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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 49 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság jelen lévő tagjait. A jelenléti ív és egyebek 
alapján látom, hogy a határozatképesség fennáll. Nem fogunk unatkozni a mai napon, ha 
valaki ránéz a napirendre. 

A kiküldött napirendi kiegészítéshez képest egy pluszponttal javasolom kiegészíteni a 
napirendet, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény, valamint a 
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi törvény 
módosításáról szóló T/7242. számú törvényjavaslattal, Selmeczi Gabriella képviselő asszony 
önálló indítványával. A tárgysorozatba-vételről kellene döntenünk, merthogy várhatóan a Ház 
határozni fog a kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalásról, amihez persze előbb döntenie 
kell, de ha jól tudom, fekszik ilyen javaslat a tisztelt Ház előtt. Tehát ezzel javasolom 
kiegészíteni a napirendet, ha lehet, akkor első helyen, és a többit pedig fenntartanám. Most 
kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Kovács 
Tibor alelnök úr, parancsoljon!  

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hagyhatom szó nélkül, 

hogy ez még a korábbi gyakorlathoz képest is minősíthetetlen eljárás. Egy órával ezelőtt ez a 
javaslat még nem volt fenn a honlapon, nem ismerhette meg senki ezt a javaslatot. E nélkül 
pedig elég nehéz támogatni egy ilyen napirend-kiegészítést, meg összességében is a 
napirendet, ezért mi nem fogjuk a napirendet sem támogatni.  

Elnök úr, el kellene felejteni már ezt a gyakorlatot, hogy utolsó másodpercben 
idekerülnek különböző dolgok, aztán utána felelősséggel döntsünk róla.  

 
ELNÖK: Még egyszer emlékeztetném alelnök urat, hogy az új Házszabály értelmében 

hat alkalommal egy ülésszak alatt van lehetőség arra, hogy ilyen típusú tárgyalást lefolytasson 
a Ház, és nyilvánvalóan abban az esetben, ha ilyenre javaslat van a tisztelt Ház előtt, amiről a 
Háznak kell döntenie – ez majd most fog történni a délutáni napirendnél –, előttem két 
lehetőség van bizottsági elnökként. Az egyik, hogy ha a Ház erről döntött, akkor délután 
összehívok ezzel kapcsolatban egy bizottsági ülést. Igazából az sem igazán jó, mert viszont 
még előtte tárgysorozatba kellene venni, tehát akkor mondjuk úgy, hogy a napirend 
szavazását kellene megszakítani egy tárgysorozatba-vétellel, amit én nem tartanék 
szerencsésnek. Ezért bár nem kívánom megelőlegezni a Ház döntését, de kénytelen vagyok 
előrehozni a tárgysorozatba-vételt.  

Ezzel a lehetőséggel – még egyszer hangsúlyoznám – hatszor élhet egy ülésszak alatt a 
kormány, illetve a parlament. Vagy a kormány kezdeményezi, vagy 50 parlamenti képviselő 
aláírásával (Közbeszólásra:), illetve 78, én is tanulok. Azt viszont tudom, hogy egy képviselő 
csak kétszer adhatja a nevét ilyen típusú indítványhoz egy ülésszakon belül. Tehát azért elég 
rigorózus korlátai vannak annak, hogy ezt egyébként hogyan lehet megvalósítani vagy hogyan 
nem. Most a bizottsági ülésen alapvetően technikai okok miatt vesszük előre ennek a 
tárgyalását, különben ugyanis a Ház működését akasztanánk meg. Ez most a bizottsági 
üléshez tartozó rész, tehát kérem, hogy ennek a fényébe mérlegeljék majd a szavazatukat.  

Van-e még más a napirenddel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Továbbá tartalmilag 
természetesen a tartalmi részénél szerintem meg fogjuk vitatni.  
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Először a napirend-kiegészítésről kérek határozatot. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki támogatja a napirend kiegészítését a magánnyugdíjjal kapcsolatos 
kérdéskörrel. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 18 igen szavazattal támogatta.  

Most viszont határozni fogunk a napirend elfogadásáról. Ki támogatja az ily módon 
kiegészített napirendet? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság 20 igen szavazattal a napirendjét elfogadta, köszönöm szépen. 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. 
törvény módosításáról szóló T/7242. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rá is térünk az 1. napirendi pont tárgyalására, mely Selmeczi Gabriella képviselő 
asszony önálló indítványa, úgyhogy először a képviselő asszonyt kérném meg, hogy mint 
előterjesztő erről tartalmilag mondjon nekünk néhány szót, és utána pedig, ha jól látom, Balog 
Ádám helyettes államtitkár úr képviseli a minisztériumot, illetve a kormányt. Parancsoljon, 
képviselő asszony!  

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), előterjesztőként: Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Ennek az indítványnak a fő célja, hogy a 
magánnyugdíjpénztárakból idén visszalépő pénztártagok a vagyonukat, amelyeket hoznak 
vissza az államhoz, vagy állampapírban, vagy pedig pénzben hozzák vissza.  

Ez a módosítás egyébként – ellenzéki képviselőtársaimnak mondom – nem újdonság 
és nem újszerű, mert 2009-ben, amikor már meg volt nyitva a visszalépés lehetősége a 
magán-nyugdíjpénztári tagok számára, akkor az akkori MSZP-SZDSZ-kormány ugyanilyen 
technikával élt, akkor is volt egy szűkítő szabály, és azt mondták, hogy a visszalépő tagok a 
rájuk eső vagyonrészt csak állampapírban vagy pénzben hozhatják vissza.  

A 2009-es törvénytől függetlenül azóta számos indokot látok arra, hogy miért van 
szükség arra, hogy ezt előírjuk. Ez egy biztonsági paraméter. A magánnyugdíjpénztárak 
átvilágítása kapcsán, illetve során azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok esetben a vagyonkezelők 
nem igazán magán-nyugdíjpénztári tagok érdekei szerint kezelték a vagyont, fektették be a 
pénzeket, és ezért elég érdekes dolgok születtek a befektetési jegyek, illetve 
ingatlanbefektetések kapcsán. Azt mondom, hogy ha védeni szeretnénk a magán-
nyugdíjpénztári tagok érdekét, illetve az állami kasszát is, akkor ezt a módosítást 
mindenféleképpen fogadjuk el. Ebben az esetben a magánnyugdíjpénztárnak el kell 
választania a vagyonában az állampapírt, illetve a pénzt, és ezt kell majd átutalnia az ÁKK 
számára.  

Még egy szempont van a módosító indítványban, ez pedig az, hogy meg kell nézni, 
hogy a magán-nyugdíjpénztári tag befektetésében az állampapírok aránya mekkora volt, és 
minimum ennek megfelelően kell az állampapíroknak is szerepelniük az átadott vagyonban.  

Nagyon röviden tehát erről szól a mostani módosító indítvány, és ezt a rendelkezést 
igazából május 31-éig el kell fogadnia a Magyar Országgyűlésnek, ez indokolja a sürgősséget.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!  

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány támogatja az indítvány. Kiegészítésként annyit 
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fűznék még hozzá, hogy állami oldalról is nehézkes lenne egy viszonylag kisebb portfólió 
sok-sok feldarabolt eszközének a kezelése. Egy ilyen megoldással az állam sokkal jobban és 
hatékonyabban tudna bánni az átvett portfólióval, és igen, a határidő május 31-ére való 
kitolása azért szükséges, hogy lehetőséget biztosítsunk az érintetteknek a felkészülésre.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a bizottság tagjainak fogom átadni a szót. A 
szokásoktól eltérően először szólnék néhány szót, aztán utána nem akarok többet szólni a 
vitában.  

Azt gondolom, még vannak érvek amellett is, amelyeket a képviselő asszony fölsorolt. 
Egyik nagyon fontos érv egyébként, hogy természetesen lett volna lehetőség arra, és ezt akár 
önök föl is vethetnék, hogy miért nem az eredeti javaslatban szerepelt ez így, ebben a 
formában, és ennek alapvetően például van egy nagyon fontos piaci oka. Ezek a 
magánnyugdíjpénztárak tulajdonában lévő eszközök, amennyiben tömeges lett volna ebben a 
körben az átlépés, akkor azt gondolom, okozhattak volna olyan piaci likvidációs helyzetet, 
ami jelenthet önmagában a piacon, tehát a tőzsdén problémákat.  

Tekintettel arra, hogy most már nagyjából látni az adatokat, hogy ilyen arányú az 
átlépők száma, ezért azt gondolom, hogy az még külön indokolttá teszi, hogy ez a rendelkezés 
alkalmazható anélkül, hogy különösebb pénzügyi problémákat indokolna. Ugyanakkor az 
állam részéről szerintem igenis van határozott oka. Az állam ebben az értelemben nem ilyen 
típusú vagyon kezelője. Tehát például neki mindenféle olyan kétes értékű ingatlanalapoknál, 
ahol perek sokasága van egyébként is, nem a perek végigvitele a feladata – és egyébként ezt 
nem is tehetné meg ebben a formában az ÁKK –, hanem neki akkor ki kellene lépnie, ami 
nyilvánvalóan akár veszteséget is okozhat, vagy neki kellene végigvinnie olyan kétes 
kimenetelű pereket, ahol ki tudja, hogy kinek van igaza.  

És hogy vannak ilyenek, arra hadd mondjak önöknek egy-két érdekes példát az ilyen 
vagyongazdálkodásról. Ha jól láttam, akkor például van olyan bank, amelyik egyébként azt 
csinálta, hogy a bankfiókjait beledelegálta egy vagyonkezelő cégbe, majd azt a vagyonkezelő 
céget megvásároltatta az általa kezelt nyugdíjpénztárral, és aztán most, amikor meg bezár 
bankfiókokat, elég érdekes helyzet alakul ki azon a téren, hogy most akkor azokkal az 
ingatlanokkal mi lesz, azoknak egyébként milyen értéke van. Nem gondolom, hogy ilyen 
esetben ennek a vagyonkezelőnek például a különféle értékpapírjait feltétlenül az államnak 
kellene átvennie. Maradjon inkább nála, és oldja meg ő ezt a típusú problémát.  

Vagy mondok másik hasonló helyeztet is. Van olyan, korábban baloldali vezetésű 
önkormányzat, amelyik elad egy ingatlant X áron, aztán azt követően, egy-két évre rá átkerül 
egy nyugdíjpénztárhoz annál lényegesen magasabb áron, és aztán majd az első körben már 
így kerül át az államhoz, amelyiknek ma azzal kell küszködnie, hogy akkor most melyik is a 
valós ár a kettő közül ebben a formában. Tehát azt gondolom, az ilyen esetek kikerülésére is 
praktikusan ez egy jól alkalmazható szabály.  

Számomra is újdonság volt, amit a képviselő asszony elmondott, hogy a 2009-es, 
akkor is szűkített átlépési körben egyébként ezt a szabályt alkalmazta az akkori MSZP-
SZDSZ-többség és a kormány. Akkor ennek a fényében azért kérném a szocialista 
képviselőtársaimat, hogy gondolják végig a törvényjavaslat kapcsán tanúsított álláspontjukat. 

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondanom, hogy ez 

az előterjesztés nem házszabályszerű, és csodálkozom egyébként, hogy egyáltalán napirendre 
tűzte a bizottság. Ennek az előterjesztésnek nincs előterjesztője. Lehet, hogy képviselő 
asszony még egy fél órával ezelőtt maga sem tudta egyébként, hogy ő lesz az előterjesztője 
ennek a javaslatnak. Itt van ez a papír (Felmutatja.), nincs rajta előterjesztő, hogy ez a 
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kormány, ez a képviselő asszony vagy kicsoda. Ez abszolút nem felel meg a házszabályi 
előírásoknak. Nagy Ferenc állampolgár is behozhatott egy ilyen papírt ide a Ház elé, letehette 
a bizottság asztalára, és azt mondja, hogy kérem, hát ezt tessék szíves lenni megtárgyalni, 
mert hát ez milyen fontos ügy, amit… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, kénytelen vagyok közbeszólni. A javaslathoz létezik 

benyújtólevél. Kétféleképpen szoktunk ilyen javaslatot benyújtani, az egyik lehetőség, hogy 
az eredeti javaslatot írja alá egy képviselő, a másik lehetőség, hogy egy benyújtólevelet ír, és 
a benyújtólevelet írja alá egyébként, és onnantól kezdve az ő önálló indítványa. Létezik ez a 
benyújtólevél, csak papírtakarékossági célból a benyújtólevelet nem másoltuk le a bizottság 
tagjainak, mert az egy külön oldal lett volna ebben a formában.  

Képviselő úr, ez egy jól bejáratott gyakorlat, ráadásul mondhattam volna azt is – már 
ne haragudjon –, hogy elektronikusan nézze meg a laptopján, ahol egyébként meg fogja 
találni ezt a benyújtólevelet is mellékelve. Tehát azt gondolom, ebből most azért ne csináljunk 
már vitát, mert ennek így semmi értelme nincs. Ha ez az egyetlenegy kifogás, akkor azt 
gondolom, az nem túlságosan ütős kifogás.  

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem csak ez, bocsánat, de jó lett volna, ha elnök úr 

végighallgatja azt, amit akartam mondani. Mert belátom, hogy idegesek, hogy nem 
házszabályszerűen működnek, és emiatt aztán itt mindenféle magyarázattal kell szolgálni, 
mert a kormány így működik, hogy az utolsó pillanatban találnak ki dolgokat, és rálőcsölik 
kormánypárti képviselőkre, és ők meg bevállalják. Mert hát mit tehetne mást, szegény 
képviselő asszony, minthogy bevállalja ezt a dolgot, amit a kormány talált ki, mert nyilván 
nem az ő kútfejéből esett ki ez a dolog. Ezt feltételezem egyébként, mint ahogy az elmúlt 
hetek gyakorlatából ezt tapasztalhattuk.  

Ne haragudjon, de ezt kell mondjam, tehát ez a tapasztalatunk, és egyébként a 
gyakorlat, elnök úr, az az, hogy ha van kísérőlevél, a kísérőlevél mellett magát az 
előterjesztést is az előterjesztők alá szokták írni, legalábbis az esetek 99 százalékában. Lehet, 
hogy van rá egy olyan példa, hogy egy esetben ez nem történt meg, de ez csak egy kifogás.  

A másik kifogás ezzel a javaslattal kapcsolatban, tisztelt elnök úr, alapvető és tartalmi 
kifogás. Mint ahogy ön is említette, amikor a 2009-es jogszabály megszületett, nyilvánvalóan 
abból a megfontolásból született, hogy ha van néhány átlépő ebből a magán-nyugdíjpénztári 
rendszerből, és ha előírják azt, hogy itt a vagyonátadás milyen formában történjen, ez nem 
rengeti meg alapvetően a nyugdíjpénztárakat, mert hiszen könnyűszerrel tudták azt a néhány 
átlépőnél vagy néhány száz, ezer átlépőnél teljesíteni.  

Itt most arról van szó, hogy maradt a magánnyugdíjpénztárban százezer környéki tag, 
és a százezer környéki tag terhére akarja ezt a megoldást megvalósítani. Nyilván ez az 
általános indoklásban is ott van benne egy mondatban, hogy nehogy már az államot kár érje 
ebből a dologból kifolyólag, kvázi a magánnyugdíjpénztárakat érje a kár. Tehát még ezzel a 
javaslattal is ráfejelnek tulajdonképpen, hogy még inkább tönkre kell tenni a maradék 
nyugdíjpénztárakat azzal, hogy ilyen lehetetlen követelést támasztanak velük szemben.  

Mindezekre tekintettel sem tudjuk támogatni ezt az indítványt, tisztelt elnök úr, és ez a 
tartalmi kifogás ezzel a javaslattal kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Jó. Van-e további kérdés vagy észrevétel? Selmeczi Gabriella képviselő 

asszonyt láttam jelezni? Jól láttam, vagy csak a végén kíván reagálni? (Dr. Selmeczi 
Gabriella: A végén.) A végén, jó. Mert előterjesztőként amúgy is meg fogom adni a szót 
értelemszerűen.  

Baja képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mire a nagy sietség? Tehetném 
föl a kérdést, de számomra világos, és csak megállapítani szeretném, nem vitára bocsátani. 
Lényegében a kormány fölélte a nyugdíjkassza összes vagyonát, már a maradék pénzre is 
szükség van pénz vagy állampapír formájában. A javaslat ezt szolgálja, más magyarázata 
nincs. Nyilván azért sürgős, mert ez hiányzik az államkasszából. Ezt a részét is értjük. Azt 
azonban önöknek látni kell, hogy a magyar társadalom ezt már egyértelműen egyrészt jog-, 
másrészt vagyonfosztásként éli meg. Az már csak hab a tortán, hogy egy ilyen eljárás keretei 
között valósítják meg mindezt.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Ha helyettes államtitkár úrnak van információja, akkor kérem, ossza meg 

velünk, mert ha jól tudom, elég jelentős mennyiségű vagyontömeg van abból az ominózus 
vagyonból. Az más kérdés, hogy ez mit ér, mert ugye ez a pénztárakat minősíti, hogy mit 
adtak át, hogy az piaci értékkel bír-e vagy nem. Ennyiben azért visszautalnék itt a felelősség 
kérdéskörére.  

Azt gondolom, hogy ha valamivel rosszul gazdálkodtak, akkor a vagyonkezelés kárait 
azt a vagyonkezelőnek kell viselni, a vagyonkezelő pedig ebben az esetben a nyugdíjpénztár, 
ő kezelte ebben a formában. Tehát ha vannak rossz vagyonelemei, akkor azt ne próbálja meg 
átadni másnak, azt tartsa meg magánál, és oldja meg a problémát. Azt gondolom, az életnek 
ez a normális és természetes logikája és eljárásrendje.  

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kinek 
adjam meg először a szót, képviselő asszonynak vagy helyettes államtitkár úrnak? (Jelzésre.) 
Eldőlt, Selmeczi képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Reflexiók 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Kovács Tibor 
képviselőtársamnak, alelnök úrnak mondom, hogy nem haragszom, de azért a minősítéseit 
engedje meg, hogy visszautasítsam.  

Azt hiszem, azért támadja ennek az indítványnak a házszabályszerűségét, mert 
egyébként nincs érdemi érve az önálló indítvánnyal szemben. Hogyha lenne érdemi 
észrevétele vagy lenne alternatív megoldása, javaslata, akkor nyilván nem azzal foglalkozna, 
hogy egy indítvány hogyan van benyújtva, azt ki nyújtotta be, hanem azzal, hogy egyébként 
hogyan képzeli el a magánnyugdíjpénztárak működését és az egész rendkívül káros 
folyamatnak a lezárását. 

Azt mellesleg el sem mondom önnek vagy nem emlékeztetem arra, hogy egyébként 
másfél évig a magánnyugdíjpénztárakkal foglalkoztam megbízottként is, tehát úgy érzem, 
hogy amikor benyújtok egy ilyen önálló indítványt, akkor van némi rálátásom a területre.  

Baja képviselőtársamnak is azt tudom válaszolni, hogy igazából azt hiszem, elmondta 
képviselőtársam itt a lényeget. A lényeg az, hogy önök teljesen más szempontból látják 
Magyarország életét és a magyar állampolgárok érdekét. Ön azt kifogásolta, hogy persze, 
mert az van az indoklásban is, hogy nehogy már az államot kár érje. Baja képviselőtársam, a 
magyar állam az a magyar állampolgárok összessége. Ön nem a magyar állampolgárok 
érdekeit nézi, amikor hozzászól, és amikor tevékenykedtek kormányon is, hanem azt nézi, 
hogy a magánnyugdíjpénztáraknak és a mögöttük lévő vagyonkezelőknek milyen érdekeik 
vannak. Ez egyébként lépésről lépésre tetten érhető volt az elmúlt 13 év során, amikor önök a 
magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényeket meghozták.  

Ezen a ponton azt hiszem, felesleges is vitatkoznunk, mert hál’ istennek soha nem 
fogunk egy platformon állni, és nem fogunk egyetérteni. Ez a kormány és ez a többségi 
koalíció azért dolgozik, hogy Magyarország minden állampolgára érvényesüljön és jól legyen, 
és megmentette azt a vagyont, amelyet a magánnyugdíjpénztárak kezeltek.  
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Még valamit ne felejtsen el. Ebben a folyamatban a magán-nyugdíjpénztári tagoknak 
az állami rendszerbe való visszalépése önkéntes volt. Tehát ezt ők nem úgy élik meg, hogy 
őket az állam kifosztotta, hanem ők a törvény által adott jogukkal élve saját maguk 
eldöntötték, hogy melyik rendszernek szeretnének a tagjai lenni, szemben azzal az 1997-es 
törvénnyel, amelyet önök még annak idején megalkottak, amikor kötelezővé tették a 
pályakezdők számára a magánnyugdíjpénztárakba való belépést. Nem adtak lehetőséget – egy 
kivételt leszámítva, amikor égett a talaj a lábuk alatt – arra, hogy visszaléphessenek az állami 
rendszerbe, és egyébként botrányos törvényeket alkottak arra nézve, hogy hogyan 
működhessenek ezek a magánnyugdíjpénztárak, hogyan kezelhessék a rájuk bízott vagyont. 
Tehát még egyszer: itt arról van szó, és lehet, hogy önöknek ez furcsa történelmileg is, itt a 
magyar állampolgárok önként döntöttek arról, hogy melyik rendszer részesei szeretnének 
lenni.  

Egyébként kérem fideszes és KDNP-s, illetve a többi képviselőtársamat is, hogy 
támogassák ezt a javaslatot. Igen, ez az állam érdekében született, igen, az állam, azaz a 
magyar állampolgárok érdekében, és többek között magán-nyugdíjpénztári tagok érdekében 
is.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

egy pár számmal egészíteném ki. Tehát körülbelül 65 milliárd forint visszafolyására várunk, 
ezzel szemben az előző kormány idején 100 milliárd forintos vagyon jött vissza, tehát 
tulajdonképpen még annál is kisebb összegről van szó. 

A javaslat indoka pedig nem az, hogy az államkincstárnak ennyire pénzre lenne 
szüksége, ezt az is igazolja, hogy elméletileg már június 8-án át kellett volna utalni ezeket a 
vagyonokat, ez a javaslat ezzel szemben azt mondja, hogy szeptember 30-áig lehetőség van a 
portfólió átalakítására, és akkor várjuk a visszautalásokat. 

A javaslat indoka pedig szerintem az is mindenképpen, hogy rosszak a tapasztalataink 
az átvett portfóliók minőségével kapcsolatban, ahogy elnök úr és képviselő asszony is 
elmondta, sok esetben nem tud az állam belőle kiszállni, mert annyira megterheltek 
mindenféle jogi és egyéb problémákkal.  

Köszönöm. 

Döntés tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom és döntenénk a tárgysorozatba-vételről, a 
képviselő asszony önálló indítványáról. (A bizottság munkatársával konzultál.) Tehát a 
tárgysorozatba-vételről döntünk.  

Aki a tárgysorozatba-vételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, a bizottság 21 igen szavazattal támogatta a tárgysorozatba-vételt. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 5 nem szavazat, és ha jól látom, tartózkodás nem volt. Tehát még 
egyszer: 21 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében a tárgysorozatba-vételt támogatta.  

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7028. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ha jól sejtem, helyettes államtitkár úr 
marad, mert ez az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, az 
általános vitára való alkalmasságról kell döntenie a bizottságnak.  

Parancsoljon, államtitkár úr! 
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Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyes adózási törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot a kormány több indokból terjeszti a tisztelt Ház elé, számos olyan 
megállapodás, döntés született, amit célszerű most már törvényi szinten kezelni.  

A módosítás legfontosabb indoka a Magyar Bankszövetséggel való megállapodás, 
valamint a Széll Kálmán-terv 2.0. A Bankszövetséggel való megállapodás alapján tisztázásra 
került számos olyan törvényi kitétel, ami a bankok által a végtörlesztés, valamint az 
árfolyamgát kapcsán igénybe vehető adókedvezmény rendszerét szabályozza. Ezek 
jellemzően technikai módosítások, illetve olyan jellegű módosítások, amelyek azt biztosítják, 
hogy egyértelmű legyen a számviteli elszámolása, hogy egyértelmű legyen az, hogy akár 
2011-ben, akár 2012-ben merült fel a konkrét veszteség az adott banknál, azok levonhatók a 
bankadóból. 

Az előterjesztésnek ez a bankszövetségi megállapodásos része tartalmazza továbbá a 
növekedési paktum átültetését is. Ez a növekedési paktum rendelkezett arról, hogy a mikro-, 
kis- és középvállalati szektornak, illetve a lakóingatlan fedezete mellett magánszemélyeknek 
nyújtott hitellel kapcsolatos adócsökkentési lehetőség is törvényi szintű szabályozást kapjon. 
Emellett – mint említetem – az árfolyamgát rendszerével kapcsolatos adókedvezménynél is a 
módosító javaslattal lényegében egy bruttósítás történik, tehát az állam az egész megállapított 
kedvezményalapot odaadja a bankszektornak, amely ennek egy kisebb, mintegy 50 százalékos 
részét pedig befizeti az államnak a már ismert hitelintézeti járadék rendszerén keresztül.  

A Széll Kálmán-terv 2.0 program megvalósítását szolgáló rendelkezések közül 
mindenképpen ki kell emelni az energiaellátók jövedelemadójának a megtartását, illetve 
kiterjesztését. Ez az adó a jelenleg hatályos jogszabályok szerint év végével megszűnne, 
ugyanakkor a kormány úgy döntött, hogy azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ez ne 
szűnjön meg, január 1-jétől maradjon meg, a jelenlegi 8 százalék helyett 11 százalékkal, és 
kerüljenek be az adó hatálya alá az adóalanyi körbe az egyetemes villamosenergia- és 
földgázszolgáltatók, valamint az elosztói engedélyesek, illetve a vízszolgáltatók és települési 
hulladékkezelési közszolgáltatást végzők.  

A módosítás harmadik nagyobb eleme a Széll Kálmán-tervhez kapcsolódóan az 
adózás rendjéről szóló törvény módosítása. Itt a készpénzfizetés korlátozásának a jegyében a 
vállalkozások közötti forgalom esetében egy korlátot épít be a törvény, miszerint 5 millió 
forint felett csak átutalással lehet a tranzakciókat teljesíteni.  

Az előterjesztés tartalmaz emellett a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó 
módosításokat. A szociális szövetkezet egy új rendszer, aminek az adózási lábát meg kell 
teremteni. Itt kiemelném azt, hogy a szociális szövetkezetek tagjai részére nyújtott 
természetbeni ellátások, étel nyújtása esetén bizonyos korlátozott adómentességet valósít meg 
a törvény. A törvényben emellett vannak még jogharmonizációs célú módosítások a közösségi 
vámjog, illetve az illeték tekintetében, illetve vannak egyéb pontosító, javító jellegű 
módosítási javaslatok, melyeket az elmúlt félév tapasztalati fényében teszünk meg.  

Számos jogszabályt érint ez a törvénycsomag, ezeket nem sorolnám fel, ezek ugye 
mind adózási jellegű jogszabályok. Úgy gondolom, ezzel össze is foglaltam a lényegét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az adózás rendjéről szóló törvény kapcsán kérdezem 

képviselőtársaimat, van-e kérdésük vagy észrevételük. (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs. 
(Kovács Tibor: Észrevétel?) Igen, azt kérdeztem. (Jelzésre.) Tukacs képviselő úrnak van, 
parancsoljon! 
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy adótípusú salátát azért 
elég nehéz önmagában értékelni. Márpedig gondolom, hogy a kormány képviselője sem 
vitatja azt, hogy előttünk egy ilyen adótípusú salátatörvény hever most éppen az asztalon, 
különféle témakörökben, különféle szabályozással. 

Összességében azt tudom erről az előterjesztésről elmondani, hogy részleteiben 
kiérleltebb és nagy valószínűséggel egy összeszedettebb előterjesztéssel kellett volna 
találkoznunk. Úgy gondolom, a tisztelt bizottság elé kerülő javaslatsor akkor lenne 
értékelhető, hogyha ezeket részleteiben a bizottság megkapta volna, megvitathatta volna, és 
nem ilyen formában találkoznánk vele.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ez elég általános vélemény volt. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mindenképpen ki kell 

emelni ezzel a javaslattal kapcsolatban, hogy a jogbiztonság szempontjából ez a javaslat sem 
erősíti a korábbi tapasztalatokat. Ebben a javaslatban módosulnak olyan jogszabályok – 
sorban –, amelyek még hatályba sem léptek. Elfogadta a kormánypárti többség, még hatályba 
sem léptek, de most ebben a javaslatban már a módosításukra tesz javaslatot egyébként a 
kormányzat.  

Nyilvánvalóan a javaslatnak az a lényege, hogy megmarad és számos más ágazatra is 
kiterjeszti a kormányzat a Robin Hood-adónak nevezett adótömeget. Ez sem éppen azt jelenti, 
hogy az a gazdaságpolitika, amit a kormányzat követett az eddigiekben, túlzottan sikeres 
lenne, mert ha ez így lenne, akkor egyébként sem ezt nem kellene megtenni, sem a következő 
napirendi pontokban szereplő pénzügyi tranzakciós meg biztosítási adókat sem kellene 
nyilvánvalóan a kormánynak kivetnie. És hát erről is azt kell elmondani, hogy hiába mondják 
el százszor, hogy ezek mind olyan adók, amelyek nem érintik az állampolgárokat. 
Nyilvánvalóan érintik, ha nem is közvetlenül de közvetett módon mindig az adófizető 
állampolgár fizeti meg az így elfogadott adóterheléseket.  

Mindezekre tekintettel is, nem támogatjuk ezt a csomagot, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Én egyetlenegy dolgot hozzátennék, tartok tőle, hogy ezt értelemszerűen minden 
vitaelemnél hozzá fogjuk tenni. Ha valamiért különbözik szerintem a mostani kormánynak, 
kormánykoalíciónak a hozzáállása az előző nyolc esztendőtől, tehát a 2002-2010 közötti 
időszaktól, az leginkább az, hogy az öröklött problémák kezelésére – amit egyébként pont 
ebben az időszakban állítottak elő – mi nem azt a megoldást alkalmazzuk, hogy fölemeljük a 
személyi jövedelemadót vagy éppenséggel csökkentjük a nyugdíjakat és a béreket. Ezek 
mindegyikét alkalmazták 2002-2010 között, hanem azt a megoldást alkalmazzuk, hogy 
gyakorlatilag tehermegosztási adókat vezetünk be, és ebben az értelemben a terheket 
megosztjuk a komoly profitot termelő cégek és a magyar családok között. Ez egy nagyon 
fontos különbség. Ugyanis 2002-2010 között csak a magyar családok viselték a terheket, 
amikor 2008 után válságkezelésről kellett beszélni ebben az értelemben. 

Azt gondolom, ez itt is így történik, az a szektor, amelyikre vonatkozóan egyébként 
most a Robin Hood-adó kiterjesztésre kerül, 2002-2010 között élen járt a profittermelésben – 
az energiacégekről szerintem nem is kell beszélni –, de ez igaz a közműszolgáltatókra is, és 
csak egy apró adatot tennék hozzá: önök azt mondják, hogy át fogják hárítani ezt az adót. Én 
azt kérdezem, hogy amikor önök ilyen adót nem alkalmaztak 2002-2010 között, akkor mi 
történt. Mert ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 2002-2010 között, egészen 
pontosan 2003. január 1-je és 2010 eleje között nem tudok mondani önöknek olyan évet, 
amikor egyébként a közműdíjak az infláció alatti mértékben emelkedtek volna. Minden évben 
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az inflációt meghaladó mértékben emeltek, és maguk is nagymértékben hozzájárultak az 
inflációhoz. Ez azt jelenti, hogy az önök politikája e téren teljességgel eredménytelen volt. A 
cégek akkor vastagon emelték az árakat, és természetesen ennek megfelelően vastagon 
emelkedett a profitjuk is.  

Azt gondolom, ezek után az ő bevonásuk a közteherviselésbe teljesen indokolt, tehát 
ebből a szempontból mi, a Fidesz képviselőcsoportjában a törvénymódosításnak ezt a részét 
mindenképpen támogatni tudjuk. 

Ami pedig a többi részét illeti, azt gondolom, abban alapvetően olyan szabályok 
találhatók, amelyek jó része az adózók számára még előnyöket is jelent. Nota bene, még a 
bankok számára is jelent előnyöket, illetve értelemszerűen az ügyfelek számára, hiszen ezek a 
módosítások kapcsolódnak a devizaadósok helyzetének a rendezéséhez, tehát ebből a 
szempontból meggyőződésem szerint fontos módosítások. Ezért mi az általános vitára való 
alkalmasságot támogatni fogjuk.  

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, ne haragudjon, kénytelen vagyok megjegyzést 

tenni arra, amit mondott. Azért vagyok kénytelen, mert önök úgy állítják be ezeket a 
javaslatokat, mintha azok azért történnének kizárólag, merthogy az előző kormány 
időszakában olyan gazdaságpolitika folyt, aminek úgymond ez lett az eredménye.  

Erre azt mondanám, hogy az elmúlt két évben hozott kormányzati döntések, például az 
egykulcsos adó által okozott terhek kiegyenlítésére hozzák ezeket a törvényjavaslatokat ide 
elénk. Ennek ez a következménye. Nem az előző kormány döntései miatt születnek ezek a 
mostani előterjesztések és adóemelések, hanem a mostani kormány gazdaságpolitikai 
gyakorlata miatt. Ez teljesen világos és egyértelmű mindenki számára. 

A közműcégekkel kapcsolatos megjegyzésére pedig engedje meg, hogy azt 
válaszoljam, hogy ezeknek a közműcégeknek a túlnyomó többsége, ha nem a 100 százaléka 
önkormányzati tulajdonban volt. Árhatóságként az önkormányzatok működtek, azok az 
önkormányzatok, amelyek egyébként többségében fideszes irányítás alatt is álltak, és ezek a 
fideszes önkormányzatok járultak hozzá – többek között, mások mellett is – nyilvánvalóan 
azokhoz az áremelésekhez, amelyeket úgymond ön most a szemére vet ezeknek a 
szolgáltatóknak, hogy extraprofitot zsebeltek be. Ezek szerint akkor többek között a Fidesz 
által vezetett önkormányzatok tulajdonában lévő társaságok meg az állami tulajdonban lévő 
társaságok realizáltak extraprofitot azáltal, hogy vagy az állam, vagy pedig az 
önkormányzatok árszabályozása alapján fogadták el azokat az árrendeleteket, amelyek alapján 
emelhették az áraikat.  

Bocsánat, de ezt kénytelen voltam megjegyezni, elnök úr.  
 
ELNÖK: Örök vita ebben a formában. Én csak két dolgot tennék hozzá. Szerintem, 

hogyha ez a meghatározó közműszolgáltatóknál így lenne, akkor minden bizonnyal nem 
kellene most mindenféle francia és német cégekkel hosszas tárgyalásokat folytatni víz vagy 
éppenséggel egyéb közművek ügyében. Az élenjárók egyébként az áremelkedésben mindig a 
budapesti cégek voltak, tulajdonosi és irányítási oldalról is érdemes őket megnézni. Tehát ez 
az, amit azért mindenképpen szeretnék hozzátenni ahhoz, amit ebből a szempontból alelnök 
úr az előbbiekben elmondott. 

Természetesen lehet azt mondani, hogy az elmúlt két év eredményeként van szükség 
válságkezelésre, de azért az elmúlt két évben az államadósság – hogyha GDP-arányosan 
nézzük – csökkent, az előző nyolc esztendőben pedig, ha GDP-arányosan nézzük, 
gyakorlatilag több mint másfélszeresére, ha nominálisan nézzük, akkor két és félszeresére 
növekedett. Ennyit arról, hogy milyen terheket kell kigazdálkodni, és kinek a működésének az 
eredményeként.  
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Ha jól látom, Riz Gábor képviselő úr jelentkezett, parancsoljon! Baja képviselő úrnak 
is megadom a szót, csak előbb Riz képviselő úr jelentkezett, legalábbis én őt láttam. 

 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már a tényeknél járunk, akkor 

annyit hadd mondjak el az álláspontunk védelmében, hogy a múlt héten volt itt éppen eleven 
polémia a távközléssel kapcsolatos hozzájárulások tekintetében. Azóta megjelent egy 
elemzés, méghozzá úgy gondolom, hitelt érdemlő forrásban, egy OECD-tanulmányban, ahol 
Magyarország világbajnoki címre tört több kategóriában is. Többek között a havonta 
420 hívást tartalmazó kosár árában, a havonta 30 mobilhívást tartalmazó kosár árában, illetve 
a havonta 900 mobilhívást tartalmazó kosár árában, ami jól látható módon bünteti egyszer azt 
a nyugdíjast, aki próbálja fölhívni naponta egyszer a családját, és bünteti azt a menedzsert, aki 
megpróbál a cégéből kihozni mindent, amit lehet.  

Úgy gondolom, mindezek ismeretében nagyon érdekes dolog azt állítani, hogy 
Magyarországon nem próbálják elérni azt, hogy szétteríthető legyen az a fajta közteher, amely 
úgy gondolom, nem csak az állampolgárt kellene hogy terhelje, hanem azokat a cégeket is, 
amelyek az elmúlt időszakban világbajnok árakat tudtak produkálni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Baja képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy dolgot 

szeretnék kérni a kormánypárti képviselőktől. Soha nem mondtuk – én legalábbis soha nem 
mondtam –, hogy önök nem képviselik a választóik érdekeit. Soha nem mondtam. Az a 
kérésem, hogy önök se tegyék. Azt gondolom, ez nem méltó egymáshoz, nem méltó a 
vitához. Nem kifogásolom, hogy önök döntéseket hoznak, kétharmaddal ezt nyugodtan 
megtehetik. De sem Selmeczi Gabriella, sem mások nem mondhatják azt, hogy nekünk nincs 
jogunk azoknak az állampolgároknak a képviseletére, akiknek a nevében itt ülünk. Ez az 
egyik.  

Önök hihetik, hogy az állam nevében az összes magyar állampolgár érdekeit 
képviselik, ezt hihetik, ettől még ez nincs így. De én nem kifogásolom, hogy önök ezt hiszik. 
Nem kifogásolom. Természetesen hihetik. A valóság azonban nem így van. A valóság 
egyetlen esetben sem így van. Önök úgy gondolják, hogy az állam mindenható. Ezt hihetik, a 
modern világban ez nincs így. Vannak piaci szereplők és vannak állampolgárok, civil 
szereplők. Hozzáteszem, vegyük a telekom-vitát. A telekommunikációs vitában elmondtuk, át 
fogják hárítani. Azt is elmondtam egyébként, hogy tényleg magasak az árak, Riz Gábor 
képviselő úrral teljesen egyetértek.  

Kétfajta módszer is választható. Az önök irányítása alatt van ma a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, semmilyen akadálya nincs annak, hogy ez a hatóság – csak és kizárólag 
az önök irányítása alatt, kétharmaddal a médiában, és a felügyelet is csak és kizárólag az önök 
képviseletével van ebben a hatóságban – sok mindent megtehetne azért, hogy 
Magyarországon a telekommunikációs árak alacsonyabbak legyenek. Nem tett semmit. 
Viszont bevezettünk egy adót, amire azt mondták, hogy semmilyen módon át nem hárítható, 
ezzel szemben a szolgáltatók egyike már közölte, hogy át fogja hárítani, és a többi is meg 
fogja tenni.  

Én tehát azt szeretném csak kérni, elnök úr, hogy maradjunk a szakmai keretek között, 
ne próbáljuk ezt a bizottságot átpolitizálni, máshol vívjuk meg a politikai vitákat, ha 
kérhetem. Azt mindenképpen szeretném kérni, hogy úgy ne minősítsék az ellenzéket, hogy mi 
nem képviselünk senkit, és ne higgyék el azt, hogy a magyar társadalom többségét képviselik. 
Ha én ilyen nyugodtan tudom ezt elmondani, akkor az a kérésem, hogy önök is e szerint 
tegyék.  
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Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én mindig a számok nyelvén igyekszem érvelni ebben a 

bizottságban, azt gondolom, ez is a helyes így, ebben a formában.  
Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

amennyiben helyettes államtitkár úr kíván reagálni az észrevételekre, parancsoljon! 

Reflexiók 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 
röviden csak két dolgot szeretnék tisztázni, mert úgy látom, hogy ez nem került megfelelően a 
köztudatba. Az egyik az, hogy Magyarországon 2012-höz képest 2013-ban az 
adócentralizáció, azaz az összes adóelvonás nem nő. A Széll Kálmán-terv 2.0 266. oldalán 
lehet látni, hogy nem nő, hanem picit csökken is, bár nyilván a pontos mérték a végső számok 
tükrében lesz kimondható. Azaz a kormány nem tudta még azt az adócsökkentést 
megvalósítani, amit szeretett volna, első lépésben nem sikerült a külső körülmények miatt, de 
már így is egy kicsit előrébbléptünk, mint ahol eddig voltunk. Ezzel még mindig 
alacsonyabban vagyunk, mint a 2009-es adócentralizáció például.  

A másik, hogy a szektor tekintetében – itt az energiaszektor került szóba – a 
válságadók kivezetésre kerülnek, és a Robin Hood-adó marad csak meg, így összességében 
ennek a szektornak is lényegében, még e számok szerint is csökken az adóterhelése.  

Köszönöm szépen, ezt szerettem volna tisztázni, mert fontos, hogy ezt lássuk.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, dönteni fogunk az általános vitára való alkalmasságról. 
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat ellenében a bizottság támogatta az általános vitára való 
alkalmasságot.  

Gondolom, kisebbségi előadóra van igény. (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr. 
(Hegedűs Tamás: Volner János.) Volner alelnök úr, jó, megosztva. Bár nem szeretem, ha 
olyasvalaki az előadó, aki nincs jelen, bár más bizottságban ez rendszeres gyakorlat, ezt el 
kell mondanom őszintén, ahol úgy látom, kitolásjelleggel osztják ki a bizottsági előadói 
pozíciókat, abban az értelemben, hogy ki az, aki éppen nincs jelen. De ha ezt akarja a Jobbik 
képviselőcsoportja, akkor így lesz. Kérdezem a többségi képviselőtársaimat, hogy ki legyen a 
többségi előadó. (Jelzésre.) Koszorús László alelnök úr, rendben. (Közbeszólás: Nem fog 
ütközni a bizottsági meghallgatással?) Arra bőven végzünk a bizottsági meghallgatással, 
legalábbis remélem, de erre majd a végén kitérünk. 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló T/7037. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmassága a következő. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A Széll Kálmán-terv 2.0 legfontosabb adóintézkedéséről van szó, 
a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetéséről. Maga az új adónem illeszkedik ahhoz az alap 
adófilozófiához, amit a kormány magáénak vall: a forgalmi fogyasztási adók szerepének a 
növeléséhez annak érdekében, hogy minél jobban szétterítsük az adóterhet az országban, 
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valamint az adóelkerülés mértéke minél kisebb legyen, és ezáltal az ország versenyképessége 
is minél kevésbé sérüljön.  

A pénzügyi tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott fizetési 
műveletekhez kapcsolódó közteher, egyfázisú forgalmi típusú illeték. Az alanya a 
Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó 
hitelintézet, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény – a Magyar Posta –, a 
pénzforgalmi intézmények, a Kincstár, valamint az elektronikus pénzkibocsátó intézmények. 
Az illeték tárgya az átutalási megbízás, ide nem értve a technikai alszámlák közötti 
műveleteket, de beleértve a pénzkölcsön folyósítását, a beszedési megbízást – ideértve 
mindenféle altípusát, például a csoportos beszedést is –, a fizető fél által kedvezményezett 
útján kezdeményezett fizetés, az akkreditív, a csekkbeváltás, a készpénzkifizetés, 
készpénzátutalás és készpénzbefizetés. Az alanyi hatálya nem terjed ki a Nemzeti Bankra, 
valamint részlegegesen a Kincstárra, a kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatása 
tekintetében. Az illeték hatálya ugyanakkor kiterjed arra a készpénzbefizetésre, amelyet a 
fizető fél a Posta Elszámoló Központot működtetető intézmény útján kezdeményez. Tehát 
összefoglalva azt lehet mondani, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték terheli azokat az 
általában reálgazdasági körben végzett normál pénzforgalmi típusú tevékenységeket, melyek 
esetében az alanyai és a tárgyi hatály fennáll.  

Az illeték mértéke 1 ezrelék, illetékplafon nincs.  
Nemzetközi fejlemények is vannak a pénzügyi tranzakciókat terhelő adóztatás 

tekintetében. Maga az Európai Unió is jelentős vitákat folytat abban a tekintetben, hogy 
milyen módon tudná bevezetni a tranzakciós illetéket. Számos tagállami álláspont van, az 
Unió álláspontja valóban különbözik attól, amit Magyarország tervez, egyes tagállami 
álláspontok tekintetében ugyanakkor nem feltétlenül ekkora a különbség.  

Költségvetési bevétel tekintetében a Széll Kálmán-terv 2.0-ban is foglalt 130 milliárd 
forintos költségvetési bevételre biztosan számítunk, ugyanakkor a jelenlegi formájában 150-
160 milliárd forintos költségvetési bevétel is reálisnak tekinthető.  

Ezek az illeték legfontosabb paraméterei, ha lesz kérdés, szívesen válaszolunk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy akkor 

kinek van kérdése vagy észrevétele a pénzügyi tranzakciós illeték kapcsán. (Jelzésre.) Előbb 
alelnök úr, majd Tukacs képviselő úr. Egyszerre jelentkeztek, úgyhogy alelnök úr, 
parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az első kérdés, tisztelt államtitkár úr, az, hogy mitől lett 
ez az adó illeték. Illetéknek nevezzük azokat az önkormányzati vagy kormányzati 
szolgáltatásokért járó díjat, aminek a másik oldalán valamilyen szolgáltatás van, és ezért kell 
fizetni valamilyen illetéket. Na most, e mögött nyilvánvalóan nincs semmiféle állami 
szolgáltatás, tehát teljesen indokolatlan, csak a tájékozatlan népek megtévesztését szolgálja 
az, hogy ezt nem adónak, hanem illetéknek nevezik. Semmilyen más magyarázata és indoka a 
dolognak nincs. Ez az egyik oldala.  

A dolog másik oldala, hogy ez nyilvánvalóan nem az a Tobin-adónak nevezett adó, 
amit egyébként már hosszú évek óta vizsgál az Európai Bizottság meg az Európai Parlament 
is, és elfogadott egy irányelvet a tekintetben, hogy ilyen adó bevezetését szorgalmazza és 
kezdeményezi. Itt a nemzetközi spekulatív tőkemozgásokat kívánta nyilvánvalóan 
megadóztatni, ez meg nem arról szól, hanem ez arról szól, hogy éppen a hétköznapi és 
mindennapi pénzügyi műveleteket, amelyeket az állampolgárok is végeznek itt 
Magyarországon, akár szolgáltatási díjat fizet, de ha azt mondom, hogy megkapja a nyugdíjas 
a nyugdíját a számlájára, ez után is majd adót kell fizetni. Hát nyilvánvaló, hogy itt a 
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költségvetési lyukak extra sürgős befoltozása miatt született ez a javaslat, mással, semmilyen 
mással indokkal egyébként nem is magyarázható, mert hogyha az eredeti elképzelés szerinti 
Tobin-adót kezdeményezte volna a kormány, akkor arra még azt lehetett volna mondani, hogy 
miután egy európai elképzelés, lehetne támogatni. Hát itt pedig egyszerűen egy sarcról van 
szó, amit illetéknek neveznek.  

Mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni a javaslatot.  
 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ennél az 

előterjesztésnél is, mint ahogy a telekommunikációs adónál is az indoklási részt néztem meg 
először. Az indoklási rész egy ilyen illetéknek nevezett különadó kivetésénél a 2012-es 
költségvetés állapotára hivatkozik. Akkor, amikor a telekommunikációs adó előterjesztését 
tárgyaltuk, ezzel kapcsolatban helyettes államtitkár úrnak kérdést tettem fel, hogy ugyan 
szánjon rá néhány mondatot, hogy akkor milyen állapotban van ez a költségvetés négy hónap 
után. Akkor ettől eltekintett, én pedig a reklamációtól tekintettem el a bizottsági tagok 
idegeinek megkímélése céljából. De most, államtitkár úr, nyomatékkal kérném, hogy 
szenteljen néhány mondatot annak, hogy milyen állapotban van a 2012-es költségvetés, mik a 
becsléseik, és melyek a várakozásaik a költségvetés tekintetében, ha egy kivetett különadónál 
arra hivatkozik az előterjesztő, a kormány, hogy azért szükséges, mert a költségvetés állapota 
ilyen. 

A második, amit szeretnék megerősíteni – és Kovács képviselőtársam nagyon 
pontosan mondta el –, hogy az Európai Unió uniós szintű adókezdeményezése a Tobin-adó 
esetében egy spekulatív pénzmozgásokat megadóztató adótípus lett volna, ha meg nem bukott 
volna néhány tagállam, jelesül az Egyesült Királyság ellenállásán. Ez nem az. Tehát 
mindenféle összemosása az ilyen típusú uniós kezdeményezésekkel szerintem helytelen és 
félrevezető. 

Ezt a technikát egyébként már alkalmazták, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, a 
kormány részéről. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy előszeretettel nevezik a magyar 
bankadót olyannak, amit az Unióban máshol is alkalmaznak. Az uniós kezdeményezések a 
bankadó tekintetében arra irányultak, hogy kockázati alapot képezzenek, és nem pedig arra, 
hogy költségvetési lyukakat tömködjenek. Ezért tehát ezek a fajta kommunikációs manőverek 
félrevezetők, szeretném ezt megerősíteni.  

A harmadik kérdés arról szól, hogy vajon akkor mennyiben tekinthető ez fogyasztási 
típusú adónak és mennyiben nem. Egyszer már helyettes államtitkár úr válaszában utalt arra, 
hogy a magyar általános forgalmi adó elnevezési problémák miatt nem takarja teljes 
egészében a hozzáadottérték-adó típusú adók pontos megnevezését. Ennek ellenére is azt 
gondolom, nagyon nyögvenyelősen lehet erre a banki különadóra ráfogni, hogy fogyasztási 
típusú adó, lévén, hogy a bank ebben a tekintetben nem fogyasztó, hanem tranzakció 
lebonyolítója, és valóságosan az ügyfelek, vállalkozások, intézmények és magánemberek 
pénzével végzi ezt el. Ha valaki egyébként ebben alanynak tekinthetők, ők lennének, de nem 
azok. Ezért azt szeretném megerősíteni, hogy az a kommunikációs panel, hogy a forgalmi 
adókra helyezzük át a hangsúlyt, ebben a tekintetben is minimum sántít.  

A következő, amit szeretnék elmondani, hogy mint a kommunikációs adó esetében, 
ennél az adónak nevezhető illetéknél is az első kormányzati kezdeményezés nem ez volt. Ez 
egészen pontosan érhető a telekommunikációs adónál, ahol, már bocsánatot kérek, 
képviselőtársaim, de kínjukban benne felejtették ezt a szociális tíz percet, amire nem tudom, 
miért van szüksége egy szolgáltatónak, de hát nyilván visszakozni kellett abból az 
alapállásból, hogy a telefont használók, jelen esetben pedig a tranzakciókat végzők fognak 
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fizetni. Ebből hirtelen módon curukkoltak vissza, nyilván rájöttek arra, hogy ez politikailag 
önöknek mennyire káros, és ezért terhelték rá ezt a pénzintézetekre.  

A következő, amit mondani szeretnék, az átháríthatóság kérdése. Miután a pénzügy 
szektor szereplői megerősítették, hogy át fogják hárítani ezeket a pluszköltségeket, ezért azt 
gondolom, ha az előterjesztő ezt az egyeztetéseken hallotta, akkor szentelhetett volna egy 
törvényi szabályozást annak, hogy ez hogyan ne történjen meg. Szakailag egyébként ez a 
kérdés megoldható. Megoldható az, hogy az áthárítás ne történjen meg, ezért tehát, ha ez 
nincs a törvényjavaslatban, akkor az ügyfelek nyilvánvalóan meg fogják fizetni ezt az adót.  

Legvégül pedig azt szeretném elmondani, hogy az az adósor, amit önök most itt 
hoznak részben év közepétől, részben, mint ezt is a következő év elejétől, úgy látszik, az a 
fajta menekülés, ami arra utal, hogy az első negyedév gazdasági növekedési adata – 
idézőjelben értve a növekedést, mert 1,5 százalékos csökkenés van –, inflációs adata, 
reálkereseti adata szoros összefüggésben van a költségvetéssel és a költségvetés állapotával. 
Ezért tehát ennek az adóztatásnak semmi köze a kormányzati filozófiához, hogy itt a munkát 
terhelő adót helyezzük át ide meg oda meg amoda. Már csak azért sem, mert az élőmunkát 
terhelő adók lényegében nem változtak, sőt valamelyest emelkedtek is az elmúlt időszakban, 
ezért tehát a költségvetési lyukak tömködése zajlik most ennek az adóztatásnak a címén is, 
amelyre akkor nem lenne szükség, hogyha egy gazdaságpolitika nem tenné tönkre az éppen 
aktuális költségvetést akár négy hónap után is.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én is 

annyit hozzátennék a végén, részben tisztelt képviselőtársaimra is reagálva, hogy egyrészt azt 
szeretném tisztázni, hogy meggyőződésem szerint ennek a törvényjavaslatnak nem sok köze 
van a 2012. évi költségvetéshez, tekintve, hogy 2013. január 1-jétől lép hatályba. (Tukacs 
István: Benne van az indoklásban.)  

Ami pedig a bankadót illeti, az eddig is volt, ebben a formájában 2012-ben is fizetni 
kellett. Mi ezt a tehermegosztásra irányuló adózás klasszikus példájának tartjuk. A 2002-2010 
közötti időszak egyik legnagyobb nyertese a bankszektor volt Magyarországon mind 
növekedésben, mind pedig értelemszerűen jelentős mértékű profitban. Nyilvánvaló, hogy ez 
részben visszaköszön abban is, hogy utána az ott elterjesztett termékeknek – például a 
devizahiteleknek – az árát a magyar családok fizették meg, ennek is a tehermegosztása 
lezajlott. Azt gondoljuk, hogy ebben az értelemben a következmények, tehát a terhek 
szétosztása tekintetében, a tehermegosztás szempontjából a bankszektoron mindenképpen 
súlyt szeretnénk tartani a következő években is. 

A hagyományos bankadó 2013-tól a felére csökken, ráadásul 2012-ben is jelentős 
mértékű visszatérítésre nyílik lehetőség, hiszen pont a végtörlesztés kapcsán, a banki 
devizaadós-csomagok kapcsán gyakorlatilag jelentős mértékben lehetővé tesszük a 
bankadóból származó befizetések leírását. Ez azt jelenti, hogy ha így nézzük, akkor már 2012-
ben is csökkentette ebben a formában a kormányzat. Meggyőződésem szerint 2013-ban ennek 
a törvényjavaslatnak a kapcsán nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez valóban a forgalom 
irányába történő ellépés, hiszen az adózás alapja a bank által lebonyolított pénzügyi forgalom. 
Lehet azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, de ez szolgáltatás. Sosem lehet mondani, hogy a 
bankok ez után eddig nem szedtek díjat. Hiszen, ha jól láttam a különféle banki mérlegeket, 
akkor minimum 260-300 milliárd forint között van az az összeg, amit a bankok ebben a 
formában az ügyfelektől ezekért a szolgáltatásokért begyűjtöttek. Tehát ezeknek a 
szolgáltatásoknak ebben a formában van ára a bankok részéről, így azt gondolom, ha a 
tehermegosztás alapjául azt vesszük, hogy itt valójában ezeknek a szolgáltatásoknak az árát 
terheli egy illeték, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez valóban egy fogyasztási típusú 
adózás irányába történő elmozdulás.  
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Azt viszont tegyük hozzá, hogy az, hogy ezt hogyan és milyen mértékben hárítják át, 
természetesen függ a bankszektortól, de meggyőződésem szerint, ha itt valahol ez igazságosan 
megtörténhet, akkor egyértelműen ezen a területen, hiszen aligha hiszem, hogy a magyar 
átlagcsaládok nagy pénzforgalmat bonyolítanak le. Még egyszer szeretném felhívni tisztelt 
képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a magyar átlagember nettó keresete körülbelül 
140 800 forint. Ha két nettó átlagkereső van egy családban, akkor az ezek szerint maximum 
280-290 ezer forint, és mivel ugyanazon pénz után kétszer megfizetni az adót elég nehéz, 
hiszen abban az esetben, ha neki átutalják a fizetését, akkor azt a pénzügyi műveletet nem ő 
végzi, hanem a munkáltatója, ő legfeljebb a pénz elköltésénél végez pénzügyi műveleteket, 
ebből nyilvánvalóan következik, hogy még teljes mértékű áthárítás esetén sem beszélhetünk 
tragikus mértékű teherről az egy ezreléknél.  

Számunkra ez fontos kérdés volt, mert ha jól látom, akkor a bankok esetében ma 
egyetlenegy igazán komoly probléma van, amit a szaksajtóban olvasok, ez a capping 
kérdésköre, tehát az, hogy legyen-e egy felső, 30 ezer forintos határ, ami eredetileg egyébként 
az elképzelések között fölmerült, hogy legyen-e egy ilyen felső határ. Azt látni kell, hogy ha 
ilyen van, akkor nyilvánvalóan eleve a bankforgalomnak az a része, ami valójában a 
spekulációs kategóriába tartozik, mert nagy pénzmozgásokat jelent, akkor az az adó alól 
mentesítve van. Hogy meg lehet-e oldani ezt másféleképpen, adóalap irányából, meg lehet-e 
oldani úgy, hogy ez ne legyen kedvezőtlen a Magyarországról exportáló magyar 
vállalkozások számára, azt gondolom, ezen még ebben a formában a kormánynak dolgoznia 
kell. Mi e téren minden további nélkül nyitottak vagyunk arra, hogy ilyen javaslatokat 
megfontoljon a Fidesz képviselőcsoportja.  

Éppen ezért támogattuk azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak a vitája ne egy rapid, 
gyors törvénymódosítás legyen. Ha megnézik, akkor így is van fölépítve a szerkezete, hiszen 
ezen a héten még csak az általános vitát megkezdjük a vezérszónoki körrel, a jövő héten 
folytatjuk, és azt követően még hetekig, június végéig fog foglalkozni a parlament ennek a 
törvénynek az elfogadásával, ami – még egyszer hangsúlyoznám – csak a következő év január 
1-jétől lép hatályba. Éppen ezért azt kell mondanom, azt szeretném leszögezni, hogy mi az 
alapcéllal, miszerint a tehermegosztás tekintetében a bankszektornak is részesülnie kell az 
előző esztendők adósságterheinek a kezeléséből, abban mi a magunk részéről egyetértünk a 
kormánnyal, és ezt támogatni is fogjuk. 

A törvényjavaslat technikai letárgyalása, egyeztetése, azt gondolom, a 
Bankszövetséggel még zajlani fog a következő időszakban, ahogy egyébként zajlott az összes 
többi, a bankszektort érintő törvénymódosításnál is az elmúlt egy esztendőben. Ennek az 
eredményénél mi mindig egy szempontot fogunk szem előtt tartani, azt, hogy ez a 
törvényjavaslat valóban képviselje azt az elvet, hogy aki nagy pénzt mozgat, az viseljen 
egyébként nagyobb terhet, a másik oldalról pedig ragaszkodni fogunk ahhoz értelemszerűen, 
hogy a spekulációs típusú pénzmozgásokat ennek az adónak a terhe alól a bankszektor ne 
tudja kivonni. Ezen belül természetesen minden más megállapodásra és minden módosításra, 
amennyiben az alapcélt nem érinti, a magunk részéről nyitottak vagyunk. 

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
államtitkár úr reagálhat a kérdésekre, illetve észrevételekre. Parancsoljon! 

Reflexiók 

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a félreértések elkerülése végett szeretném tisztázni, 
hogy a nyugdíj utalása nem tárgya ennek az illetéknek.  

Valóban, az Európai Unió Bizottsága által megfogalmazott Tobin-adó egy némileg 
más kört kíván adóztatni. Erről irányelv még nincs, erről vita van folyamatban, és számos, 
teljesen eltérő tagállami vélemény fogalmazódik meg. Megjegyzem például, hogy Angliának, 
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aki magát a tranzakciós adó EU-s formáját nem akarja, létezik egy illetéke, amit bizonyos 
részvényvásárlások esetén vet ki, és ebből jelentős költségvetési bevételei is vannak.  

Azt, hogy miért hívjuk illetéknek, részben ehhez, részben elnök úrhoz csatlakozva úgy 
gondolom, teljesen jogos és releváns. Ma illetéknek nem csak szolgáltatás ellenértékét hívjuk, 
hiszen ott van például a vagyonátruházási illeték, ami leginkább forgalmi típusú adóztatást 
jelent, ott van az öröklési illeték, ami inkább egy jövedelemszerzési, jövedelemadó, akár így 
is lehetne tekinteni. Tehát jellemzően azokat a tárgyköröket vonjuk illeték elnevezés alá, ami 
valamilyen formában speciálisan fogja meg az adóztatási kört. Jelen esetben is ez a helyzet áll 
fenn. 

Azt, hogy fogyasztási adó-e vagy forgalmi típusú adó-e, már egyszer elmondtam, de 
szeretném még egyszer hangsúlyozni, nem az dönti el, hogy ki az adó alanya, hanem az, hogy 
milyen típusú az adó tárgya. Ez egyértelműen bizonyos forgalomhoz, pénzforgalomhoz 
kapcsolódó adózás, jellemzően további háttérforgalmak is vannak mögötte. Tehát teljesen 
egyértelmű, hogy ez egy forgalmi típusú adó. 

A többi javaslatot, amit elnök úr megfogalmazott, azaz az exportáló vállalkozások 
vagy a spekulációk kérdését a minisztérium és a kormány különben is vizsgálja, valóban itt 
még elképzelhető, hogy javasolunk olyan módosításokat, amelyek ezeken a területeken 
segítenek. Jelen pillanatban itt állunk ezzel a törvényjavaslattal.  

Végezetül szeretném jelezni, hogy sajnos el kell mennem, úgyhogy Nátrán Roland 
helyettes államtitkár úr lép be a helyemre az esetleges további kérdésekre, illetve a következő 
napirendi pontra.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt akkor a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó vitát 
lezárom, az általános vitára való alkalmasságról döntünk, és aztán azt követően fogunk áttérni 
a biztosítási adóra, illetve a nemzeti eszközkezelőre. Kérdezném tehát a bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 8 nem szavazat ellenében a bizottság a pénzügyi tranzakciós 
illetékről szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.  

 Előadót is kell állítanunk. (Jelzésre.) Tukacs képviselő úr mondja a kisebbségi 
véleményt. Van-e megosztás? (Hegedűs Tamás: Volner János.) Alelnök úrral megosztva. Ki 
lesz a többségi előadó ezen a területen? (Jelzésre.) Koszorús László alelnök úr, tehát mi is 
hasonló felállással közlekedünk. 

A biztosítási adóról szóló T/7032. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat következik, itt szintén általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Tisztelettel üdvözlöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat a 
minisztérium, illetve a kormány képviseletében. Parancsoljon! 

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A biztosítási adóval kapcsolatban tudni kell, 
hogy a második, 2.0 verziójú Széll Kálmán-terv számol ezzel az adónemmel, és ennek 
megfelelően természetesen a költségvetési számítások is számolnak ezzel a bevétellel.  

Az új szabályozási javaslat három korábbi adónemet vált ki, amely a biztosítókat 
korábban terhelte, ez a pénzügyi intézmények különadójának a biztosítókat terhelő része, a 
baleseti adó és a tűzvédelmi hozzájárulás, amelyek az egységes biztosítási adó hatálybalépése 
esetén megszűnnek, amennyiben erre az Országgyűlés áldását adja. Az adóköteles 
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tevékenység a szabályozás alapján a biztosítási szolgáltatás nyújtása, ennek megfelelően tehát 
az adó alanya értelemszerűen a Magyarországon felmerülő kockázat esetében a biztosítási 
szolgáltatást nyújtó biztosító, illetve annak magyarországi fióktelepe. Fontos ezzel 
kapcsolatban tudni, hogy természetesen külföldi telephelyű, külföldi biztosítók esetében is 
belép az adófizetési kötelezettség, amennyiben az ő kockázatvállalásuk, kockázatviselésük 
helye Magyarország.  

A törvény a biztosítási szolgáltatás nyújtása keretében definiálja, hogy mi tartozik 
ebbe a körbe: a kötelező felelősségbiztosítás, a CASCO-biztosítás, a vagyoni és egyéb 
biztosítás, a balesetbiztosítási tevékenység, ideértve egyébként azt az esetet, ha a 
balesetbiztosítás egyéb biztosítás kiegészítő biztosításaként lép be. A törvényjavaslat eltérő 
adómértékeket állapít meg, illetve arra tesz javaslatot, annak megfelelően, hogy milyen 
jellegű a kockázatvállalás. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében 30 százalékos 
adómértékre tesz javaslatot, CASCO-biztosítás szolgáltatás nyújtás esetén 15 százalék, 
vagyon- és balesetbiztosítás szolgáltatás nyújtása esetén 10 százalékos az adó mértéke a 
törvényjavaslat alapján. Önadózásos adónemről van szó, ez tehát azt jelenti, hogy az adót 
havonta a biztosító állapítja meg és fizeti meg az állami adóhatóság számlájára.  

Nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy a szabályozási koncepció az adófizetés alól 
kivonja az életbiztosítás jellegű biztosítási szolgáltatást abból a megfontolásból, hogy az 
életbiztosítás és az ehhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások egyrészt az állampolgárok, 
illetve az érintettek felelősségi, illetve öngondoskodási hajlandóságát tükrözik, illetve ezeknek 
a biztosítási szolgáltatásoknak van egy hosszú távú, tartós megtakarítás jellegük. Ebből a 
szempontból tehát indokolt ennek a biztosítási szolgáltatásnak az adó alóli mentesítése, ami 
egyébként a nemzetközi gyakorlatban is általában mentesített a hasonló jellegű adók alól. 

Ennyit gondoltam fontosnak összefoglalóan elmondani, de természetesen szívesen 
válaszolok bármilyen kérdésre, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor 

alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az információink szerint 
sajnálatosan erről a javaslatról is az mondható el, hogy egyrészt semmilyen egyeztetés az 
érintett szakmai szervezetekkel nem történt a kérdéskörben. Nincs hatástanulmány 
a tekintetben, hogy egyébként milyen hatással lesz a javaslat a magyar biztosítási piacra. Az 
mindenesetre látható, hogy a korábbi adókhoz képest ez meglehetősen jelentős tehereltolódást 
jelent az egyes biztosítótársaságok között. Gyakorlatilag az mondható, hogy a 
biztosítótársaságok fele fogja ugyanazt az adóterhelést megfizetni, amit ebben az évben 
valamennyi biztosítótársaság fizetett abból adódóan, hogy számos adónem úgymond 
megszűnik, mások viszont növekszenek. 

Miután nincs hatástanulmány, ezért nem mondható ki kerek perec, hogy márpedig 
ennek milyen hatása lesz a biztosítási árakra. Mindenesetre az figyelhető meg, hogy például a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén az elmúlt években évről évre jelentős 
díjcsökkenés volt tapasztalható a verseny eredményeként. Tehát a fogyasztók, akik egyébként 
utánajártak a dolognak, és megpróbáltak választani az ajánlatok közül, nyilvánvalóan 
találhattak maguknak lényegesen kedvezőbb ajánlatokat is. Most hogy ennek az adónak 
milyen hatása lesz, hogy a további verseny egy időre elodázódik, és gyakorlatilag a 
díjcsökkenés nem fog bekövetkezni, ez természetesen előre nem jósolható meg. Itt is 
elmondható, amit a korábbiaknál elmondtunk, hogy megint csak egy parasztvakítás azt 
mondani, hogy itt majd a biztosítók fognak fizetni, és ez a biztosítottaknak semmiféle 
tehernövekedést nem jelent. Nyilvánvalóan nem igaz ez az állítás, de hogy tételesen mi fog 
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történni, és hogy egyes biztosítók véleménye beigazolódik-e, hogy bizonyos tevékenységek 
gyakorlatilag megszűnnek vagy kivonulnak az országból, ez persze nem mondható előre, de 
vannak ilyen félelmek is ezzel a javaslattal kapcsolatban.  

Összességében természetszerűleg itt is a pénzbehajtás érvényesül a javaslatban, és 
amiatt, hogy semmilyen értelemben nem mérhető fel a javaslat következménye, illetve hogy 
tehernövekedést jelent, emiatt nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot.  

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

csak két mondatot tennék hozzá. Azt gondolom, ez is a tehermegosztási típusú adózás 
témakörébe tartozó terület, és mi azzal a szemponttal egyetértünk, hogy a biztosítási termékek 
alapján eltérő adókulcsokat állapít meg a kormányzat. Azzal meg különösen, hogy az 
életbiztosítások, amelyek a mi meggyőződésünk szerint alapvetően inkább megtakarítási 
formák, azok egyébként nem esnek ennek az adózásnak a hatálya alá. Ez nyilvánvalóan azt 
jelenti, hogy elképzelhető, hogy az eddigi biztosítócégeket terhelő, tehát a pénzügy szektorra 
vonatkozó különadóhoz képest ez más-más típusú adóterheket jelent egyes biztosítócégek 
számára, de meggyőződésem szerint ez egyébként ebből a szempontból helyesebb, mert az 
életbiztosítások területét valóban megtakarítási területnek is kell felfogni, a termékek 
túlnyomó többsége ilyen, ennek megfelelően az adóztatás másként is érdemes ezen a területen 
kezelni.  

Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, helyettes államtitkár urat 
kérdezem, kíván-e reagálni az elhangzottakra.  

Reflexiók 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Annyit szerettem volna hozzátenni az 
elmondottakhoz, hogy a törvényjavaslatban foglalt adóztatási móddal, illetve adóztatási 
jelleggel kapcsolatban volt szakmai egyeztetés az érintett biztosítókkal. Még a pénzintézeti 
különadóval kapcsolatos tárgyalások kapcsán, a biztosítókat terhelő rész kapcsán többször 
egyeztettünk, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy a biztosítók maguk is a nemzetközi 
trendnek, illetve nemzetközi gyakorlatnak megfelelőnek tartják például az életbiztosítás 
kivételét az adó alapjából. 

Amire még fontos felhívni a figyelmet, hogy nem hatástanulmány nélküli az adó, és 
nem arról van szó, hogy ne tudnánk ennek a hatásmechanizmusát. Csak felhívnám a 
figyelmet, hogy hasonló jellegű, a biztosítókat terhelő adó működik Szlovákiában, 
Finnországban, Bulgáriában, Hollandiában és Franciaországban is, tehát egészen pontosan 
tudjuk ezen adónem, illetve adótípus viselkedését, és vannak ilyen jellegű nemzetközi 
tapasztalatok. Németországban és Ausztriában a biztosítottakra van kivetve hasonló típusú 
teher, mi a törvényjavaslat megfogalmazásakor a biztosítókra javasoljuk kivetni az adót, 
pontosan abból a megfontolásból, ami talán már elhangzott a korábbi viták során is, hogy az a 
tapasztalat Magyarországon, és olyan piaci helyzet van, hogy például a képviselő úr által is 
említett díjcsökkenés a korábbi baleseti adó mellett volt megfigyelhető. Tehát egészen 
jogosnak tűnik az a feltételezés – ismerve a mai hazai biztosítási viszonyokat –, hogy ennek a 
tehernek, illetve ennek az adónak az áthárítása a mai piaci körülmények között nem vagy csak 
csekély mértékben lehetséges. Még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a korábbi biztosítási 
adó mellett csökkentek a hivatkozott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak.  

Köszönöm szépen.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, a szavazás következik, tehát a biztosítási adóról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Kérdezem a tisztelt 
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képviselőtársaimat, hogy ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot. (Szavazás.) 
18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat ellenében a bizottság az 
általános vitára való alkalmasságot támogatta.  

Ki lesz a kisebbségi előadó? (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr. Van-e megosztásra 
igény? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki lesz a többségi előadó? Kérdezem képviselőtársaimat. Úgy 
látom, nincs túl nagy lelkesedés. (Jelzésre.) Riz Gábor képviselő úr, köszönöm szépen, ezzel 
ennek a vitának a végére értünk. 

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

Áttérünk a következő napirendi pontra, ahol szintén helyettes államtitkár úr képviseli a 
kormányt, ez a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. 
Parancsoljon, helyettes államtitkár úr!  

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a 2011. december 15-én a 
kormány és a Bankszövetség között kötött megállapodás elemeit ülteti át jogszabályi 
környezetbe. A jelenleg hatályos, a Nemzeti Eszközkezelő működését szabályozó törvény 
módosítása talán a legjelentősebb a tartalmi kérdést tekintve, ez a 25 ezer ingatlan átvételére 
vonatkozó szabályozás. Tehát míg a hatályos szabályozás 5 ezer ingatlan átvételét teszi 
lehetővé, illetve írja elő, addig a bizottság napirendjén szereplő módosítás a bankszövetségi 
megállapodásnak megfelelően 25 ezer ingatlan átvételére tesz javaslatot.  

Ami még egy procedurális, de tartalmi kérdésben is fontos változás, hogy az 
úgynevezett kényszerértékesítési kvótába a törvényjavaslat alapján már nem tartoznak bele az 
eszközkezelő által átvett ingatlanok. Ennek megfelelően tehát azon családok, azon adósok, 
akik az eszközkezelőnek ajánlják fel az ingatlanukat, nem kerülnek rá a kényszerértékesítési 
kvótát lefedő listákra. 

A törvényjavaslat szerint a szociális feltételekre vonatkozó szabályozás 
kormányrendeleti szinten kerülne megalkotásra, éppen azzal a céllal, hogy a lehető 
leggyorsabban és legérzékenyebben tudjon reagálni a kormány a szociális feltételekkel 
kapcsolatban a célul kitűzött 25 ezer ingatlan átvételéhez. 

Fontos még a törvényjavaslatban az önkormányzatok szerepvállalásának a 
szabályozása, illetve ennek a fölülírása. Az önkormányzatoknak lehetőségük van az 
ingatlanok átvételére az eszközkezelőtől. Ez nem egy kötelezettség, hanem lehetőség. Azon 
önkormányzatok, amelyeknek van ingatlankezelési tapasztalatuk és az erre szolgáló 
intézményrendszer rendelkezésükre áll, a területükön található összes, az eszközkezelő által 
átvett ingatlan átvételével tudnak ebben a tevékenységben részt vállalni, és ebben az esetben – 
értelemszerűen – az eszközkezelő által átvett ingatlanok bérlői ugyanolyan szabályozási, 
illetve pénzügyi feltételekkel szembesülnek, ezért rendkívül kedvező bérleti díjjal 
maradhatnak ugyanabban az ingatlanban, amit korábban megvásároltak.  

Vannak fontos részletszabályok is a törvényjavaslatban, ezt – ha megengedik – most 
nem részletezném. Itt a különböző típusú közterhek, illetve közüzemi terhek viselését 
szabályozná a törvényjavaslat, amennyiben az Országgyűlés támogatását elnyeri.  

Ami még fontos a törvényjavaslatban, az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. státusa, 
miszerint nem nyereségorientált, költségvetési támogatással működő szervezetről van szó, 
éppen ezért a törvény javaslatot tesz a társasági adó hatálya alóli kivételre.  

A költségvetési keretek, amelyek nyilván a gazdasági bizottságban fontos szempont 
kell hogy legyenek még, az 5 ezer ingatlannal szemben már 25 ezer ingatlant venne át az 
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eszközkezelő. A mostani számításaink, becsléseink alapján idén mintegy 8 ezer, a jövő évben 
7 ezer és 2014-ben további 10 ezer ingatlan átvételére kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a most 
rendelkezésre álló költségvetési források, amelyek két tételből adódnak össze, az előző évi 
költségvetésben rendelkezésre bocsátott 2 milliárd forint és az idei évi költségvetési 
törvényben rendelkezésre álló 3 milliárd forinton túl további költségvetési forrásra lesz 
szüksége az eszközkezelőnek. A Széll Kálmán-terv 2.0, illetve az az alapján elkészített 
konvergenciaprogram számol ezzel a többletkiadással. Tehát az idei évben, majd a jövő évben 
és az azt követő évben a 2,5-2,2-1,9 százalékos hiánycél ezeknek a többletkiadásoknak a 
figyelembevételével tarthatók, éppen ezért a költségvetési forrás rendelkezésre bocsátása 
tartalmát tekintve megoldott. Technikai oldalát tekintve pedig kétféle módon lehetséges. Az 
egyik lehetőség az ennek a forrásnak az általános tartalékból történő rendelkezésre bocsátása, 
a másik lehetőség természetesen az idei évi költségvetési törvény ennek megfelelő 
módosítása. Az összeg, amiről beszélünk, mármint az idei évi többletigény mintegy 
35 milliárd forint, ez az a többlet költségvetési forrás, ami 8 ezer ingatlan átvétele esetén 
kalkulálhatóan az idei évben szükséges lesz.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a törvényjavaslat kapcsán? 

(Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Nem vitatva azt, 
hogy szükség lenne, és már szükség lett volna ennek a Nemzeti Eszközkezelőnek a gyorsabb 
és hatékonyabb belépésére, sajnálatosnak tartjuk azt, hogy hát a jogalkotás az folyik, történni 
viszont nem történt semmi, ebben az évben egyetlen ingatlan vagy egyetlen lakás 
megvásárlására még nem került sor.  

Ezért kérdéses számunkra, amit itt államtitkár úr elmondott, hogy a szándék szerint 
ebben az évben 5 ezer – vagy ha nem jól figyeltem, lehet, hogy 8 ezret mondott – ingatlan 
átvételére kívánnak sort keríteni, hát ha eddig egy sem történt, akkor az év hátralévő részében 
megkérdőjelezhető egyébként, hogy ez megtörténhet-e.  

Mindezekre tekintettel mi tartózkodunk a javaslat elfogadásakor, nem vitatva annak 
szükségességét, de az eddigi tapasztalataink meglehetősen negatívak voltak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Azt hozzátenném, hogy 

mindenképpen üdvözöljük azt, hogy ezek a szabályozóváltozások bekövetkeznek, mert 
szerintem többek között azért volt nehéz elindulni ezen a területen, mert egyébként néhány 
technikai módosításra még szükség volt, ez kiderült az eszközkezelő munkájának a 
felkészítésekor.  

A másik oldalról szerintem az egy jó dolog, hogy gyakorlatilag ötszörösére nő 
azoknak a lakásoknak a száma, amelyeket az eszközkezelő meg tud vásárolni. Ez 
mindenképpen lényegesen több ember számára jelent érdemi segítséget a következő két 
esztendőben. 

Azt csak csendben teszem hozzá, hogy úgy látszik, ellenzéki képviselőtársaim kevésbé 
voltak kritikusak a számvevőszéki bizottságban, mert itt olvasom, hogy ott egyhangúlag 
támogatták a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.  

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem 
helyettes államtitkár urat, hogy ha óhajt, reagáljon az elhangzottakra.  
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Reflexiók 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az eszközkezelő eddigi működési tapasztalataival kapcsolatban arról 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az eszközkezelő gyakorlatilag napi kapcsolatban 
van az érintett pénzintézetekkel. Fontos figyelembe venni, hogy a mostani szabályozás szerint 
az eszközkezelőnek történő felajánlásra kizárólag a kvótarendszeren belül, tehát korlátozott 
mértékben van lehetőség. Történt egyébként felajánlás az eszközkezelő részére, ennek 
megfelelően az eszközkezelő működési tapasztalatait is tükrözik a jelenleg a bizottság 
napirendjén szereplő, illetve előttünk fekvő törvénymódosítási javaslatok.  

Amit fontos még tudnunk, az az, hogy amennyiben az érintett adós az eszközkezelőnél 
jelezte a hatályos jogszabályok alapján azt, hogy ő fel szeretné ajánlani az ingatlanát, és erre a 
jogszabályi feltételek szerint lehetősége is van, ebben az esetben az érintett ingatlan 
kényszerértékesítésére nem kerülhetett sor már eddig sem. Éppen ezért tehát az ingatlanok 
adásvételének a lebonyolítása, a tulajdonjog bejegyzése és a vételár kifizetése semmilyen 
szempontból nem hátrányos az ügyfélre, a korábbi adósra nézve. Ebben az esetben az érintett 
pénzintézet az, amelyik ennek a folyamatnak a várományosa, ha úgy tetszik. De ez nem 
okozott eddig sem problémát, mint ahogy mondtam, a kormány, illetve az eszközkezelő 
szoros együttműködésben alakítja ki az eszközkezelő működési kereteit a pénzintézetekkel, 
úgyhogy az idei évre tervezett ingatlanátvétel ebben a nagyságrendben, amit említettem – ez a 
8 ezer ingatlan –, teljesíthető, és a pénzintézetekkel megállapodott ütem szerint végrehajtható.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 
döntünk.  

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot. (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Úgy látom, 
ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta.  

Köszönöm szépen. Ezzel a mai napirend végére értünk. 

Egyebek 

Jelezném a képviselőtársaimnak, hogy holnap reggel fél 9-kor tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatására kerül sor itt, a bizottságban, és utána lesz még 
egy napirendi pontunk, az általános vitája és a módosító javaslatokról való döntés a 
magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó, Selmeczi Gabriella képviselő asszony által jegyzett 
indítványnál.  

Köszönöm szépen, a bizottság ülését berekesztem, holnap reggel találkozunk.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


