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J e g y ző k ö n y v ∗  
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a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 

1. A távközlési adóról szóló törvényjavaslat (T/7031. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)  
Tukacs István (MSZP) dr. Baja Ferencnek (MSZP)  
Hegedűs Tamás (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait. 5 percet javítottam a tegnapi késési időn; közeledünk az 
optimális felé. 

A távközlési adóról szóló T/7031. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

A távközlési adóról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása 
szerepel a mai napon napirenden, egy kivételével köszönhetően Volner János alelnök úrnak, 
bár azt hiszem, még Vágó Gábornak is van egy módosító indítványa a végén. 

Kérném, hogy mindenki vegye kézhez az ajánlást, és akkor az ajánlás alapján fogunk 
haladni. 

Az 1. ajánlási pont Volner János alelnök úr módosító indítványa, amely, ha jól látom, 
gyakorlatilag lenullázná az adó mértékét ebben a pontban. Kérdezném a kormányt… Vagy 
nem tudom, hogy a tárcának vagy a kormánynak van álláspontja e téren. Kérdezem Laki 
Gábor főosztályvezető urat. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr. 
 
ELNÖK: Gondoltam. 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Volner János jelentkezik.) Alelnök úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy egészen rövid észrevétel, és 

nem is kívánok többet már szólni. Azért adtunk be ilyen sok módosítót, hogy hátha sikerül 
egy kicsit azokon a terheken enyhíteni, amit a kormány most meglehetősen nagymértékben rá 
szeretne terhelni a lakosságra és a vállalkozásokra. Kérem képviselőtársaimat, hogy ha van 
olyan tehermérték, amit ezekben az enyhítésekben szimpatikusnak találnak, akkor azt a 
szavazásoknál támogatni legyenek kedvesek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ha jól látom, akkor valóban minden verziót sikerült beadni módosító 

indítványként. Itt a forma kedvéért azt mondjuk el természetesen, hogy szerintem tegnap is 
megvívtuk ezt a vitát a plenárison is, kellően frissen, hogy az adó átterhelése eléggé korlátos 
azért a szónak abban az értelmében, hogy itt azért az adó alanya mégiscsak a cég, és mint 
láthattuk a 2011-es évben, az ennél nagyobb mértékű különadó átterhelése sem sikeredett 
igazán a cégeknek. Én azt gondolom, hogy körülbelül hasonló a helyzet. Tehát itt valójában 
ezek a módosító indítványok az én meggyőződésem szerint nem az előfizetők, hanem sokkal 
inkább a cégek, tehát a távközlési cégek adóterhét enyhítenék. 

Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs - nem támogatta 
a tárca a módosító indítványt -, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és ebben a formában akkor egyharmadot 
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sem kapott. 9-nél van egyharmad, igen. Most hirtelen a 18-nak számoltam az egyharmadát, de 
ezt tudjuk be a reggeli órának.  

A következő módosító indítvány, szintén Volner János alelnök úr, permutáció ehhez 
képest. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 7 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

3., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

4., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
5., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
6., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
7., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
8. pont. 
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DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

9., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
10., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
11., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
12., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
13., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
14., Volner János alelnök úr. Tárca? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
15., Volner János alelnök úr. Tárca? 
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DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 16. ajánlási pont az utolsó, Vágó Gábor képviselő úr módosító indítványa. 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. Bár ez 
egy sajátos szavazás, mert aki ezt támogatja, az azt mondja, hogy a következő két évben 
viszont legyen hatályban ez a törvény így ebben a formában, azért fölhívnám a 
képviselőtársaim figyelmét. 

Akkor ezzel a napirendi pont végére értünk. (Jelzésre:) Baja Ferenc képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egy bejelentéssel szeretnék élni. 

A tegnapi vitára való tekintettel, amikor a hatástanulmányokat nem sikerült megismernünk, a 
kormány nem mutatta be, a mai napig nem láttuk, a részletes vita elindulásáig, nem látjuk 
annak értelmét, hogy a szakmai vitában bármit szakmai indokként érvényesíteni tudnánk. 
Ezért szeretném bejelenteni a bizottság számára, hogy a Szocialista Párt képviselői távol 
maradnak a részletes vitától. Nem látjuk annak értelmét, hogy indokainkat még egyszer 
elmondjuk, ezt a vitát lefolytattuk, a kormányzati oldal elkötelezettségét világosnak látjuk, 
álláspontunkat fenntartjuk. 

Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a bejelentésre lehetőséget adott. 
 
ELNÖK: Van-e más esetleg az egyebek kategóriájában? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, akkor köszönöm szépen, és a bizottsági ülését berekesztem. Kapcsolódó módosító 
indítvány valószínűleg lesz, amennyire én tudom, úgyhogy pénteken ülni fogunk 9 órakor, 
pénteken reggel 9-kor, úgyszintén a szavazások előtt, a mostanihoz hasonlóan.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


