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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 15 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Mindenekelőtt elnézést kérek a 
késésért, még néhány másodperccel éppen benne voltunk az akadémiai negyedórában. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim, és ezen a napirendi javaslaton 
nem is kívánok változtatni. Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban kinek van 
kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Aki egyetért a napirendi 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai 
ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.  

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6818. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása, majd azt 
követi az Alaptörvény első módosításához benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az 
általános vitában együtt tárgyaltuk a kettőt, most azonban különválasztjuk, mert tartalmilag 
sok tekintetben különböznek egymástól. Az Alaptörvény vitája egy másik irányt vett, ami 
alapvetően eltér a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó szabályoktól. Tisztelettel üdvözlöm 
Király Júliát, a jegybank alelnökét és Nátrán Roland helyettes államtitkár urat. A 2012. május 
8-i keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg az ajánlás 6. pontjával – Rogán Antal a 
törvényjavaslat 1. §-a helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A kormány támogatja elnök úrnak az 1. és 6. ajánlási pontokban megfogalmazott 
javaslatát.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a Nemzeti Bank egyetért-e a javaslattal.   
 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Egyetértünk, annál is inkább, 

mert az első megfogalmazás a Magyar Nemzeti Banktól származik.  
 
ELNÖK: Így van. Ezt bizottsági ülésen már meg is beszéltük elnök úrral, és én ezt 

nem is tagadtam. Annyit tudtam, hogy volt valami apró nézeteltérés a Bizottság szakértőivel, 
ebből a szempontból abszolút szemantikai. Ha abban kialakul valami, azt még mindig lehet 
kapcsolódó módosító javaslattal javítani a későbbiekben. De elnök úr legutóbb is elmondta, az 
azért fontos, hogy legalább az Európai Központi Bank alapokmányával egyező módon a 
felmentési körülmények szabályozottak legyenek. Bár nem kívánunk egyetlenegy olyan esetet 
sem, amikor szükség van erre szabályra.  

Kinek van kérdése? Kovács Tibor alelnök úr!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nemcsak apró probléma van ezzel a javaslattal. 

Csodálkozom, hogy a kormány támogatja ezt a javaslatot, hiszen tudnivaló, hogy a javaslat 
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kapcsolódó módosító indítvány nélkül kodifikációs szempontból sem állja meg a helyét, meg 
egyébként sincs átvezetve rendesen a jogszabályon. Ellenben ha elnök úr csatlakozna a 2. 
pontban az MSZP képviselőcsoportjának a módosító indítványához, akkor az kezelni tudna 
valamennyi olyan problémát, amit a későbbiekben majd kapcsolódó módosító indítvánnyal 
kellene módosítani. Ha tehát a kormány támogatná a 2. pontban lévő módosító indítványt, 
akkor mind szerkesztési, mind jogalkalmazási szempontból elfogadható lenne a javaslat, és 
akkor nem lenne szükség különböző kapcsolódó módosító indítványokra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megmondom őszintén, nem olvastam el az önök módosító javaslatát. 

Egyelőre az 1. pontról vitázunk, de akkor ezek szerint a 2-est is lerendezzük egy füst alatt. 
Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Helyettes államtitkár úré a szó.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2. 

ajánlási pont és az azzal összefüggő ajánlási pontok valóban megegyeznek azzal, amit elnök 
úr nyújtott be, s azt is meg kell erősítenem, amit elnök úr mondott, hogy az Európai Központi 
Bank, illetve az Európai Bizottság szakértői egyes jogtechnikai, illetve szemantikai 
pontosításokat még szükségesnek látnának. Ha ebben végleges és pontos álláspontot tudunk 
kicsikarni az Európai Központi Banktól és az Európai Bizottságtól, akkor azt természetesen 
mind a bizottság, mind elnök úr tudomására hozzuk. Ezeknek a pontosításoknak a tartalma 
nem takarja a 2. ajánlási pont és az azzal összefüggő ajánlási pontok tartalmát. Csak hogy egy 
példával éljek: a munkaügyi bírósághoz való fordulás és ezzel párhuzamosan az Európai 
Bíróság jogkörének a kimondása jogtechnikai kérdés, és az ECB, illetve az Európai Bizottság 
álláspontja szerint is szükséges ezt a törvény szövegében is megfogalmazni. Nem igaz az, 
hogy a 2. ajánlási pont és az azzal összefüggő ajánlási pontok véglegesen és egyértelműen 
megoldanák ezt a kérdést. Ahogy elnök úr is említette, az a lényegi kérdés, hogy pontosan és 
egyértelműen meg legyen határozva, ki az, aki a megbízatás visszavonására jogosult, és erre, 
tehát a lényegi kérdés megoldására alkalmas elnök úr javaslata, amely – ahogy említettem – 
tartalmilag megfelel a 2. ajánlási pontban megfogalmazott, Józsa István, Harangozó Tamás és 
Kovács Tibor képviselő urak által benyújtott javaslatnak. Ezért támogatja a kormány Rogán 
képviselő úr javaslatát. A két módosító indítvány között valóban jogtechnikai különbség van, 
és a kormány az 1., valamint az azzal összefüggő 6. ajánlási pontot támogatja.  

 
ELNÖK: Szóval ha valamiért korrigálni kell, az nem az, amire önök gondoltak, hanem 

egy másik pont miatt. Alelnök úr!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Államtitkár úrnak arra is utalnia kellett volna, hogy a 

sarkalatosság kérdéskörét is szabályozni kell, és a 2., valamint az ahhoz kapcsolódó 
pontokban a sarkalatosság kérdése is rendeződne. Kodifikációs szempontból is problémás az 
1. pont elfogadása a 2. ponttal szemben, ezért továbbra is azt ajánlom a bizottságnak, hogy ne 
az 1., hanem a 2. módosító indítványt támogassa, és akkor valószínűleg nem lesz szükség más 
kapcsolódó módosító indítványra vagy zárószavazás előtti módosító indítványra. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az 1. pontról 

döntünk, utána pedig a 2. pontról, amellyel kapcsolatban a kormány álláspontját ismerem. 
Hadd kérdezzem meg alelnök asszony álláspont a 2. ajánlási pontról, és akkor lezavarjuk a két 
szavazást egymás után.   

 



- 7 - 

DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Számunkra egyetlenegy dolog 
a lényeges, hogy jogtechnikailag zárt legyen. Nekem elfogadható az, amit államtitkár úr 
mondott.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először az 1. ajánlási pontban szereplő indítványról 

szavazunk, amit a kormány támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 
javaslatot? (19) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
19 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja a módosító javaslatot.  

Most pedig a 2. ajánlási pontról döntünk, amely összefügg az 5. és 9. ajánlási 
pontokkal. Ebben dr. Józsa István, dr. Harangozó Tamás és Kovács Tibor a törvényjavaslat 
1. § módosítását javasolják. A kormány ezt a pontot nem támogatja, alelnök asszony pedig 
jelezte, nekik mindegy, hogy az 1. vagy a 2. ajánlási pont kerül-e elfogadásra. A bizottság 
tagjai közül ki támogatja a 2. ajánlási pontot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 8. ajánlási ponttal – dr. Józsa István, dr. 
Harangozó Tamás és Kovács Tibor a törvényjavaslat 1. § módosítását javasolják. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem alelnök asszony véleményét.  
 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Nincs erős véleményünk.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Józsa István, dr. Harangozó Tamás és Kovács Tibor a 
törvényjavaslat 2. §-a kiegészítését javasolják. Ez a monetáris tanács teljes hatáskörét újraíró 
típusú módosító indítvány. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem alelnök asszony véleményét.  
 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Itt határozott véleményünk 

van. Mindenképpen javasoljuk, hogy várja meg a bizottság és a törvényhozás az ötoldalú 
tárgyalások lezárulását, amelynek ez egy kardinális pontja. Mi egyértelműen támogatjuk, 
hiszen a jegybanki függetlenség helyreállítását szolgálja ez a módosító javaslat, amely egyben 
szerepel az ötoldalú tárgyalások napirendjén is. Úgy gondolom, a bizottság akkor jár el 
pragmatikusan és operatívan, ha már most támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez azért annyit tegyünk hozzá, hogy a brüsszeli 

Bizottság által indított eljárás ezt a pontot ebben a formában nem érintette, tehát a brüsszeli 
Bizottság véleménye szerint a közösségi joggal ez a változtatás nem ellentétes. Az más 
kérdés, hogy erről folytak szakértői egyeztetések, amelyek eredményét – amennyiben ott 
megállapodás születik a kormány és a többi fél között – a kormány javaslata alapján át lehet 
vezetni, de a kormány eredeti indítványa alapvetően a brüsszeli Bizottság által érintett pontok 
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korrigálását szolgálta. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, dönteni fogunk a módosító indítványról.  

A 4. ajánlási pontot a kormány nem támogatja, a jegybank pedig jelezte, hogy 
fontosnak tartaná, ha ezt már most támogatná a bizottság és nemcsak egy későbbi szakaszban. 
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 igen szavazattal nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában dr. Józsa István, dr. Harangozó Tamás és Kovács Tibor a 
törvényjavaslat 2. §-a módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Alelnök asszony!  
 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Nem látunk relevanciát.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal nem támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Ezzel a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat módosító indítványainak a 
végére értünk.  

 

Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/6817. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat. Itt van egy sajátos helyzet, ugyanis az alkotmányügyi bizottság 
már előttünk állást foglalt a kérdésben és a beadott módosító indítványok egy jelentős részét 
túlterjeszkedés miatt kilőtte. Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény ügyében mégiscsak az 
alkotmányügyi bizottság az első helyen kijelölt bizottság és ebben jogosult dönteni, így az 
általuk túlterjeszkedés miatt kilőtt módosító indítványokról nem tudok szavaztatni, s 
ilyenformán mindössze két ajánlási pont maradt az ajánlásban. Az egyik az 1., Mesterházy 
Attila és társai módosító javaslata, a másik pedig a 7., amelyet Kozma Péter képviselő úr 
nyújtott be. Erről a kettőről tudunk most dönteni, a többiről pedig nem.  

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 2., 3. és 13. ajánlási pontokkal – 
Mesterházy Attila, Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, dr. Józsa István, Lukács Zoltán, dr. 
Lamperth Mónika és dr. Szekeres Imre a törvényjavaslat címének módosítását javasolják. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem alelnök asszony véleményét, bár ez nem függ össze a 

jegybankkal, ezért gondolom, hogy a jegybank ebben nem kíván semmilyen formában állást 
foglalni.  

 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Ebben valóban nem vagyunk 

kompetensek.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, ezt a vitát 
már megvívták az alkotmányügyi bizottságban. A bizottság tagjai közül ki támogatja a 
módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában Kozma Péter a törvényjavaslat 1. cikke módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem alelnök asszony véleményét, bár ez sem függ össze a 

jegybankkal.  
 
DR. KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Ebben sincs kialakult 

álláspontunk.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

Az ajánlási pontok megtárgyalásának végére értünk. Nagyon szépen köszönöm 
helyettes államtitkár úr és alelnök asszony segítségét.  

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi pontunk a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel üdvözlöm Vályi-Nagy 
Vilmos helyettes államtitkár urat, ő lesz segítségünkre a munkában. A május 9-i keltezésű 
kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  

A kiegészítő ajánlás 6/1. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 3. § b) pont 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele?(Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 8/1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. § 
kiegészítését javasolja új 5. pont felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 13/1. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 9. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 14/1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
12. § (1) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 14/2. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
12. § (3) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 16/1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
16. § (3)-(4) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 19/1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
19. § kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 21/1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
21. § (1)-(2) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 
ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 21/2. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
21. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 21/3. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
21. § (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 21/4. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
21. § (5) bekezdés b) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás 21/5. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
23. §-ában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 1. mellékletének „II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” elnevezésű 
táblázat módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen 
szavazattal támogatja a módosító indítványt.  

A kiegészítő ajánlás végére értünk. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr 
segítségét.  

 

A távközlési adóról szóló T/7031. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

4. napirendi pontunk a távközlési adóról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való 
alkalmasság megállapítása a feladatunk. Tisztelettel üdvözlöm Balog Ádám helyettes 
államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és ha van szóbeli kiegészítése, 
kérem, hogy azt tegye meg.  
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Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A távközlési adóról szóló törvényjavaslatot pénteken nyújtottuk 
be a Ház elé. A törvény megszületésének háttere a Széll Kálmán-terv 2.0-ban vállalt 
intézkedések keretébe illeszthető. Ott születtek különböző döntések bevételi oldali 
intézkedésekre. Ezek egyik része a távközlési adó.  

Az adó a jellegét tekintve forgalmi típusú, amely a Magyarország területén lévő 
elektronikus hírközlési hálózaton nyújtott vezetékes vagy mobiltelefon-híváshoz, illetve 
üzenetküldéshez kapcsolódik. 2 forint/perc és 2 forint/sms, mms az adó mértéke. Az adó 
alanya a szolgáltató, aki bevallja és befizeti az adót a hívást, illetve üzenetküldést követő 
hónap 20. napjáig. Kivétel ebből az első időszak, azaz július, amikor nem augusztusban, 
hanem csak szeptemberben kell bevallani és befizetni, de ettől még júliusban is van 
adófizetési kötelezettség.  

Mentesül az adó alól a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, az adománygyűjtő 
hívószámnak küldött üzenet, a teszthívás, az európai harmonizációs számra indított hívás. De 
mentességet élvez a szolgáltató magánszemély előfizető telefonszámonként havonta az első 
beszélt tíz percig. Ezenkívül adóplafon érvényesül az előfizető kötelezettségében, hiszen 
magánszemély előfizetőknél maximum 700 forint/hó/hívószámot kell fizetni, nem 
magánszemély előfizetőnél pedig 2500 forint/hó/hívószámot.  

A költségvetési bevétel tekintetében mintegy 44-45 milliárd forint éves bevétel 
várható. Mivel az idén fél évre kerül bevezetésre, így ennek értelemszerűen körülbelül a fele a 
várható adóbevétel.  

Ennyiben kívántam tömören összefoglalni a törvényjavaslat lényegét. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Most a törvényjavaslat általános vitáját fogjuk lefolytatni. Ennek 

megfelelően tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy jelezzék a hozzászólási szándékukat, 
és a végén én is szeretnék hozzászólni. Ki kér szót? Volner János alelnök úr, őt követi Baja 
Ferenc, Tukacs István, Lenhardt Balázs és Kovács Tibor. Most tehát Volner János úrnak 
adom meg a szót.  

 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Először is a sajnálatunkat szeretnénk kifejezni amiatt, 
hogy a szocialisták által megkezdett megszorító politikát a Fidesz-kormány a választási 
ígéretei ellenére töretlenül folytatja manapság is. Azt látjuk, hogy egy öngerjesztő folyamatba 
került a kormány, és ez az öngerjesztő folyamat a megszorítások politikája következtében állt 
elő. Minél nagyobb megszorításokkal élnek a magyar gazdaságban, minél nagyobb terheket 
raknak a magyar emberekre, annál nagyobb lesz a magyar gazdaság fékeződése, annál 
kevesebb lesz a költségvetési bevétel, annál nagyobb lyuk keletkezik a költségvetésben, annál 
nagyobb lesz a költségvetési hiány, amit aztán a kormány újabb és újabb adók kivetésével 
próbál meg kompenzálni.  

Az előttünk fekvő javaslat egy olyan költségvetési megszorító csomag része, amely 
600 milliárd forintos költségvetési hatású, egy magyar állampolgárra 60 ezer forint 
megszorítás jut, egy négy fős családnál ez éves szinten 240 ezer forintos megszorítást jelent.  

Többször is hivatkozott arra a kormányzati kommunikációban az elmúlt napokban a 
fideszes politikusi réteg, hogy ezek az adók természetesen nem lesznek áthárítva a lakosságra, 
mert majd a cégek fogják viselni. Képviselőtársaim, ha megnézik az eddigi ágazati adók 
történetét, elolvassák a nemzetközi szakirodalmat, azt látják, hogy a cégek ezeket az adókat 
fixen beépítik az áraikba. Ezeket szinte százszázalékosan áthárítják majd a lakosságra azért, 
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mert a cégek természetes módon terveznek azzal, hogy ha ezek a költségek megjelennek 
náluk, amit ezek az adók jelentenek, akkor azokat valakivel ki kell fizettetni, s teljesen 
nyilvánvalóan a vevőikkel fogják kifizettetni.  

Az az érvelés is fals, amit a kormány használ, hogy a verseny majd megoldja ezt a 
problémát. Képviselőtársaim, háromszereplős a mobilpiac Magyarországon, ha minden igaz, 
lesz egy állami mobilszolgáltató is, de ha az eddigi úton haladunk, akkor az lesz a legdrágább. 
Ez a háromszereplős mobilpiac nyilvánvalóan egy oligopol gazdasági környezetet jelent, ahol 
a szereplők kis száma miatt nagyon egyszerű lesz leegyeztetni azt, hogy az áthárítás 
megtörténjen.  

Még egy dologra felhívom képviselőtársaim figyelmét. A gazdasági szaksajtót is 
bejárta az év elején az a hír, hogy a három magyar mobilszolgáltató hosszú évek csökkenő 
trendje után összehangoltnak tűnő módon tarifákat, árakat emelt. Megtörtént tehát az őket 
sújtó adók áthárítása. Annak érdekében, hogy ez a jövőben ne történhessen meg, a 
kormányzat részéről semmilyen versenyfelügyeleti jogszabályalkotásra, semmilyen egyéb 
intézkedésre nem került sor. Az előttünk lévő intézkedések újabb féket jelentenek a 
gazdaságnak, újabb visszahúzást jelentenek a fölpörgőfélben lévő magyar cégek számára, s 
ezzel ismét csak Magyarország régiós versenyhelyzete fog gyengülni, éppen ezért a Jobbik ezt 
a javaslatot természetesen nem tudja támogatni. Egyben felszólítjuk a kormányt, hogy az 
értékteremtő folyamatok beindítására koncentrálja a magyar gazdaság erőforrásait. Az ipari 
termelést, a mezőgazdasági termelést és a turizmust kellene beindítani, ezekre kellene az 
erőforrásokat csoportosítani, mert az ezekben az ágazatokban folyó termelőmunka képes arra, 
hogy Magyarország képes legyen a gazdaságába működő tőkét és külső jövedelmeket 
becsatornázni. Ha ez nem történik meg, ha tovább folytatódik ez az öngerjesztő folyamat, ha 
megszorítás megszorítást követ, törvényszerű, hogy a költségvetési hiány újra fogja termelni 
magát, és törvényszerű, hogy az emberek egyre rosszabbul fognak élni Magyarországon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Annyit hadd kérjek a bizottság minden tagjától, hogy ha lehet, akkor a 

tárgyra korlátozzák az észrevételeiket. Jelzem, hogy most a távközlési adóról szóló vita 
folyik. S mielőtt még tizenhétszer elhangzik minden észrevétel, néhány adattal szeretnék 
segíteni. Kíváncsiságból megnéztem az elmúlt három esztendei távközlési árindexet. Mint 
bizonyára emlékeznek rá, 2010 végén került bevezetésre a távközlési cégeket terhelő 
különadó. 2009-ben és 2010 nagy részében ilyen nem volt, de akkor is elhangzott, hogy meg 
fog történni az áthárítás. Nos a távközlési árindex a következőképpen néz ki: 2009-ben volt a 
legmagasabb, 1,5 százalék, 2010-ben 1,4 százalék, és amikor át kellett volna hárítani az adót, 
2011-ben, akkor volt a legalacsonyabb, 0,9 százalék. Az érvelésben tehát nem stimmel 
valami. Ha megnézzük az egész fogyasztói árindexet – és akkor most visszanyúlok öt évre –, 
azt látjuk, hogy 2007-ben volt a legmagasabb az infláció, 8 százalék – amikor még nem volt 
semmilyen különadó, amit át kellett volna hárítani –, 2008-ban 6,1 százalék, 2009-ben 4,2 
százalék, 2010-ben 4,9, 2011-ben pedig, amikor már voltak különadók, akkor volt a 
legalacsonyabb az elmúlt öt évben, 3,9 százalék. A számok tehát nem egészen azt támasztják 
alá, amit önök az áthárításról mondanak.  

Baja Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Engedje meg elnök úr, hogy árnyaljuk egy kicsit ezeket 

a számokat. Az Európai Bizottság döntése szerint az egész Unióban csökkennek a távközlési 
szolgáltatási díjak, határozat van arról, hogy csökkenniük kell, Magyarországon viszont nem 
csökkennek olyan mértékben, mint az Európai Unióban, és nemcsak a roaming díjak, hanem 
egyéb más szolgáltatási díjak is csökkennek. Magyarországon ez a csökkenés alacsonyabb 
szintű, mint amilyen lehetőség lenne rá.  



- 14 - 

De menjünk vissza az általános vitához arra vonatkozóan, hogy egyáltalán alkalmas-e 
ez a javaslat az általános vitára vagy sem, hiszen elnök úr is jelezte, hogy erről beszéljünk. A 
mi véleményünk szerint az önök által elfogadott törvények szerint sem alkalmas általános 
vitára ez a javaslat. Jelenleg nincs egyetlenegy hatástanulmány sem az asztalunkon. Örömmel 
venném, ha államtitkár úr legalább az érintett bizottság számára bemutatná a 
hatástanulmányokat, és bemutatná azokat a tárgyalásokat, amelyeket az érintett 
szervezetekkel folytattak a különadóról. Ez egyébként minden alkalommal jogszabályi kellék.  

Nagyon örülnék annak is, ha a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakmai 
álláspontját is ismertetnék velünk és nemcsak a Pénzügyminisztérium álláspontját, de még 
inkább, ha a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tárgyalási jegyzőkönyveit láthatná a 
bizottság, ezek ugyanis az önök által elfogadott jogszabályok szerint jelen pillanatban is 
kellékei annak, hogy bárki távközlési típusú különadóról javaslatot nyújtson be a bizottság 
vagy a magyar parlament elé. Amennyire látom, ezek a dokumentációk nem állnak 
rendelkezésre.  

Szívesen látnám azt a költségvetési módosító indítványt is, amelyik arról szól, hogy a 
magyar kormány különféle szervezetei hogyan fogják megfizetni a különadót, honnan van 
nekik erre forrásuk, hiszen ha a jogszabályok szerint járunk el, akkor ez nemcsak az 
állampolgárokat és a vállalkozásokat, hanem a kormányzat egészét, a hivatalokat és minden 
mást fog érinteni. Lehet, hogy mindez a tartalék terhére történik majd, de egyelőre még nem 
látunk semmit.  

Annál is inkább problémásnak látjuk az előkészítést és az előterjesztést, mert még az 
utolsó pillanatban is egymásnak ellentmondó hírek keringtek, és a tárgyalás is egymásnak 
ellentmondó volt arra vonatkozóan, hogy ki lesz ennek az úgynevezett adónak az alanya. 
Hosszú ideig arról lehetett hallani, hogy ennek az adónak az alanyai az állampolgárok és a 
vállalkozások lesznek, ezért is kellett megállapítani az érintett díjakat. Majd történt ebben a 
tárgyalásban egy fordulat, amelynek eredményeként már egy furcsa helyzet állt elő. Az adó 
alanya a vállalkozás, ami természetesen lehet; ezt egyébként különadónak nevezik. Mint 
tudjuk, európai uniós direktívaellenes a távközlési szektort sújtó különadó, és ebben az 
értelemben Magyarországgal szemben bírósági eljárás folyik. Jelen állapotban ez a szektort 
érintő különadó ma is megfizetendő, annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, 
hogy ezt majd vissza fogják fizettetni Magyarországgal. Ez az adó a jelenlegi formájában 
ugyanilyen típusú, hiszen ez is a szektort érinti. A szektorális adóra vonatkozóan az Európai 
Unióban egyértelmű szabályozások vannak, nevezetesen akkor vezethető be a szektorra 
különadó, ha ez a szektor fejlesztésére visszafordítódik. Ezt a vitát egyszer már 
végigcsináltuk, és akkor is jeleztük a parlamentben, ezzel az lesz a probléma, hogy az Unió 
ezt nem fogja elfogadni. De ezt sem fogja elfogadni, mert bár nem így indult, hiszen az 
állampolgárokra és a vállalkozásokra terhelték volna, de a mostani bevezetési formájában ez 
lényegében egy ágazati különadó, hiszen azt mondja a kormány, hogy ezt nem kötelesek 
átterhelni. Ha pedig nem kötelesek átterhelni, akkor ez egy ágazati különadó, s innentől 
kezdve egy forgalmi típusú adóról beszélhetünk.  

De továbbmegyek. Ennek a bizonytalanságnak az eredményeként lényegét tekintve az 
egész telekommunikációs szektor esetében egy szerződéses bizonytalanság fog előállni, nem 
is kis mértékben. Arról most nem beszélek, hogy a 2 forintra van-e áfa vagy nincs áfa, hogy 
fogják ezt elszámolni. Teljes jogbizonytalanság állítódik elő, ugyanis az egyik jogszabály 
szerint át kellene hárítania, a másik szerint nem kellene áthárítania, viszont a 
telekommunikációs szolgáltató összes eddigi szerződését jelentősen érinti. Kérdezem a 
bizottság tagjait, tisztában vannak-e azzal, hogy ennek a parlamenti elfogadása esetén a 
magyar telefonszolgáltatást igénybe vevő állampolgárok és vállalkozások adott esetben 
valamennyi szerződésüket felmondhatják a bíróság előtt, vagy kezdeményezhetik azok 
felmondását, ugyanis jelentős az eltérés az általuk megkötött szerződések esetében.  
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Vegyük a csoportos ingyenes hívhatóságot! Lényegében úgy kötöttek szerződést a 
hűségnyilatkozattal együtt, hogy egy család számára 8 vagy 10, illetve egy cég számára 200 
vagy 300 ember egymással ingyen kommunikálhat. Ehhez képest – teljesen mindegy, hogy 
áthárítja vagy sem – innentől kezdve lényegében fizetnie kell. Jelentősen megváltozott ez a 
szerződési feltétel, ezért a telekommunikációs szolgáltatók a pereket a kormányra háríthatják. 
Tehát teljesen bizonytalan az a szerződéses és pénzügyi feltételrendszer, amelyben át kívánják 
hárítani a telekommunikációs szektorra ezt az adókivetési jogosítványt, még egyszer 
mondom, európai uniós ellenesen, mert ez valójában egy különadóként funkcionál, és 
ráadásul olyan társadalmi hatásai is vannak, amelyeket nem mutatnak be a parlamentnek és a 
bizottságnak.  

Tudják-e, hogy kiket fog ez leginkább rosszul érinteni? Az is része szokott lenni egy 
előterjesztésnek, hogy milyen hatása van a megalkotandó jogszabálynak. Körülbelül az a 
magyarázat, hogy ezt a telekommunikációs szolgáltatók fogják viselni. Ehhez képest 
elmondom, hogy kik fogják ennek a legjelentősebb terhét viselni. Ha áttekintjük azokat a 
szerződéses csomagokat, amelyek ma a telekommunikációs szolgáltatóknál vannak, akkor azt 
látjuk, hogy ez leginkább a magyar nyugdíjasokat fogja terhelni. Lehet ezen mosolyogni, de 
sajnos igazam van, s azt is elmondom, hogy miért. A telekommunikációs szolgáltatók a 
kispénzű nyugdíjasok számára komoly ingyenes csomagokat állítottak elő. Ezek az ingyenes 
csomagok azonban innentől nem lesznek ingyenesek, kivéve – nem véletlenül mondta 
Matolcsy miniszter úr – havonta az első tíz percet. Ez naponta 20 másodpercet jelent egy-egy 
nyugdíjas számára. Az összes többi esetben számítani fog. Meg fogják látni, hogy a 
nyugdíjasok nagyon jelentős része 700 forintot fog fizetni – ennél többet nem fizethet –, mert 
át fogják hárítani.  

 
ELNÖK: Átlag 160 percet beszél ma egy mobiltelefon-felhasználó. Ezt azelőtt 

szeretném rögzíteni, mielőtt a 700 forinttal tovább riogatna. Kérem, hogy legalább az adatokat 
próbáljuk meg pontosan idézni. A bizottsági ülés nem a felesleges riogatásra való. Ma egy 
átlagos mobiltelefon-előfizető 162 percet beszél. Ez azt jelenti, hogy a 700 forinttól igen-igen 
messze van még, ha véletlenül áthárítanák rá a teljes adót, akkor is. De megmondom önnek 
őszintén, hogy a nyugdíjasok ennél lényegesen kevesebbet beszélnek.  

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Természetesen közbe lehet szólni, ennek semmi 

akadálya nincs, elnök úr bármikor közbeszólhat, azonban különbség van abban, hogy mit 
tekintünk átlagnak. Vannak olyan nyugdíjasok, akik nem telefonálnak, és vannak olyanok, 
akik használják ezeket a csomagokat. Azokat, akik ma sem telefonálnak, ez kétségtelenül nem 
fogja rosszul érinteni, de ha elnök úr nemcsak bűvészkedik a számokkal, hanem azt is 
megnézi, hogy a telefont használó nyugdíjasok mennyit beszélnek, akkor ön nem egy 
átlagnyugdíjassal fog találkozni. Kérem, ne használja ugyanazt az érvelést, amit miniszter úr 
is használt a saját édesanyjával kapcsolatosan, hogy ki mennyit beszél. Másrészt az 
átlagszámok egyáltalán nem takarnak magyar átlagállampolgárokat. Nagyon sok állampolgár 
az adott időn túlmenően is használ telefonkészüléket és igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Azt a 
szolgáltatást, amelyik a magyar társadalom számára egy modernizációs szolgáltatás, a 
rendszerváltás óta még soha, semmilyen módon nem korlátozták.  

Összességében úgy ítélem meg, hogy szakmailag nem állnak rendelkezésre azok a 
dokumentumok, amelyek alapján önök ezt benyújthatták volna, nincsenek tisztában ennek 
társadalmi hatásaival. Köthetünk egy alkut, elnök úr, nézzük meg ezeket a számokat együtt. 
Én ma nem látom ezeket. És egyáltalán nem látom azokat a szolgáltatók által, vagy ha tetszik, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a mi számunkra biztosítani szükséges összes 
adatot, hogy jelen állapotban hogyan fogja érinteni ez a telefonálókat. Szívesen megvitatom 
önnel ezt majd a részletszabályokra vonatkozóan, de egyelőre ilyen adatok nincsenek. Nincs 
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bemutatva a bizottság előtt, hogy ez hogyan fogja érinteni a magyarországi 
telefonszolgáltatókat, sem a cégeket, sem a magánembereket, sem a nyugdíjasokat. Ezeket 
egyelőre nem látjuk. Mondhatjuk azt, hogy nekem ez az álláspontom, az öné pedig ezzel 
ellentétes, de a szükséges feltételek, hogy ezeket egy szakmai elemzés keretében megvitassuk, 
nem állnak rendelkezésre.  

Éppen ezért még egyszer felhívom a tisztelt bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy 
ezt az adót az Európai Unió újra át fogja hárítani Magyarország számára. Önök mindössze 
időt nyernek ezzel, s én ezt értem. És értem azt a problémát, hogy 30 milliárdot szükséges 
valahonnan előállítani a magyar költségvetésben. Önök 30 milliárdért összekuszálják az egész 
telekommunikációs szerződéses rendszert, ezt a 30 milliárd forintot majd vissza fogjuk fizetni 
valamennyien azért, mert ez nemcsak az általános vitára alkalmatlan, hanem ellentétes a 
jelenlegi európai uniós jogszabályokkal. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Mielőtt tovább adom a szót, a tények kedvéért kénytelen vagyok elmondani, 

hogy ilyen típusú adót az európai uniós tagállamok közül Málta alkalmaz. Az annyiban tér el 
a miénktől, hogy százalékos az adókivetés és nem tételes, de az adó alanya ugyanúgy a cég. A 
Máltai Legfelsőbb Bíróság a jóváhagyás előtt kikérte az Európai Bíróság jóváhagyását, azt 
megkapta, és ezt követően az adó bevezetésre került. Hasonló típusú adó van a szomszédos 
Horvátországban, bár az kétségkívül még nem európai uniós tagállam. Mind a két helyen 
százalékos mértékadó-kivetésről van szó, és az adó alanya mind a két helyen a cég. Ennyiben 
tehát van erre európai példa. Másik oldalról pedig tegyük hozzá, itt különbség csupán abban 
van, hogy ebben az esetben tételes adókivetésről beszélünk.  

Azt gondolom, azért nem érdemes egyedi csoportok tekintetében bármiféle riogatást 
elindítani, mert a plafonok egyértelműek, másrészt pedig maguk a cégek döntik el, hogy végül 
is áthárítják-e vagy sem, megengedi-e ezt nekik a verseny vagy nem. Ahogy az előbb is 
mondtam, a különadó tekintetében az áthárítás a fogyasztói árindex szerint nem sikerült. 
Kerestem, hogy 2009-ben és 2010-ben, amikor szintén csökkennie kellett volna az árnak, 
miért nem csökkent, volt-e valamilyen különadó, de nem vettem észre, hogy lett volna ilyen. 
Ez az egyik dolog, amit csendben hozzátennék, és ehhez képest mégis 2011-ben emelkedett 
legkevésbé az árindex ezen a területen. Másrészt pedig ha megnézi a pontos számokat a 
képviselő úr, akkor azt láthatja, hogy a távközlési szolgáltatók ennek az évben a második 
felében talán rosszabbul járnak, lévén, hogy a különadót és ezt a típusú távközlési adót is 
fizetni fogják, de 2012-től a rájuk eső adóteher a különadóhoz képest még valamivel csökken 
is.  

Összességében azt látom, hogy olyan típusú tehernövekedésről nem lehet beszélni, 
aminek az áthárításával 2011-ben nem próbálkoztak volna. S mivel ez ott sem sikerült, ezért 
én az áthárítás tekintetében óvatos lennék. Azt pedig kérem, hogy a statisztikai adatokat 
vegyék figyelembe, hogy mennyit beszél átlagban egy vezetékes és mennyit egy 
mobiltelefon-előfizető, és ezek azért messze vannak attól, hogy 350-400 percek legyenek a 
gyakorlatban. A magasabb értékek egyébként a céges előfizetésekre jellemzők, de még ott se 
nagyon érik el a 350-400 percet, ezt az átlag ott is alulról súrolja.  

Továbbadom a szót Tukacs István képviselő úrnak. Parancsoljon!  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Azzal szeretném 

kezdeni, hogy minden egyes jogszabálynak és tervezetének nemcsak írott szövege van, hanem 
kontextusa is. Azt a felhívását, amely arra vonatkozott, hogy maradjunk a tárgynál, azért nem 
értem, mert természetesen nemcsak erről az előterjesztésről van szó, hanem annak a 
kontextusáról is, arról a társadalmi közegről, amelyben ez működni fog, és így tovább. 
Mindezek ellenére az első három kérdésem kifejezetten az írott szöveghez kapcsolódik. 
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Kérdéseket mondok, és a kérdésekre megpróbálom a saját válaszaim megadni és véleményt is 
szeretnék fűzni hozzájuk.  

Az indoklási rész arra hivatkozik, a 2012-es költségvetési folyamatok indokolják azt, 
hogy ezt az új adónemet az év közepétől vezessük be. Szeretném megkérdezni a kormány 
képviselőit, hogy melyek ezek a költségvetési folyamatok. Mi történt a magyar 
költségvetéssel 2012. január 1-je óta, lévén, hogy az új adóforma bejelentésének az 
időpontjáig négy egész hónap telt el? Melyek azok a költségvetési folyamatok, amelyek 
olyanná tehetik a magyar költségvetést, ami indokolja új adónemek bevezetését? Mire 
gondolnak akkor, amikor egy költségvetést az év első harmadának eltelte után megbukottnak  
minősítenek, mert én nem tudok másra gondolni, ha a költségvetést rögtön meg kell foltozni 
egy új adónemmel. A válasz pedig nem abban keresendő, hogy bizonyos költségvetési 
folyamatok indokolják ezt az adópolitikát, illetve ennek az adónak a bevezetését, hanem 
abban, hogy maga a költségvetés volt rosszul tervezett. Ez a költségvetés nem áll meg a lábán, 
hiszen az alapadatai hibásak voltak már az elfogadás időszakában.  

Az előterjesztés indoklási része rögzíti, hogy ez egy forgalmi típusú adó. A kérdésem 
úgy szól, hogy vajon klasszikus forgalmi típusú adóként működik-e ez az adófajta. Ismerjük 
azt a hozzáadottérték-adót, amit mi áfaként szoktunk azonosítani, amelyben általában a 
felhasználó fizet, a köztes szereplők pedig fizetnek és visszaigényelnek. Nos itt a 
végfelhasználó nem a szolgáltató, hanem az, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. E 
tekintetben – Baja képviselőtársam gondolatait folytatva – tisztázásra szorulna az is, hogy ez 
az adó mennyiben tekinthető forgalmi típusú adónak a szó klasszikus értelmében.  

A harmadik kérdésem szintén az indoklási rész egyetlen mondatára kérdez rá. Azt 
mondja az indoklási rész, hogy azért is fekszik előttünk ez az adótervezet, mert a kormány a 
munkát terhelő járulékokat akarja csökkenteni és a forgalmi típusú adókat növelni. De vajon 
ez történik-e? Azt a részét természetesen látjuk, hogy a forgalmi típusú adók növekszenek, 
hiszen az Európai Unió legmagasabb forgalmi adójával működünk most, a munkát terhelő 
adók csökkentése azonban nem teljesen világos. Ha arra gondol az előterjesztő, hogy a 
kétkulcsos adóból egykulcsossá vagy másfél kulcsossá váló adó jelenti ezt a fajta csökkenést, 
akkor én ezt mélyen vitatnám. Jelenti annak a 10-20 százalék közötti munkavállalónak, akik 
számára ez könnyebbséget hoz, de nem jelenti se a munkáltatók, se a 80-90 százalék számára.  

A negyedik kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon az önök által Széll Kálmán-tervnek 
nevezett csomag első változatában mi szerepelt az adóalanyt illetően ennek az adófajtának a 
kapcsán. Ha ez a dokumentum, amely nyilván létezik, most ott van, ahol lennie kell, mármint 
azoknál a szervezeteknél, ahová meg kell küldeni, abban mi szerepel az adó alanyaként?  

A kérdéseim után pedig egy rövid vélemény. Az a fajta igyekezet, ami arra irányul, 
hogy elbagatellizálja ennek az adónak a mértékét, átháríthatóságát és nagyságát, csak akkor 
értelmezhető, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt év decemberétől milyen adóemelések 
zajlottak le. Az áthárítás vagy nem áthárítás egyrészt azért meddő vita, mert én is úgy 
gondolom, hogy minden termelő és szolgáltató megjeleníti a költségeit az árakban, másrészt 
pedig amikor azt látom, hogy kormányzati szereplők vadul tiltakoznak az ellen, hogy 
törvényben tilalmazzák az átháríthatóságot, akkor egyben azt is beismerik, hogy ez bizony át 
lesz hárítva mindazokra, akik használni fogják. Ha nem próbálnak meg e tekintetben 
jogszabályi garanciákat adni a fogyasztóknak, akkor a szolgáltatást használók simán meg 
fogják fizetni ezt a szolgáltatást. Elnök úr, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Lenhardt Balázs képviselő úr következik.  
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azt tökéletesen megértem, hogy a bizottságot 

vezető kormánypárti elnöknek kényelmetlen és kellemetlen, ha olyan témákat hozunk elő, 
amint azt abszolút valósan és tényekkel alátámasztottan tette Volner János képviselőtársam, 
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de el kell mondanunk az igazságot, ráadásul azt is figyelembe véve, hogy amúgy is szűk a 
nyilvánosság mezsgyéje számunkra. A kormány nemhogy teljesen szakított volna a korábban 
unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikával, de sajnos kénytelen volt kapitulálni az úgymond 
a nyugati világot kézben tartó és irányító pénzügyi diktatúra intézményrendszere előtt. Azt 
látjuk, hogy visszatértek a nyolc év elhasznált receptjéhez és a szocialisták kísérletében 
egyszer már elbukott megszorítási politikához, tekintet nélkül arra, hogy miből lehetne 
valóban beindítani a gazdaságot. Ez rendkívül szomorú. Megértem, hogy megpróbálták, és 
hogy a nemzetközi háttérben nagyon súlyos csatákat kellett megvívni, amiben Magyarország 
kisebbnek bizonyult és alulmaradt ezekkel a nagyon is jelentős intézményekkel és 
hatalmakkal szemben, de azt ne várják, hogy még tapsoljunk is ahhoz, hogy a bankok nem 
fizetnek tényleges adót. Korábban a társadalmi jövedelemadóban még a normál mértéket sem 
sikerült megfizettetni velük, hanem a nyereségükre vetítve 6-7 százalékos átlagos 
profitterhelés történt meg. Most is a bankadó és a többi szektorális különadó helyett megint 
csak az emberekről húzzuk le a nyolcadik, kilencedik és tizedik bőrt is. Erről szólnak az új 
adómértékek is. De hogy mennyire árulkodó ez az egész, az is mutatja, hogy az egyébként 
most még napirenden nem lévő tranzakciós adónál is kifejezetten kikötik, hogy a bankok 
egymás közötti átutalásaira, ügyleteire ez nem fog vonatkozni. Tehát az, ahol igazából meg 
lehetne fogni a spekulációs tőke mozgását, és ahol igazi értékelhető, számszerűsíthető 
költségvetési tételben fogható bevételt lehetne szerezni, az nem téma. De az emberektől még 
elvenni 2 forintot telefonhívásonként, az mehet, mert szegények mit csináljanak, fizetni úgyis 
kell.  

Ahogy ez a politika korábban megbukott, meg fog bukni itt is. Lehet, hogy úgy 
gondolják, még túl lehet élni vele egy kicsit, talán még a következő választást is meg lehet 
nyerni, de a zsákutca egyértelmű, és előbb-utóbb önöknek is szembe kell nézniük a 
következményekkel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A szocialisták és a Jobbik hozzászólásait hallgatva nem egészen értem a 

dolgot. Vagy két külön törvényjavaslatról beszélünk, vagy az én felfogó készülékemben van 
valami probléma. Egyébként a pénzügyi tranzakciós illeték nem témája a jelen napirendnek.  

Kovács Tibor alelnök úr következik.  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Arra, hogy a kormánynak gyakorlatilag arra sem volt 

ideje, hogy a jogszabály általános indoklását átírja a változtatás függvényében, csak egy 
mondatot szeretnék idézni: az adónem jellegéből adódóan a fizetési kötelezettség – az arányos 
közteherviselés elvére figyelemmel – az indított telefonhívások időtartamához, illetve az 
elküldött üzenetek darabszámához kapcsolódik. Ha ez egy társasági jellegű adó, akkor itt 
hogy van az igazságosság meg az arányosság kérdése? Arra se volt ideje a kormánynak, hogy 
egy normális általános indoklást fűzzön a javaslathoz, mert valószínű, hogy az utolsó 
pillanatban változtatták meg az egész szabályozás jellegét.  

Tetszik vagy nem tetszik, elnök úr, mégis azt kell mondanom, hogy ezekre az adókra – 
amelyek után jön a pénzügyi tranzakciós adó, aztán a biztosítási adó és minden egyéb más 
adó – azért van szükség, mert a kormány által eddig követett adópolitika zsákutcába jutott, 
megbukott, az egykulcsos személyi jövedelemadó nem működőképes, és most jönnek a 
különböző ötletekkel, hogy honnan kellene még összeszedni különböző pénzeket, hogy a 
lyukakat megpróbálják betömködni.  

Egyébként a Fidesz-kormány időszakában is volt már példa arra – nyilván elnök úr is 
emlékszik rá –, amikor adójellegű jogszabályokat addig nem fogadott el az Országgyűlés, és 
még a végszavazást is elhalasztottuk, amíg az Európai Bizottságtól nem érkezett visszajelzés, 
hogy elfogadhatónak tartja a szabályozást vagy sem. Egyre nyilvánvalóbban beszélnek róla, 
hogy a különadó, amit korábban megállapított a Fidesz-kormány, meg fog bukni és jelentős 
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összegeket vissza kell fizetni. Igaz, hogy addig még eltelik néhány hónap vagy akár egy év is, 
amíg erre sor kerül. Ha pedig ez ugyanolyan kategóriájú és ugyanolyan jellegű adó, akkor 
nem kérdés, hogy erre is sor kerül. Maximum arról lehet szó, hogy a kormány abban 
gondolkodik, hogy nem baj, majd legfeljebb a következő kormány visszafizeti ezeket a 
pénzeket, mi pedig időt nyerünk, mert egyébként nem nagyon lehet magyarázni ezeket az 
előterjesztéseket, amelyek nyilvánvalóan nem konformok az európai szabályozással.  

Mindezekre tekintettel nem támogatjuk ezt a javaslatot, de jó lenne az, amit Baja 
képviselő úr elmondott, hogy ha önök tényadatokkal, tényszámokkal megpróbálnák 
megcáfolni mindazt, amit mi ezzel kapcsolatban elmondtunk, olyan adatokkal, amelyek 
nyilvánvalóan szükségesek ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, az állja-e meg a helyét, amit 
önök mondtak el, vagy az, amit az ellenzéki képviselők, hogy mely adatok igazolják az 
állításokat. E nélkül nyilvánvalóan nem lehet eldönteni, és ez egyfajta sötétbe ugrás, egy 
fekete lyuk, ami lassan-lassan elnyeli egész Magyarországot, amit egyelőre még Fidesznek 
nevezünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Legalább megadta a lehetőséget számomra a 

kapcsolódásra. Hadd kezdjem azzal, hogy miért is van szükség ilyen típusú intézkedésekre. 
Többek között azért, mert az önök kormányai – a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány – egyrészt 
sikeresen felhalmoztak egy óriási mértékű adósságállományt, amit ráadásul olyan 
szerkezetben hagytak örökül, hogy nagy részét pont 2010 és 2014 között kell visszafizetni, 
másrészt pedig – s erről beszéljünk nyíltan – önök egyetlenegyszer sem tartották be a 
szavukat, amit az európai uniós csatlakozáskor az egész ország nevében adtak az Uniónak, 
azaz egyetlenegyszer sem tartották be a költségvetési deficitre vonatkozó előírásokat, és ezt 
még megtetézték azzal, hogy 2009-10-ben tettek egy ígéretet Magyarország nevében az 
Európai Uniónak, amely ígéretet az új kormánynak kell betartani. A helyzet tehát pont 
fordítva áll: nem mi hagyunk örökséget az új kormányra, hanem önök hagytak ránk egy 
súlyos örökséget és nekünk kell betartani az önök által 2009-ben az Európai Uniónak adott 
szót úgy, hogy önök előtte egyetlenegyszer sem tartották be a saját szavukat.  

De ha már örökségről beszélünk, szeretném emlékeztetni tisztelt alelnök urat, hogy 
körülbelül 250-270 milliárd forintba került az, hogy az áfaszabályokat önök annak idején 
nagyon sikeresen elrontották, amit most a brüsszeli bizottság és az Európai Bíróság döntése 
révén nekünk kellett kifizetni. Ehhez képest a távközlési különadó egy csekély összeg, 
bárhonnan nézem, ennek a felét se teszi ki. Tehát az önök öröksége ebből a szempontból 
kicsit tetemesebb számla volt, tisztelt alelnök úr.  

Ha már megnéztük, hogy mit miért kell tenni, akkor nézzük meg azt is, hogy mi 
képezheti azoknak az intézkedéseknek a tárgyát, hogy mondjuk adott esetben be lehet tartani 
egy konvergenciaprogramot vagy végre lehet hajtani egy költségvetési kiigazítást. Létezik az 
az út, amit önök választottak, önök ennek minden fajtáját végigjárták. Azzal kezdték, hogy 
jókora adóterheket róttak ki kifejezetten a magánemberekre. Jelentősen megemelték a 
személyi jövedelemadó-terheket, és jelentősen megemeltek még nagyon sokféle adót, és 
egyik adóalanya sem a cég volt, hanem mindegyiké a magánember. Aztán amikor ez nem 
bizonyult elégségesnek, akkor jártak egy másik utat is, amikor is alapvetően a nyugdíjasoktól, 
a köztisztviselőktől és a közalkalmazottaktól bőven vettek el 2009-ben: 13. havi nyugdíj, 13. 
havi bér. Egyébként az IMF ugyanezt az utat járatta Romániával, ahol 10 százalék feletti 
mértékű nyugdíjcsökkentést és 10 százalék feletti mértékű bércsökkentést kényszerített ki az 
egész közszférában.  

Ha azokat az intézkedéseket, amelyeket mi a Széll Kálmán-terv révén részben 
költségvetési kiigazítással, részben adóigazítással próbálunk megoldani, teljes egészében az 
emberekre terhelnénk, az azt jelentené, hogy körülbelül 44 ezer forinttal csökkenne egy 
átlagos pedagógusbér vagy 17 ezer forinttal egy nyugdíj. Mi ezt az utat nem óhajtjuk járni, 
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mint ahogy az átlagemberre kivetett egyszeri adók útját sem óhajtjuk járni. Ehhez képest 
olyan intézkedések vannak önök előtt, amelyek a Széll Kálmán-terv egészét nézve nagyobb 
részben költségvetési kiigazítást tartalmaznak, kisebb részben pedig adóintézkedéseket, és az 
adóintézkedések alanyai minden esetben cégek, mégpedig olyan cégek, amelyeknek a 
közteherviselő képessége a mi meggyőződésünk szerint nagyobb, mint a magyar 
átlagembereké.  

De beszéljünk őszintén arról is, hogy annak a kulimásznak a rendbetételéhez, ami az 
önök öröksége, Magyarországon valamennyi terhet mindenkinek vállalni kell. Azt gondolom, 
hogy ebben még az átlagember is egyetért. Mi abban különbözünk önöktől, hogy ezeket a 
terheket megosztjuk és a tehermegosztás jegyében a cégekre hárítunk nagyobb terhet, 
mégpedig azokra, amelyek egyébként jelentős profitot realizáltak az ezt megelőző években. 
Meg kell mondanom őszintén, én mindig úgy érzem, hogy az ellenzéki érvelésekből a cégek 
szempontjai köszönnek vissza. Ez ma is így volt. Miért sajnáljuk a cégeket azért, mert ők 
számtalan ingyen szolgáltatást kínáltak, és ezt az ingyen szolgáltatást esetleg nem tudják 
tartani? Ezt nekik kell megoldani és nem nekünk. Amikor a törvényhozó döntést hoz, akkor 
nem a cégek érdekeire kell tekintettel lennünk, noha az önök érveléséből kifejezetten ez jött 
vissza.  

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, én legfeljebb két érdemi szempontot látok 
megfontolhatónak az összes elhangzott érvükből. Az egyik az áthárítás kérdése. S itt 
szeretném hangsúlyozni, hogy önök már két évvel ezelőtt is elmondták ugyanezt, amikor 
2010 végén a különadókról döntöttünk. Akkor ugyanezt hallgattuk végig, ugyanezekkel a 
szavakkal, ugyanilyen példákkal, és tessék, ott vannak az adatok, amiről az előbb beszéltem. 
2011-ben volt a legalacsonyabb az infláció. Az önök kormányzásának az előző négy évében 
minden alkalommal nagyobb áremelkedést sikerült produkáltatni az országban, mint 2011-
ben. Akkor ezek szerint az áthárítás mégsem sikerült. A távközlési területen 2009-ben is és 
2010-ben is nagyobb mértékű volt az áremelkedés, mint 2011-ben. Tehát az áthárítás nem 
sikerült. Ezért azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez az érv az önök részéről nem állja 
meg a helyét. A cégek nyilvánvalóan mindent el fognak követni, hogy ezeknek az 
adóintézkedéseknek a bevezetését megakadályozzák, de azt követően mind a belső verseny 
szabályai, mind sok egyéb más azt fogja megakadályozni, hogy az átlagemberre ráterheljék 
ezt.  

A másik dolog az, hogy önök rögtön a plafont mondják mint fizetendő összeget. 
Kérem, vegyék figyelembe, hogy mennyi egy átlag telefonidő Magyarországon, átlag 
előfizetésben mennyi egy mobiltelefon-használat cégnél vagy magánszemélynél, mennyi ez 
vezetékes telefon esetében, és láthatják, hogy ebből a szempontból a plafonok mind a két 
helyen úgy vannak meghúzva, hogy ennek az elérésével az átlagemberek túlnyomó 
többségének nem kell kalkulálniuk. Ha a cégek az összes terhet áthárítanák, egy átlagember 
akkor sem tudna e címszó alatt 300 forintnál többet fizetni. De szerintem az áthárítás nem fog 
megtörténni, ahogy nem történt meg 2011-ben sem, másrészt pedig a verseny majd 
végiggondolandóvá teszi a cégek számára, hogy az átlag előfizetőt valóban meg akarják-e 
terhelni ilyen terhekkel vagy a maguk részéről másban gondolkodnak.  

Itt szeretném leszögezni – ez még nem hangzott el külön, de a sajtóban lehetett olvasni 
–, mi azért nem nagyon támogatjuk azt, hogy az előfizetőkre ezt átalánydíjként vessék ki a 
cégek, mert szerintünk azzal rosszabbul járnak az előfizetők, mégpedig túlnyomórészt pont a 
magánemberek járnak rosszabbul, ha az előfizetőkre átalányadóként vetik ki ezt a terhet. Az 
előbb mondtam önöknek egy átlagszámot, és akkor még figyelembe se vettem az 
adókedvezmény mértékét. Bárhogy is nézem, az átalánydíjak ennél mindenképpen 
magasabbak lennének, ezért mi inkább annak a javaslatnak a pártján állunk, amit a kormány 
kidolgozott és benyújtott az Országgyűlés elé. Meggyőződésem szerint ez a típusú 
tehermegosztás még mindig lényegesen jobb a magyar emberek számára, mintha 
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visszatérnénk arra az útra, amit önök annyiszor szorgalmaztak, és ami pont a magánember 
számára jelentene vagy bércsökkenést, vagy pedig jelentős adóteher-növekedést.  

Arra kérem államtitkár urat, hogy azokra a szakmai részletkérdésekre reagáljon, 
amelyek itt elhangzottak, azt követően pedig az általános vitára való alkalmasságról fogunk 
dönteni. A Házban pedig a további részletkérdéseket mind a mai nap folyamán, mind később 
meg lehet vitatni. Holnap majd a módosító indítványokkal folytatjuk, meg lennék lepve, ha 
nem lenne egy sem. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 

Válaszok 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdéskörre mindenképpen bővebben kell reagálni. Az egyik 
az EU-val kapcsolatos megjegyzések kérdése, a kompatibilitás. Ezen belül is két területet kell 
vizsgálni, egyrészt az áfairányelvet, hogy azzal kompatibilis-e, másrészt a távközlési 
irányelvet, amely más szempontból jelent bizonyos korlátokat.  

Az áfairányelvről el lehet mondani, elég pontosan meghatározott kritériumrendszere 
van annak, hogy mi alapján minősül valami áfának: az árral arányosnak kell lennie, a termelés 
és a forgalmazás minden egyes szakaszában jelen kell lenni az adónak, aminek kizárólag csak 
a hozzáadott értéket szabad érintenie. Ez az adónem ezeknek a kritériumoknak nem felel meg. 
Típusában leginkább jövedékiadó-rendszerű, ami szintén van az Unióban és Magyarországon 
is. Ebből a szempontból kérdést nem igazán látunk. Emlékezzünk vissza például arra, hogy a 
bizottság az iparűzési adót próbálta támadni, amely szintén nem felelt meg ezeknek a 
kritériumoknak, és a bíróságon nem is tudott győzni Magyarország ellen.  

A távközlési szolgáltatásokról szóló irányelv vonatkozó passzusa bizonyos díjak 
bevezetését tiltja a szektorban. Ahogy elnök úr is elmondta, mi a máltai példát vizsgáltuk, ami 
nagyon hasonló ehhez az esethez. A bizottság ezt az adót megvizsgálta és nem emelt vele 
szemben kifogást. Ettől függetlenül a szolgáltatók a bíróságon megtámadták, de mi úgy 
gondoljuk, hogy ez nem jelent veszélyt az új magyar adónemre.  

A másik fontos kérdés, ami többször felmerült, az adóteher mértékének a növekedése. 
Erre röviden azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek eleje óta Magyarországon egy 
viszonylag stabil, lassan csökkenő összadóteher van. Ez egyszer nőtt meg brutálisan, 2006 
környékén és 2009-ig tartott, akkor 40 százalék fölé ment a GDP arányában. Utána lekerült 
37,5-38 százalék köré, a kormánynak ezt tavaly sikerült egy rövid időre csökkenteni. 36,7 
százalékos volt a GDP-arányos adóelvonás 2011-ben, de ezt tartani sajnos nem lehetett és 
2012-ben visszatértünk a korábbi 37,5-38 százalékos szinthez. Ez jövőre maximum 0,1-0,2 
százalékkal nőhet, de lehet, hogy még ennyivel sem, de ezt csak ex post lehet majd 
kijelenteni. Tehát plusz adóteher-növekedés összgazdasági szinten nincs, mindössze arról van 
szó, hogy a jövőre tervbe vett további csökkentést még nem tudjuk meglépni.  

Ennek kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy a munkát terhelő adók csökkentek és 
csökkenni is fognak. Idetartozik az szja-csökkentés kérdése, és ez nemcsak a 16 százalékos 
adómértékre vonatkozik, hanem a családi adókedvezményre is, ami 150-160 milliárd forintot 
jelentett tavaly, az idén pedig még további 20 milliárd forinttal többet fog jelenteni a 
családoknak, jövőre pedig a számos új szociális jellegű adóban megvalósuló kedvezmény 
érinti majd a munkát terhelő adókat, mint például a szakképzettséget nem igénylő 
munkakörökben dolgozók kedvezményezése. Ez körülbelül 200 ezer embert érint, és ennek 
minden bizonnyal lesz hatása.  

A forgalmi jelleggel kapcsolatosan is hangzott el pár kérdés, például hogy ez tényleg 
az-e. A forgalmi adó egy közvetett adó, amely alapvetően az adótárgyra, az adókivezetés 
jellegére vonatkozik, nem az adóalanyra, az adómértékre vagy az adó technikájára. Ez a 
forgalmat adóztatja, ezért ez egy forgalmi adó, és nem hozzáadottérték-adó, ami az áfa lenne. 
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Sajnos az áfa fordítása ilyen szempontból szerencsétlen, inkább általános hozzáadottérték-
adónak kellene hívni, de ezen már nem fogunk tudni változtatni.  

Megmondom őszintén, hogy a megfelelő szervezeteknek való elküldést nem tudom 
értelmezni. Mindenkinél, aki ebben a kérdésben illetékes lehet, a parlamentnél lévő 
szövegjavaslat van. Ahogy már jeleztem, EU-s jóváhagyást e vonatkozásban nem kell 
kérnünk.  

Az áthárítás tekintetében egyetértek elnök úr véleményével. Mi is úgy látjuk, hogy a 
lehetőségek igencsak korlátozottak a szektor számára. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További vitára tehát még lesz módunk a napirendi pont többkörös tárgyalása 

során. Most az általános vitára való alkalmasságról döntünk.  
 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Tisztelettel kérdezem, hogy ki támogatja a vonatkozó törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 18 igen 
szavazattal általános vitára alkalmasnak tartja. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9-en szavaztak úgy, hogy a törvényjavaslat nem alkalmas az 
általános vitára.  

A többiségi véleményt Márton Attila képviselő úr, a kisebbségi véleményt pedig Baja 
Ferenc és Volner János ismerteti a plenáris ülésen.  

 

A nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáról szóló T/6779. számú 
törvényjavaslat (Scheiring Gábor és Karácsony Gergely (LMP) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

5. napirendi pontunk a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáról 
szóló törvényjavaslat, Karácsony Gergely és Scheiring Gábor képviselők önálló indítványa. 
Most már értem, hogy miért látjuk képviselő urat a bizottsági ülésen; kérem ne haragudjon a 
gonoszkodó megjegyzésért, de ezt kénytelen voltam megtenni, mert egyébként ritkán látott 
vendég a bizottságban. Látja, meg lehet oldani a jelenlétet, ha az ember akarja. A 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Tisztelettel üdvözlöm a kormány 
részéről Székács Péter helyettes államtitkár urat. Az előterjesztők részéről megadom a szót 
Karácsony Gergely képviselő úrnak.  

 

Karácsony Gergely (LMP), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

KARÁCSONY GERGELY (LMP) előterjesztőként: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Elöljáróban annyit mondanék, ne engedjék magukat félrevezetni attól, 
hogy ez egy két LMP-s képviselő által benyújtott javaslat. Ez egy igazi kormánypárti javaslat, 
amelynek az a célja, hogy az alaptörvényben meghatározott célokat, illetve a nemzeti 
konzultáció során az állampolgárok által kinyilvánított egyértelmű szándékot maradéktalanul 
érvényesítsük a jogalkotás során, jelesül azt, hogy nem átlátható cégek ne juthassanak állami 
forrásokhoz. A törvényjavaslat célja az, hogy ezt az elvet maradéktalanul képviselni tudja.  

Az Alaptörvény 38. cikk (4) bekezdése vonatkozik arra, hogy a nemzeti vagyon 
hasznosításával kapcsolatosan csak átlátható hátterű cégek kaphassanak lehetőséget, és a 39. 
cikk (1) bekezdése szól arról, hogy a központi költségvetésből is csak átlátható 
szervezeteknek lehessen támogatást nyújtani. Sőt az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 
19. cikk (4) bekezdése arról is beszél, hogy ezt az elvet a már 2012. január 1-jén meglévő 
szerződésekre és támogatási jogosultságokra is érvényesíteni lehet, tehát megvan az 
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alkotmányos alapja annak, hogy akár már meglévő szerződések kapcsán is világos legyen a 
magyar állampolgárok számára: mely tulajdonosok rendelkeznek azokkal a cégekkel, akik 
ilyen típusú szerződésekkel rendelkeznek.  

A javaslatunk tehát nem szól másról, minthogy a nemzeti vagyontörvényben már 
lefektetett, a nemzeti vagyongazdálkodással kapcsolatos elveket a közkiadások egyéb 
területén is alkalmazzuk. Ennek megfelelően a nemzeti vagyontörvényben már lefektetett 
átláthatósági kritériumokat érvényesítenénk a közbeszerzésekre, illetve a központi 
költségvetés terhére folyósított kiadásokra minden 10 millió forintnál magasabb fizetési 
kötelezettség esetén.  

Az nyilván jogalkotási malőr, hogy egy ilyen típusú szabályozás eddig nem született 
meg, hiszen az Alaptörvény és az átmeneti rendelkezések egyértelműen kijelölik azt az utat, 
amelyen járnunk kell. Ezzel a javaslattal szeretnénk végigmenni azon az úton, amire az új 
Alaptörvény elfogadása kapcsán a kormánytöbbség is elkötelezte magát. Ezért kérem önöket, 
hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr!  
 

A tárca álláspontjának ismertetése  

DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca nem támogatja a 
tárgysorozatba-vételt. Ennek az az oka, hogy ez a kérdés már megfelelően van szabályozva, 
ezért nem tartjuk szükségesnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban újabb törvényjavaslat 
benyújtását, illetve megvitatását. Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Nekem egyetlen kérdésem lenne. Jól emlékszem-e arra, helyettes államtitkár 
úr, hogy már ebben a ciklusban született meg az a törvényi szabályozás, amelyik a 
közbeszerzésen induló cégeknél előírja, hogy pontosan meg kell nevezni a tulajdonosokat?  

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Pontosan így van, elnök úr, és amennyiben szükséges, a kolléganőm ezt részletesen is ki fogja 
fejteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kér még szót? (Nincs jelentkező.) Kíván-e reagálni?  
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP) előterjesztőként: Reflektálnék a vitában 

elhangzottakra. Nem tudom, hogy helyettes államtitkár úr pontosan mire gondol, szívesen 
hallanék részletes tájékoztatást, hiszen a 2007-es terrorizmus és pénzmosás elleni törvény 
kötelezi a közbeszerzések kapcsán a tényleges tulajdonos megjelenését, de az sokkal kevésbé 
egzakt körülírása az átláthatósági kritériumoknak, mint az, amelyet a nemzeti vagyontörvény 
tartalmaz, amiket egyébként önök fogadtak el. Azt gondolom, lenne itt még tennivalója a 
törvényhozásnak. Lehet, hogy rosszul tudom, de szerintem egy 2007-es törvény alapján kell 
megnevezni a tényleges tulajdonost, ráadásul ez a közvélemény számára nem teljesen 
publikus, hiszen csak az ajánlattevő számára kell megnevezni. Azt gondolom, az Alaptörvény 
szelleme azt követeli meg, hogy minden magyar állampolgár tudhassa, melyek azok a cégek, 
amelyek közbeszerzéseken jelentős megbízásokat kapnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is másként emlékszem. A részletek ügyében megadom a szót vagy 

helyettes államtitkár úrnak, vagy a munkatársának.  
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DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném leszögezni, a tárca úgy véli, hogy a szabályozás 
megfelelő, de a részleteket illetően átadnám a szót dr. Varga Diánának, aki az NFM-ben ezt a 
területet irányítja.  

 
DR. VARGA DIÁNA jogi referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 2012. 

január 1-jétől hatályos közbeszerzési törvény a kizáró okok között rögzíti a nem átlátható 
szervezetek vonatkozásában, hogy kik nem lehetnek sem ajánlattevők, sem részvételre 
jelentkezők, sem alvállalkozók vagy alkalmassági igazolásban részt vevő szervezetek. A 
törvényjavaslat csak egy alpont módosítására irányul, de itt három alpont foglalkozik a nem 
átlátható szervezetekkel, és ez alapján szükséges nyilatkozatot tenni. Fontos elhatárolni, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló törvény egy másik jogterület, a közbeszerzési szerződések 
vonatkozásában speciális szabályok szükségesek ennek rendezésére, és ez meg is valósult a 
2012. január 1-jétől hatályos új közbeszerzési törvény 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
részletezettek szerint.  

 
ELNÖK: Csak annyit tennék hozzá, én is úgy emlékszem, hogy 2012. január 1-je előtt 

a közbeszerzésen nyertes cégeknek a valódi tulajdonost nem kellett megnevezniük, azt akár el 
is rejthették. Ez a módosítás az új közbeszerzési törvénnyel együtt született meg, ezért 
gondoljuk, hogy mi sok mindent megtettünk ennek érdekében. Igazából már csak egy 
cizellálás az, tisztelt képviselő úr, ami itt található, szerintem a lényeget érdemben nem érinti. 
Már elnézést, de én is szoktam figyelni az ön parlamenti produkcióit ezen a téren, például az 
azonnali kérdések órájában. Szerintem kevesebb dologról tudná faggatni a miniszterelnök 
urat, ha nem módosítottuk volna a közbeszerzési törvényt 2012. január 1-jei hatállyal.  

Az előterjesztőnek adom meg a szót.  
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP) előterjesztőként: Az azonnali kérdésem apropóját 

nem a 2012-es közbeszerzési törvény módosítása adta, hanem a 2007-es pénzmosás elleni 
törvény. Az, hogy például a Közgép tényleges tulajdonosát ismeri a magyar közvélemény, 
egy szerencsés véletlen, amit oknyomozó újságírók tevékenysége miatt tudhatunk. Azt 
gondolom tehát, hogy lenne még mit tenni ezen a területen, ezért kérem a támogatásukat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A Közgép szerencsés tulajdonosát azért ismeri a közvélemény, mert a 

törvény 2012. január 1-jétől előírja, hogy azt az ajánlattételnél pontosan meg kell neveznie. 
Ha létezett volna az a szabály, amiről ön beszél, és tényleg ilyen erejű lenne, akkor meg azt 
kell mondjam, hogy 2008-2010-ben az előző kormányok azt egyetlenegy alkalommal sem 
tartották be, mert ez a tulajdonosi közbeszerzésen nyertes cégeknél jó néhány esetben 
egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Mondhatnék önnek olyan nagy, gyógyszerügyekben nyertes 
céget, amelynek a valódi tulajdonosát még ma is keressük, pedig 2009-2010-ben elég sok 
mindent szállított a magyar kormány számára. Szerintem itt van egy kis félreértés, ebben a 
tényállásban pedig van egy kis vita.  

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Képviselő úr kíván-e még 
reagálni? (Karácsony Gergely: Nem.) Akkor a döntés következik.  

Ki támogatja a T/6779. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Öt. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  

Köszönöm szépen képviselő úr, valamint helyettes államtitkár úr és munkatársa 
részvételét.  
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Egyebek 

Az egyebek között szeretném bejelenteni, hogy a bizottság holnap délelőtt 9 órakor 
tartja a következő ülését, amelyen a távközlési adóról szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatására kerül sor, majd azt követően lesz a plenáris ülésen szavazás.  

Mindenkinek megköszönöm a munkáját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 36 perc)  
 
 
 

  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


