törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal engedélye előtt nem gyakorolható az összefonódás, vagyis a megváltozott 
irányítási viszonyok nem gyakorolhatók, viszont megköthetők mindazok a szerződések és 
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ügyletek, amelyek hivatottak elősegíteni az új állapotot, anélkül, hogy ezt alkalmazná, 
ugyanakkor lehetőség van arra is – ez is a szabályozott környezet része –, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal előzetesen engedélyt adjon bizonyos összefonódási lépések gyakorlására, 
emellett még nem teszik megváltoztathatatlanná azokat a viszonyokat, amelyek az 
összefonódással létrejöttek. 

A másik nagy kérdéskör: rendet tesz a törvényjavaslat a személyes adatokhoz és az 
egyes törvény alapján védett adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok között, 
egyértelművé teszi, hogy mikor, milyen állapotban, milyen stádiumban, milyen iratokba és 
kiknek van joguk betekinteni, különös figyelemmel a védett adatok körére. 

A harmadik fő terület a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló törvény a megtévesztő és jogellenes összehasonlító reklám tilalmára 
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a versenyhatóság és a bíróság ezekkel összefüggő 
eljárása szabályainak a versenytörvénybe való integrálása. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy 
oda-vissza utalgatás legyen a két törvény között, tehát amelyekben egyébként is a 
Versenyhivatal gyakorolt jogköröket, a Versenyhivatal hatáskörébe tartozott bizonyos 
engedélyek, ellenőrzések lefolytatása, ezek a szabályok egyenesen a versenytörvénybe 
kerüljenek háttérjogszabályi hivatkozás nélkül. Ugyanakkor ennek nem ellentmondva, 
úgymond a Ket., tehát a közigazgatási eljárás szabályai viszont, amelyek háttérjogszabályként 
funkcionálnak a versenytörvény mögött, és a versenytörvény alkalmazásának 
teljeskörűségébe tartoznak, ezek a szabályok teljes körűen bekerültek a versenytörvénybe, és 
csak a legszükségesebb elemek maradtak meg az eljárási törvényben háttérszabályként.  

Látszólag a törvényjavaslat részét képezik a Versenyhivatal jogállására vonatkozó 
látszólag új szabályok, ezek azonban nem új rendelkezések, hanem csak összefogottan 
szerepelnek a törvényjavaslatban, teljeskörűvé téve az eddig meglévő szabályokat, és a 
foglalkoztatási jogviszonyok tekintetében is egyértelműbb, a köztisztviselőkről való 
szabályokhoz alkalmazkodó rendelkezések lépnének be a törvénybe.   

Végezetül néhány olyan eljárási szabály módosítására is sor kerülne, amelyek szintén 
a jogalkalmazás korszerűbbé, egységesebbé tételét szolgálná. Ilyen például az olyan 
igazgatási szünet bevezetése, mely az ügyintézési határidőbe nem számítható időtartamként 
szabályozná az igazgatási szünetet, egyértelművé válnak a bejelentéssel és a panasszal 
kapcsolatos eljárások, és a kettő közötti megkülönböztetés szignifikáns lesz. Bevezetődik a 
hatóság és az ügyfelek közötti speciális egyeztetés szabályának a rendszere, amely szintén 
már az Unió berkeiben követett megoldás hazai alkalmazása, felülvizsgálatra kerülnek az 
engedékenység szabályai, és lehetővé válik a Gazdasági Versenyhivatal számára, hogy nem 
kötelező adatszolgáltatással járó piacelemzési tevékenységet végezhessen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetést. Megnyitom a vitát. Aki szólni kíván, kérem, 

jelezze. (Nincs jelzés.) Mentsük a menthetőt, legyen kedves szót adni nekem. 
 

( Szabó Zsolt alelnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Öné a szó, elnök úr. 

Vélemények és kérdések 
 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Gyors megjegyzéseket szeretnék tenni. 
Az első. Pontosan tudnunk kell, hogy ez a GVH-törvényelőterjesztés nem az, amelyiket   
Bencsik úr terjesztett be, amely egy egyéni képviselői kezdeményezés jegyében jelentős 
mértékben szűkíti, korlátozza a GVH jogkörét. Ez egy általánosabb érvényű, a Gazdasági 
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Versenyhivatal több tevékenységét érintő kormányzati javaslat. Vannak kifejezetten jó 
tartalmi részei, ezek a fogyasztóvédelem területéhez kötődnek. Ilyen például a megtévesztő 
reklámra vonatkozó javaslatuk, a fogyasztók megtévesztése eseteinek a részletesebb leírása, 
vagy éppen a csodagyógyszerekkel szembeni fellépés.  

Szeretném önök felé jelezni, hogy a frakcióm álláspontja szerint egészében nem 
támogatjuk az előterjesztést, mert úgy ítéljük meg, hogy a GVH számára nem biztosítja a 
tisztességes piaci verseny feletti őrködést lehetővé tevő szabályok kormányzati politikától 
mentes alkalmazását.  

Van egy speciális kérdésem. Önök a hírközlési törvényt is módosítják. Úgy 
módosítják az előterjesztésben, hogy meghatározott ügyekben az előfizető személyes adatain 
túl az általa hívott előfizetők számát, a hívások időpontját, időtartamát, mobiltelefonnál a 
cellainformációkat és egyedi azonosítókat is le lehet kérni a GVH számára. Ez egy szerfölött 
érdekes helyzet. Szeretném megkérdezni: mi lesz az átadott adatok sorsa? Garantált-e a 
megfelelő személyiségi jogi és adatkezelési szabályok érvényesítése ebben az esetben? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését, elnök úr. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Spaller képviselő úré a szó, és úgy látom, 
ezzel az összes álláspontot ismertettük. Képviselő úr, parancsoljon!  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Pontosan azok miatt a 

fogyasztóvédelmi okok miatt, amelyeket az elnök úr is említett, és amelyek a felvezetőben is 
elhangzottak, a kormánypártok támogatják a törvényjavaslatot. 

Köszönöm szépen. 

Válaszadás 
 
ELNÖK: Köszönöm. A remek, pezsgő vita után kérem az előterjesztőt, ha van érdemi 

reagálása, akkor tegye meg, illetve az általam feltett kérdésre, ha tud válaszolni, azt igazán 
méltányolnám, utána pedig döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Parancsoljon!  

 
DR. BÁRTFAI JUDIT vizsgáló (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A távközlési törvény módosításával megvalósuló adatkezelési felhatalmazás csak a 
kartelleljárásokra vonatkozik, tehát már eleve egy szűkebb körre, ahol egyébként is szélesebb 
körű jogosítványai vannak a versenyhatóságnak, az adatkezelés garanciái pedig az adatkezelés 
általános, átfogó rendezése keretében biztosítottak, tehát mind a megsemmisítési, zárolási 
kötelezettség, mind az iratbetekintés korlátai, a személyes és az egyébként védett területek 
védelme és a versenyhatóság vizsgálóinak, köztisztviselőinek titoktartási kötelezettsége. 

 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a reagálást. 
Tisztelt Bizottság! Nincs akadálya annak, hogy az általános vitára való alkalmasságról 

döntsünk, hiszen az érvek, ellenérvek ütköztek egymással. Aki a törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem 
tartja alkalmasnak? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Köszönöm szépen, a döntést meghoztuk. 
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Spaller képviselő úr lesz aki, aki a bizottsági állásfoglalást ismerteti. Most arra kérem, 
képviselő úr, ha másként nem tudunk eljárni, legyen kedves a kisebbségben maradt 
képviselők széles szakmai álláspontját is néhány mondat erejéig összefoglalni a bizottsági 
álláspontban. (Igen jelzés.) Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pont tárgyalását lezárom. Megköszönöm a 
minisztérium és a GVH képviselőinek érdemi közreműködését. 

 

Egyebek 
 
Annak függvényében találkozunk, hogy mikor van a parlament menetrendjében az 

első napirendi pontként szereplő jogszabály tárgyalása.  
Köszönöm a megjelenésüket, a bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 50 perc) 
 
 

 

 
Simon Gábor  

a bizottság elnöke 
 
 
 

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

 
 
 

Szabó Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


