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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)

Elnöki megnyitó

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a megjelenteket, a jobboldalamon, a
baloldalamon ülőket egyaránt, ha megengedik, megengeditek, név szerint most nem sorolom
fel a megjelenteket, természetesen a jelenléti ív szerint, hiszen az ülés előtti, illetve utáni
beszélgetés alkalmat ad arra, hogy személyesen is esetleg a kontaktust felvegyétek. Nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gazdasági bizottság elnökét, Rogán Antal urat és a
bizottság tagjait, Papcsák Ferencet és dr. Mengyi Roland urat. Engedjétek meg, hogy
Karvalics Ottót is köszöntsem, a KDNP-frakció tagját, aki szintén a gépjármű-
kereskedelemben is érintett és érdeklődő képviselőként megtiszteli az albizottsági ülésünket.

Vállalkozásszabályozás és a magyar gépjármű-kereskedelem

Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, itt vagytok ezen a csúnya, de remélem, annál
hatékonyabb hétfő délelőttön. A tőlem jobbra ülő urak közül többel már hónapok óta
tervezzük, szervezzük ezt a találkozót. Ez a mai pár tíz perc, egy-másfél óra egy párbeszéd
kezdete kell hogy legyen, hiszen az elmúlt egy évben a kormány, a kormányzat nagyon sok
mindent megcsinált, ami erejéből és idejéből tellett, és van egy szegmens, egy ágazat, amire a
nyitottság megvan, ez az autó-, gépjármű-kereskedelem, de azt gondolom, van mit tennünk
e vonatkozásban.

Ha megengeditek, megengedik, az ülés tematikájáról: a minisztérium képviselőit
megkérném, hogy 5-10 percben, pár mondatban a vállalkozásszabályozás és az ezzel
kapcsolatos helyzetelemzést tegyék meg, utána a gépjármű-kereskedelmet képviselő urak
közül – a megállapodás alapján – egy fő fogja elmondani az összefoglaló véleményt. Utána
egy beszélgetésbe mennénk át, és amennyiben elnök úr is valamit el kíván mondani, illetve a
bizottság tagjai, akkor reményeim szerint egy megindult párbeszéd eredményével záruló
tárgyaláson leszünk túl.

Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, és át is adom a szót a minisztérium
képviselőinek.

Varga Ferenc főosztályvezető (NGM) helyzetelemzése

VARGA FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Meghívottak! Varga Ferenc vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és
középvállalkozás-fejlesztési főosztályának a vezetője. Örülök, hogy itt lehetek és pár
gondolatban tájékoztathatom önöket azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek jelen
pillanatban áthatják az egész magyar gazdasági életet.

Mint önök előtt is ismert, 2011 januárjában elindult az Új Széchenyi-terv, itt két
irányban haladt a munka. Egyrészt elkészült az Új Széchenyi-terv politikája és mellette
elindult a pályázati struktúrák kidolgozása, a pályázati felhívások elkészítése. Az Új
Széchenyi-terv keretén belül hét kitörési pontra koncentrált a kormányzat. A hét kitörési pont
egyik sarkalatos eleme a versenyképességi program testet öltése, létrehozása. E program
keretében számtalan olyan intézkedést fogalmazott meg a kormányzat a gazdasági élet
szereplőivel szemben, amelyekben új alapra helyezi az együttműködést. Mindenekelőtt a
kormányzat társnak, partnernek tekinti a vállalkozásokat, hisz abban és reméli, hogy ez az
együttműködés hosszabb távon mindkét fél számára a kölcsönös előnyök alapján jelentős
gazdasági előnyöket fog majd eredményezni.

Elindult egy program – illetve több program indult el –, amiről itt szeretnék beszélni,
hogy nem elhanyagolható az ország gazdasági stabilitásának a biztosítása. A Széll Kálmán-
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terv keretében számtalan munkabizottság ülésezik, ezeknek a munkabizottságoknak a fő

feladata az, hogy a gazdaság egészét, struktúráját, szabályozórendszerét áttekintse, a
felesleges, pazarló intézkedéseket megszüntesse, illetve hosszabb távra biztosítani tudja a
költségvetési egyensúlyt. Ezt önmagában nem lehetne végrehajtani, hogyha nem a gazdasági
élet szereplőivel együttműködve sikerülne ezt a programot végigvinni.

Ami talán önök számára lehet, hogy újdonságnak tűnik, a Nemzetgazdasági
Minisztérium szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó rendelkezésekben egy új terület
került fölállításra, a vállalkozásfejlesztésért és iparért felelős helyettes államtitkárság. Ezen
belül létrejött már az iparpolitikáért felelős iparstratégiai főosztály.

Ez a szervezeti átalakítás is mindenképpen azt a szándékot tükrözi, hogy az iparban
működő gazdasági szereplők és a kormányzat egy erős, jól működő párbeszédet tudjon
kialakítani. Magában a párbeszédben számtalan olyan elem kerül majd megvitatásra, ami
előbb-utóbb iparstratégiában fog majd testet ölteni. Különös figyelmet fordítunk a beszállítói
rendszerek kialakítására, a klaszterekre, az ipari parkokra, az inkubátorházakra, adott esetben
a spin-off vállalkozások támogatására is, aminek elsődleges célja, hogy az intézményekben
megszületett kutatási eredményeket minél előbb és minél hatékonyabb módon sikerüljön
átültetni a gyakorlatba.

Meggyőződésünk, hogy ezen intézkedések hatására, ennek eredményeképpen elindul
egy olyan pozitív folyamat a gazdaságban, amely mind az önök, mind a kormányzat részéről
hatékony, eredményes együttműködést fog majd eredményezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót, ha jól tudom, Eppel János úrnak, a
megbeszéltek szerint.

Eppel János ügyvezető igazgató (Porshce Hungaria Kft.) helyzetelemzése

EPPEL JÁNOS ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.): Jó reggelt, és köszönjük
a lehetőséget. Egyrészt már hónapok óta tapasztalunk egy nyitottságot, amit itt Seszták
képviselő úr is említett; ez komoly változás az előző időszakhoz képest, és ez komoly
bizakodással tölt el bennünket.

Arról, hogy mit és kit képviselünk: itt ugyan megjelent két érdekképviseleti szervezet,
az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, de szeretnénk itt az
egész szakmát képviselni vertikális értelemben, tehát gyártók és szolgáltatók; és ami nagyon
fontos, idáig nem került be a látókörbe ez a szemlélet, az életciklus. Egy autó nem egyszerű

vásárlás és használatbavétel, hanem hosszú évekig tartó, 10-15éves használatot is jelent, és
ennek az életciklusnak a során a gyártók, kereskedők, szolgáltatók csoportja a magyar
gazdaság egy jelentős részét teszi ki, és úgy érezzük, hogy idáig nem kapta meg azt a
megbecsülést, azt a kiemelt figyelmet ez a terület, amit egyébként megérdemel.

Amit pedig mi itt szeretnénk elsősorban, egy szóval foglalható össze: legalább azonos
esély a fehér, legálisan működő, adózó gazdaságnak a szürkegazdaságban ugyanezen a
területen mozgó szolgáltatókkal szemben. Azt gondolom, ez az a legkisebb közös nevező

vagy legnagyobb közös többszörös, ami mellé oda lehet állni kormányzati oldalról – a
minisztériumoknak, tárcáknak, képviselőknek, frakcióknak –, és ezeket a témákat igyekeztünk
is így csoportosítani, hogy a legális gazdaság legalább kapja meg ugyanazt az esélyt, ne
legyen versenyhátrányban. Hiszen – talán nem is kell mondani – ők fizetnek adót, ők
foglalkoztatnak legálisan embereket. Ha ezeket a dolgokat a helyükre tesszük, akkor azt
gondolom, segítettünk abban is, hogy az országban kicsit a rend a helyére kerüljön. Tehát
ilyen címszó alatt már folytattunk előkészítő tárgyalásokat, megküldtünk anyagokat, ezt
szeretnénk most itt a személyes konzultációval folytatni, ami jelentős állomás, de nyilván nem
az eleje és nem a vége annak a folyamatnak, amit mi itt szeretnénk a következő hónapokban,
években folytatni, úgyhogy köszönöm.
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Az Autós Nagykoalíció a legnagyobb ilyen ernyőszervezet, amelyik megpróbálni az
életciklus útján összefogni az összes érintett vállalkozást, szervezetet, az Autós Nagykoalíció
nevében a szakmai kérdéseket Knezsik István úr fogja elővezetni, és aztán a hozzászólások az
MGE elnöksége, illetve az importőrök vezetői részéről kiegészítenék ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Knezsik István úr, parancsolj!

Knezsik István elnök (Autós Nagykoalíció) kiegészítése

KNEZSIK ISTVÁN elnök (Autós Nagykoalíció): Köszönöm szépen, hogy ilyen
lehetőséget kaptunk, és remélhetőleg kapunk a jövőben is, egy folyamatos párbeszéd zajlik a
szakma és a kormányzat között. Mi azt szeretnénk, mivel az átadott témákon túl mi
folyamatosan látunk olyan problémákat, hogy elméletileg a gazdaság oldaláról a
szabályozásban fontos lenne a változtatás. Az elmúlt időszakban 9 olyan témát találtunk első
körben, amit megküldtünk ebben az ügyben, és 9 olyan fontos lehetőség lenne arra, hogy a
gazdaság fehéredjen, és amit Eppel úr mondott: én egyenlő pályán egyenlő esélyeket kérek
csak. Jelen pillanatban ennek a szakmának nem az a kérdése, hogy rosszabbul fogunk-e élni –
őt idézve –, hanem az, hogy egyáltalán túléljük-e. Ez nagyon fontos üzenet magának a
parlamentnek is.

Van egy pár olyan dolog, amivel a szabályozásban – úgy gondolom – fontos lenne
foglalkozni. Nem szeretnék ebben most sorrendben menni, az Autós Nagykoalíció tényleg a
Budapesti Műszaki Egyetemtől a legális tenderekig a teljes életutat keresztülöleli. Nagyon
fontos része az, hogy a gazdaságban is jelentős növekedés volt a tavalyi számok alapján, a
magyar GDP-ben a gépipar ezen szegmense 15 százalékot nőtt. Megvan a magunk baja, mert
az is igaz, hogy ha reálisan nézzük, akkor a szabályozásban és a hitelpolitikában nem nagyon
tudunk járműveket hitelre eladni. Ennek van egy szabályozásbeli kérdése is, és talán a magyar
költségvetés stabilitása rajtunk keresztül lett verve. Igazából az, hogy új autó értékesítés ma
Magyarországon nagyon kicsi volumenben van, ez is azt a szerény 300 milliárd forintos
importot csökkenti, amire mi durván prognosztizáljuk, hogy mennyivel kevesebb autót adunk
el Magyarországon. Van sok olyan törvényi problémánk, amivel foglalkozni kellene, és mi
ennek a törvényi, szövegszintű kidolgozását is megtettük, átküldtük, átadtuk.

Akkor a teljesség igénye nélkül a 9 témát szépen röviden elmondanám, és az urak
segítenek ezt kiegészíteni. A segédmotoros kerékpárok regisztrálása: jelen pillanatban ezt
valamiért egy 2008-as törvényben egyszer már a parlament elfogadta, majd visszavonta. Ez a
motorkereskedőknek és a motorgyártóknak lenne fontos, és az alkotmány élethez való jogát és
azt a dolgot tudná erősíteni, hogy milyen műszaki tartalmú – és esetleg távol-keletről lopott –
járművek kerülnek Magyarországon forgalomba. Tehát nagyon fontos lenne ennek a
szegmensnek a kitisztítása. Az politikai kérdés, hogy ennek a regisztrációja és műszaki
vizsgája milyen díjak mentén lehetséges. Ebben a dologban mi nem tudunk és nem kívánunk
állást foglalni, de mindenhogyan fontos lenne, hogy ezeknek a járműveknek a műszaki
állapota megfelelő legyen, és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezzenek, és a lopáson
alapuló import – amit mondtam – kizárható legyen.

Tetten érhetőség, és egy csomó olyan dolog, hogy tudjuk, mi zajlik. Lesz majd egy
javaslatunk, ami a 9 pontban nincs, de a nyilvántartással kapcsolatban a jövőben lehet, hogy
érdemes lenne elgondolkodni rajta.

A kilométeróra-manipulálás megszüntetése. Erre mi egy Btk.-módosítási
törvényszöveg-javaslatot adtunk át. Nagyon érdekes dolog zajlik Magyarországon: minden
használt autó, ami nyugatról jön be, 80, 130 vagy 150 ezer kilométerrel van a használtautó-
kereskedésekben, a reálisan nézve, akár több százezer kilométerrel szemben. Nincs
semmilyenfajta visszatartó erő, és ma már azok a legálisan, tisztességgel működő eladók sem
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tudják érvényesíteni a reális piaci árat, akiknél valóban annyi kilométer van a járművekben,
mert egyszerűen a társadalom maga nem fogadja el és nem hiszi el ezt.

A külföldi rendszámok és a gépjárműimport áfájának a témáját én kicsit
összekapcsolnám, és kicsit nyugatra, és kicsit keletebbre néztünk, amikor erre konkrét példát
hoztunk. A külföldi rendszámok szabályozásának kérdését Németországban és Ausztriában
megoldották. Ausztriában elképzelhetetlen, hogy egy osztrák lakhellyel rendelkező polgár
külföldi rendszámú járművel járjon. El nem tudja fogadni sem az ottani társadalom – és ez
egy nehéz kérdés lesz itt –, sem az államigazgatás ezt a kérdést. Erre mi hoztunk egy konkrét
törvényjavaslatot, ami az osztrák példán alapul. Remélem, hogy ez elfogadható lesz az itt
jelen lévők számára.

Egy érdekes dolog, amit közel 6-8 éve mondunk, ez a regisztrációs adó megfizetésével
egy időpontban történő áfabefizetési kötelezettség alvázszámmal való igazolása. Több levelet
kaptam ebben az ügyben, az előző kormánytól és a mostani államtitkártól is, remélem, most
felül fogják vizsgálni ezt az álláspontot. Jelen pillanatban az zajlik, hogy 3-4 hónapra
projektcégként alakul egy vállalkozás, behozzák nyugatról a használt vagy új autót, bevallják
az áfafizetési kötelezettséget, csak mire be kellene fizetni ezt az összeget mint cég, addigra ez
a vállalkozás megszűnik – csődbe megy, felszámolják –, az állam nem kap egy fillért sem
ebből a bevételből. Addigra már az új tulajdonosnál van ez a jármű, tehát ő jóhiszemű
jogcímű vevő, akin nem lehet leverni az áfát, viszont ezzel a 20 százalékos áfakülönbséggel
mi nem tudunk versenyezni. Tehát el kellene döntenie az államnak, hogy melyikfajta
metodikát szeretné végigvinni. Nekünk mindegy, hogy nekünk sem kell-e fizetni áfát ebben
az esetben vagy nekik is kell, erre azt javasolnám, hogy a regisztrációs díj megfizetésével egy
időpontban, alvázszám szerint kelljen az áfabefizetést megfizetni, illetve hogyha külföldről
legálisan, számlán kerül be a jármű Magyarországra, akkor viszont letétet, óvadékot adjon
addig az államnak, aki Magyarországra behozza, ameddig nem tudja hitelt érdemlően
bizonyítani, hogy ez megfizetésre került.

Van egy érdekes kérdés, amiben biztosan véleménykülönbségek vagy nagy viták
lesznek köztünk és a Nemzetgazdasági Minisztérium között, ez az áfakörbe tartozó
személygépkocsik ügye, hogy a karbantartás és javítás áfája újra levonhatóvá váljon. Mi
körülnéztünk a világban – elsősorban Németországban –, és jelentősen fehérítette a
gazdaságot az, hogy a legális, adót fizető vállalkozások esetében, amelyeknek volt miből
megengedni maguknak, hogy személygépjárművet tartsanak fenn, az ezzel kapcsolatos
költségek levonhatósága nagymértékben a legális szektorba hajtotta a javításokat is. Biztos,
hogy itt bevételkiesésről fog majd beszélni az NGM képviselője, de én adnék ennek a
dolognak egy esélyt olyan módon, hogy próbáljuk meg, hátha lehet ebben az ügyben bármit is
tenni.

Van egy uniós direktíva, a cégautóadó és a kilowattadó összevezethetőségének
pontosítása. Jelen pillanatban az a probléma, hogy ha más a tulajdonos és más az üzemben
tartó – egy lízing vagy bérlet esetén –, akkor az üzemben tartó nem vonhatja le a legális
kilowattadóját a törvény szerint, mert kettéválik a tulajdonos és maga az üzemben tartó. Jó
lenne, valamikor régen volt, a vegyes használatú kishaszongépjárművek lehetősége. Nem
szeretnénk a csalásokat visszahozni, sokan emlékszünk a Nissan Patrolra, és sokféle
terepjáróból csinált vegyes használatú kishaszongépjárműre, ezt nem szeretnénk támogatni.
De valamilyen formában, ha a Gazdasági Minisztérium komolyan gondolja a kis- és közepes
vállalkozások fejlesztésének a lehetőségét, akkor vissza kellene állítani azt, hogy egy
kisvállalkozás a teherautóban valójában ne csak azt a kettő vagy maximum három személyt
tudja szállítani, hanem ha van egy kisebb vállalkozás, akkor akár azt az 5-6 személyt is.

A közúti ellenőrzések kérdése. Van több olyan része ennek a dolognak, amire jó
törvények vannak, jó szabályozás van, csak az állam nem jár el megfelelő gondossággal, és
nem tesz semmit. Itt a 35/2000. számú BM-rendeletre gondolok, ahol megvan a törvényi
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feltétele annak, hogy egy jármű milyen feltételekkel lehet az utakon. Ezzel szemben járnak
mondjuk olyan járművek, amelyen nemhogy nem ég a lámpa, hanem nincs is lámpatest, olyan
járművek is – épp az elnök úrnak mondtam múltkor –, mint az V.-VI. kerület határán lévő
olyan pizzaszállító Suzuki Swift, amin sem első lökhárító, sem két első lámpatest nincs, de
másfél éve hordja a pizzát a kerületben, és ez számomra meglepő dolog. Tehát jó lenne, ha
ezek a dolgok úgy helyre kerülnének, hogy a törvényi feltételeknek megfelelően az autó
veszélyes üzem, és ebből kellene kiindulni, az alkotmányban az élethez való jogból, és akkor
onnan simán le lehetne vezetni, hogy ezeknek a törvényi feltételeknek hogyan felel meg a
jármű. Sokan nem tudják, hogy akárki és akárhol járművet nem javíthat. A jármű javításának
törvényi feltételei vannak, ahol már diagnosztikai berendezést kell alkalmazni a javítás során
– gondolok itt a féktől kezdve akár ma már a hibakiolvasásig –, azt telephelyengedéllyel
rendelkező, legális vállalkozás teheti meg.

Ha a szabályozásról beszélünk, még egy fontos dolog van, amit szerintem helyre
kellene tennie a parlamentnek. Elméletileg a jegyzőknek kellene a feketegazdaság ellen
fellépni adott élőhelyen. Minden jegyző és minden államigazgatási szereplő – és régóta
vívunk akár a Gazdasági Minisztériummal is, Sipos úrral is –, hogy jelen pillanatban nincs
szabályozás arra, hogy a feketegazdaságra nincsenek szabályok, hogy hogyan ellene eljárni.
Tehát a magyar jogrendszerben nem mondanak semmit, hogy a fehérgazdaságnak vannak
törvényi feltételei, és ha ezt nem tartják be, akkor a feketegazdasággal mi történik. A
gazdaság egy jelentős része ma azért vándorol a feketegazdaságba, mert nem kell adót fizetni,
és nincs semmilyen retorzió. Tehát nem is olyan régen 650 millió forintos áfacsalás volt
például, ami az autóimport esetén megjelent a tévében, rádióban, minden évben 3-5 milliárd
forint jelenik meg a médiában, hogy ennyit a NAV munkatársai megfogtak. Ezzel szemben
szerintünk a sokszorosa az, ami ebben a dologban felmerül.

Ez volt az a durván 9 pont, amiről első körben szeretnénk beszélni, és van egy csomó
előkészített dolgunk, de szerintem ez nem a mai nap témája az idő rövidsége miatt.

Eppel János ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.) kiegészítése

EPPEL JÁNOS ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.): Azt szeretném mondani,
hogy a nagyon sok pont talán túl sok is. Évek óta gyűlnek ezek a témák, és most lehet, hogy
megpróbálunk mindent egyszerre. Azt javasolnám, hogy vágjunk egy kis rendet ebben, hiszen
azt gondolom, egy időszakban 4-5 pontnál többel nem tudunk érdemben foglalkozni.

Szeretném kiemelni ezeket a pontokat, ahol már volt előkészítés, volt egyeztetés, és
azt gondolom, viszonylag gyorsan és hatékonyan tudjuk ezeket tárgyalni. Az első és a
legnépszerűbb nekünk a külföldi rendszámú autók használata magyar állampolgárok, illetve
Magyarországon életvitelszerűen élők részéről. Itt egy osztrák példát hoztunk, ahol
ugyanolyan, tehát európai jogszabályi környezetben évek óta hibátlanul működik a rendszer, a
töredéke az ilyen illegálisan használt autók aránya az osztrák autóállományon belül. Azt
gondolom, ez egy átvehető megoldás, nyilván meg kell nézni a magyar jogszabályi
környezetet is, de ez ott működő rendszer, és a társadalmi igazságosságnak nagymértékben
eleget tesz, tehát a többség igazsága a nagyon szűk kisebbséggel szemben, ezen belül
természetesen hozzájárul az adóbevételek növekedéséhez, hozzájárul a legális gazdaság üzleti
lehetőségeihez és működéséhez. Tehát ezt az első helyre tenném.

A második helyre tenném – ha lehet, vagy legalábbis az első ötbe mindenképpen – az
áfakörbe tartozó cégek személyautójának az áfás visszatérítési lehetőségét. Itt egy ponton
utalnék arra, amit Knezsik István barátom mondott, hogy itt most nem arról szól a történet,
hogy a magyar autósszektor kicsit több vagy kevesebb profitot fog realizálni a következő
években, itt arról van szó, hogy egy legálisan működő, adózó szakma megszűnik-e vagy nem.
Egy számot ehhez: az elmúlt 2 évben 70 százalékkal csökkent az újautó-értékesítés, az
újautópiac, ilyen mértékű visszaesés a magyar gazdaság területén egy gazdasági ágban sem
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történt. 1200 márkakereskedőből, akik komoly pénzeket fektettek be, beruháztak, európai
színvonalú márkaszervizeket, márkaértékesítési pontokat hoztak létre, már 900 sem működik,
az 1200 a 2008-as induló adat volt, és további 3-400 van veszélyben, hogyha a
forgalomcsökkenés megjelenik a szervizek területén. Ez pedig óhatatlanul jön az alacsonyabb
forgalomba helyezések és kiszállítások miatt. Tehát ennek a szakmának létkérdés, és nem
több vagy kevesebb profit kérdése.

A következő, ami számunkra nagyon fontos, itt egy csomagba venném a
transzparencia kérdését. A kilométeróra ebből a leglátványosabb elem, és a leginkább tetten
érhető, kimutatható. Azt gondoljuk, hogy összességében az, hogyha egy autó életútjának van
egy nyilvántartása, van egy regisztrációja, akkor az a gazdaság fehérítésében többet ér, mint
öt jól megfogalmazott és precízen kidolgozott törvény, ahol mindig maradnak kiskapuk,
mindig maradnak lehetőségek. De itt elválik a jó a rossztól, a tiszta a manipulálttól. Azt
gondoljuk, hogy ha egy ilyen központi, állami kézben tartott nyilvántartás létrehozható, akkor
az óriási előrelépés a gazdaság fehérítésében, az autósállomány és nemcsak a forgalmazás
területén. Mindenképpen ezt az első öt közé venném.

Az import áfájának a megfizetése örökzöld témánk, évek óta küzdünk ezzel. Azt
gondoljuk, erre is van megoldás, hogy az áfa befizetése feltétele legyen a gépjármű
magyarországi forgalomba helyezésének. Ne az állam fusson utána, és ne neki kelljen
bizonyítani, hogy befizették-e az áfát vagy nem fizették be a külföldről behozott autókra,
hanem legyen egy bizonyíték arra, mielőtt a forgalomba helyezési engedélyt kiadják, hogy
vagy külföldön, az Európai Unión belül tényleg befizették – nem egy fecni számlára ráírják az
ottani áfát, hanem befizették –, vagy ha nem, akkor itthon helyezze letétbe az importőr, vagy
aki forgalomba akarja helyezni. Ha egyértelműen biztos, hogy valahol befizették az Európai
Unióban, akkor lehessen forgalomba helyezni. Tehát azt gondolom, ezekkel előre tudnánk
lépni.

A biztosítókkal gyakorlatilag közös platformon vagyunk, ellentétben az előző évek
vitáival, hogy itt is a kötelező biztosítások, illetve a kárrendezések területén tisztább helyzet
alakuljon ki. Ez is kiemelt téma lenne az autós szakma számára.

Azt gondolom, ezek lennének azok a témák, amelyeket kiemelten vagy előrehozottan
kezelhetnénk. Az egy gyakorlat, hogy lépjenek fel a hatóságok, érvényesítsék az egyébként
meglévő előírásokat, működési engedélyeket, bejelentett munkaerőt, adófizetést. Itt nem a
törvényeket kell megváltoztatni, hanem a törvényeket be kell tartatni, érvényt kell szerezni és
szankcionálni kell. Sajnos a gyakorlat, a tapasztalat azt mutatja, hogy a fogható, egyébként
többé-kevésbé jól adózó vállalkozókat keresik meg, mert ott a bevétel esélye jobb, mint a
feketegazdaságban működők üldözésénél. Tehát ez inkább a gyakorlat, és nem a
törvényalkotás asztalára tartozik.

Továbbvinnénk majd a többi témát is, de azt gondolom, ebben a körben kiemelten
érdemes lenne ezzel a 4-5 témával foglalkozni, ezt kérjük és javasoljuk is.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Rogán elnök úrnak adom át a szót.

Rogán Antal (Fidesz), az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága
elnökének hozzászólása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen az elhangzottakat. Ismerem a javaslatok egy tetemes részét, már
részben személyes, részben írásbeli konzultáció alapján is. Azért is jó ez az albizottsági ülés,
mert ez egyfajta előkészítése annak, hogy az általam vezetett gazdasági bizottság több ilyen
kérdésben, amit önök is ide letettek az asztalra, szeretne önálló indítvánnyal élni. Ebben az
ügyben már a kormányzatban elkezdtem az egyeztetéseket, tehát Matolcsy miniszter úrral két
körben is – legutoljára pénteken – egyeztettünk erről. Ugyan alapvetően az adókérdésekben az



- 11 -

adóügyi csoportot jelölte ki az egyeztetésekre, másik oldalról meg Szatmáry államtitkár urat,
velük ezt majd folytatni is fogom.

Azt gondolom, van reális előrelépésre lehetőség több területen. Kétfelé választanám a
témákat. Valószínűleg lehetnek olyan adóügyi változások, amelyeket a jövő év január 1-jétől
léptetnénk életbe, ezeket nyilvánvalóan az újonnan belépő adótörvényekkel együtt, de
ugyanakkor elképzelhetőnek tartunk egy olyan, alapvetően az autókereskedelmet élénkítő,
illetve az autóipart segítő törvénycsomag elfogadását, amelyet a gazdasági bizottság nyújtana
be, még ha lehet, a mostani tavaszi ülésszakban, tehát legkésőbb júniusban. Az ezzel
kapcsolatos törvényeknél kiemelt helyen van az, amit első helyen mondott Eppel János is,
tehát a külföldi rendszámú gépjárművek használatának akadályozása itt Magyarországon,
mármint az állandó lakhellyel rendelkező magyarországi lakosok, illetve az állandó
telephellyel rendelkező vállalkozások részéről. Azt gondolom, ez nagyon fontos dolog, mert
összességében ez csak egy szimbolikus eleme annak, amiben egyetértünk, szimbolikus eleme
annak, hogy mindannyian a szakma fehérítésében vagyunk érdekeltek.

Azt gondolom, látni kell, hogy van rengeteg olyan terület, ahol a gazdasági válság
hatására sajnos túlságosan sokan választották a szürkezónába való átmenekülés lehetőségét.
Azt gondolom, ez nem helyes, az államnak ilyen esetben a fehérítést ösztönöznie kell. Ez az
ösztönzés kétféleképpen történhet. Egyik oldalról szigorú lépésekkel, másik oldalról viszont
ehhez adott értelemszerű kedvezményekkel. Véleményem szerint a kedvezmények körébe
tartozik például a céges autóhasználat tekintetében az áfamódosítások megtétele. Ezeket még
valóban számolja a minisztérium, de én is azt gondolom, és ebben a miniszter úrral
valamennyire egyetértettünk, hogy ezeknek valószínűleg a fehérítő hatása nem azonnal
érvényesül, de érdemes bevállalni, hogy e téren tisztább helyzetet tudjunk teremteni.

Ami nagyon nagy kérdés, az a regisztrációs adó plafonjának a kérdésköre. Bevallom,
nem azért, mert mi is látjuk, hogy ennek a bevételekhez vajmi kevés köze van, ez egy
igazságossági kérdés, hiszen a regisztrációs adó plafonja ebben az esetben nyilvánvalóan
kedvez a nagyobb értékű gépjárművek vásárlásánál, de azt viszont be kell látnunk, hogy ez a
jelenlegi szabályozás nem működik, tehát ezen mindenképpen módosítani kell. A két
szempontot valahogy össze kell egyeztetni, erre nézve lehet, hogy majd lesznek javaslataink.
Itt még további tárgyalásokat javaslok ebből a szempontból.

Itt van jó néhány olyan lépés, ami szerintem abban a csomagban, amit mi be tudunk
adni, akár elsőként bejöhet, tehát itt rengeteg olyan van a kilométeróra-manipulálás
megszüntetésétől kezdve több olyan dologig bezárólag, ami azt gondolom, működőképes
lehet – cégautóadó és a kW-adó összevezethetőségének a pontosítása –, amiket viszonylag
gyorsan meg lehet tenni. Azt külön üdvözlöm, hogy sikerült a Mabiszszal egyetértésre jutni a
kgfb-törvény módosítása ügyében, mert egyszer már megjárta a bizottságot a jelenlegi
rendszernek az ellentétes irányba fordítása, amit akkor leállítottunk, de azt gondolom, az nem
baj, ha e téren sikerül egyetértésre jutni. De azért itt is szögezzük le, azért az alapcél a
fehérítés elérése, és azt gondolom, hogy az a rendszer, ahol készpénzként föl lehet venni
javítási költségeket számla nélkül, az nem ezt szolgálja. Tehát azt a rendszert így, ebben a
formában nem lehet kezdeményezni, nem lehet támogatni.

Végül hadd szóljak még arról néhány dolgot, ami – azt gondolom – fontos lehet a
jövőben, és erről mindenképpen érdemes beszélni, ez az, hogy az itt lefektetett javaslatok jó
része olyan technikai jellegű kérdés, ahol, ha a jogszabályt módosítjuk is – önök is helyesen
mondták –, itt a hatóságok fellépése szükséges ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Most
ebből kétségkívül az egyik legnagyobb hátrány, ami a szakmát is éri, meg valamennyire éri
természetesen az államot is, az a gépjármű-javíttatás fekete módjának a széles körű elterjedése
Magyarországon. Ez talán még az átlag ágazati problémákhoz képest is súlyosabb probléma.
Én is azt gondolom, hogy itt nem a jogszabályokon kell érdembe változtatni, hanem a
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hatóságok fellépését kell megszervezni. Ez valószínűleg nem érhető el másként, csak
szervezett, kifejezetten erre a témára irányuló akciósorozatokkal.

Szeretném kezdeményezni majd a bizottság elnökeként – ezt szóban már meg is
tettem, de azt gondolom, akár hivatalosan is megtehetjük – Vida Ildikónál, tehát a NAV
elnökénél, hogy ezzel kapcsolatban a szükséges lépéseket tegyék meg. Mert azt gondolom, ezt
nem lehet úgy csinálni, ahogyan eddig működött, hogy van egy irányszám, amit
megpróbálnak teljesíteni minden évben, aztán örülnek neki, hogy ez megvan, hanem
valószínűleg tényleg erre a területre kiterjedő, a jogszabály-módosításokkal együtt meghozott
kampányszerű ellenőrzésekkel lehet elérni. Ennek a megszervezéséhez valószínűleg idő kell,
de azt gondolom, hogy ez az államnak is érdeke, hiszen itt rengeteg olyan adóbevételtől esik
el maga az állam, ami nyilvánvalóan például kompenzálhatná azokat a területeket, ahol
esetleg pont a szektor élénkítése érdekében adókiengedés mellett döntünk. Tehát a kettőnek
valószínűleg párhuzamosan kell futnia egymással. Ennek az előkészítése szerintem kicsit több
időt fog igényelni, mint a jogszabály-módosítások meghozatala.

Tehát kérem önöktől, hogy alapvetően ezt fogadják el, hogy akkor hármas
tematikában dolgoznánk: egyrészt mi előkészítenénk egy olyan jogszabálycsomagot itt a
bizottságban, amely reményeim szerint tavasszal a parlament elé kerül, ami a külföldi
rendszám használatának akadályozásával indít, de rengeteg olyan témát érint – egy-két
adótémát is azok közül –, amelyeket önök fölvetettek.

Lenne egy második köre az átfogó adómódosításoknak, amelyeket a minisztériummal
leegyeztetve, az őszi adótörvényekkel együtt hoznánk be a tisztelt Ház elé, tehát magyarul,
január 1-jétől tudnak hatályba lépni, és azt gondolom, van egy olyan szakmai kör, ami részben
olyan jogszabály-módosítás, -pontosítás, amit lehet, hogy nem tudunk itt a nyár elején
elvégezni, amit majd a minisztériumban le kell egyeztetni. Végül ehhez kapcsolódik
természetesen a hatékony fellépés, aminek – azt gondolom – rövid átmeneti idő után,
megfelelő kampánnyal előkészítve meg kell teremteni a keretét. Én arra vállalkozom, hogy
ebben – azt gondolom, a gazdasági bizottsággal együtt – aktívak leszünk, hogy a sajtóban
többször elmondjuk, hogy lesz ezzel kapcsolatban ellenőrzés, jogszabály-szigorítás. Ehhez
meg fogjuk kérni a sajtó segítségét is, és valószínűleg januártól vagy év végétől elkezdődhet
az a szigorú sorozatos ellenőrzés, ami – reményeim szerint – elvezet odáig, hogy a fekete
gépjárműjavítás aránya jelentősen visszaszorul Magyarországon. Mert abban, hogy teljesen
megszüntetni nem fogjuk tudni, szinte teljesen bizonyos vagyok.

Összességében ezt tudom elmondani, és a javaslatokat megköszönöm, mert közöttük
valóban jó néhány olyan nagyon jól kidolgozott javaslat van, ami gyakorlatilag szinte kész
jogszabályszöveg és -tervezet, itt valóban nem kell szégyellni azt, hogyha át akarunk venni
példákat, például az osztrák példát ebből a szempontból. Ha már valahol működik egy
rendszer, jogilag le van fektetve, ráadásul az Európai Unió megfelelő előírásainak is megfelel
– más már helyettünk ezt az egyeztetést elvégezte –, akkor miért ne emeljük át ezeket az
egyébként működő jogszabály-javaslatokat.

ELNÖK: Köszönjük, elnök úr, a beszámolót. (Jelzésre.) Parancsolj, István!

Reflexiók

KNEZSIK ISTVÁN elnök (Autós Nagykoalíció): Tárgyalunk arról, hogy
együttműködés legyen a NAV-val, csak azért mondok egy életszerű példát. Az Autós
Nagykoalícióban sok információ van, ami lehet, hogy az államnak fontos. Mi konkrét listákat
adtunk át – névvel, telephellyel, címmel –, hogy hova kellene elmennie a NAV-nak, és mire
odaértek, a vállalkozás már nem ott volt. Tehát nagyon elgondolkodtató dolog az, hogy ez
hogyan van, illetve egy nagyon konkrét példánál a NAV egyik elnökhelyettesét, mondjuk
Sors László urat elvittem egy helyre, ahol ő a jelentésébe azt tette, hogy egy üres telek van ott,
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ahol mi leadtuk ezt a dolgot, és valójában ott előtte zajlott az autóbontás. Tehát azért van
ennek egy olyan metodikája is, hogy az ellenőrzést végző hatóságok nem biztos, hogy nem
félnek attól, amilyen retorziókkal a feketegazdaság bizonyos szereplői őket fenyegetik.

Tehát hozzánk kijönnek, és nehogy az legyen a vége – mert ez a Magyar Köztársaság
állami metodikája –, hogy előírnak egy ellenőrzési sorozatot, hozzánk el fognak jönni, mert
nekünk nevünk, telephelyünk, lakcímünk van, és mi vélhetően fogunk fizetni. Ezzel szemben
a feketegazdaságnál úgy indul, hogy „Elengedjem a kutyát?”, és innentől kezdve az
édesanyád, a gyereked és különböző mondatok hagyják el a „vállalkozó” száját. Ez a fajta
autóbontó valahol Magyarországon, ahol kint jártunk, úgy működött, hogy körülbelül
150 autó volt darabokra szedve, és éppen egy Volkswagen Golfot borítottak szét, amelynek ki
volt vágva az összes azonosítójele.

EPPEL JÁNOS ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.): A dolognak van egy
ilyen kriminalizálható része is, ez nem titok, de nyilván a nagy többség nem erről szól, és
nagyon fontos – ezt az elemet ragadnám még ki –, amit Rogán úr is említett, a kommunikáció.
Tehát ha van egy politikai szándék és akarat, itt az aktív kezdeményező szerepet külön
köszönjük a gazdasági bizottság részéről, és megfogalmazódik egy kormányzati szándék, ami
egybeesik egy legális szakma érdekeivel, akkor ezt megfelelően kommunikálni is kell. Már
ennek van visszatartó és orientáló hatása, utána pedig kövessék ezt a megfelelő törvények, és
azok következetes végrehajtása, betartatása. Azt tudjuk, hogy ebben ilyen elemek is vannak,
de azért nem ez a jellemző dolog. A dolgok kerüljenek a helyére, és ezen a többi fronton a
szakaszolással pedig tökéletesen egyetértünk, bennünk is ez körvonalazódott, hogy van az,
ami viszonylag gyorsan átemelhető, van, amivel többet kell foglalkozni, előkészítésben,
tárcaközi egyeztetéssel, és van, ahol a hatóságoknak fel kell készülni erre. De ez a
szakaszolás, ez a több fázis abszolút az, amit mi is elképzelhetőnek és reálisnak tartunk.

ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr, parancsolj!

ROGÁN ANTAL (Fidesz), az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának
elnöke: Csak az életszagú elemekre reagálnék. Abszolút egyetértek vele, most
polgármesterként mondok egy-két példát, hogy hogyan lehet ilyeneken változtatni. Én is
tapasztaltam ilyeneket, két jó területet is mondok önöknek – sőt hármat, de kettő ezek közül
összefügg, mert a parkolás-ellenőrzéssel függ össze, a harmadik pedig a közterület-felügyeleti
működéssel. Én is észrevettem utcán járó emberként – azért a kerület viszonylag kicsi –, hogy
vannak dolgok, ahol nekem más jelentést tesznek le a közterület-felügyelők, mint ami
valójában van.

A rendszeren egyféleképpen lehetett változtatni: ez a megszokott ellenőrtípusú nem
működik, tehát ezért mondom, hogy a kampányszerű, központi egységek bevetésével
megtervezett akciók sokkal célravezetőbbek, mint hogyha azt olyan erők csinálják, akik
nyilvánvalóan maguk is ott élnek, tehát nekik ez kicsit nehéz. Én ezt a kerületben úgy
csináltam, hogy nincs olyan közterület-felügyelő, aki tudná, hogy a munkáját aznap melyik
területen kezdi el, és van, amikor a Falk Miksa utcában ellenőriz, van, amikor a Váci utca déli
részén, de azt soha nem tudja, csak aznap reggel fogja megtudni egyébként a főnökétől, hogy
ez hol fog elkezdődni. Ugyanez történt a parkolásnál, ahol ráadásul még folyamatosan váltunk
is ehhez képest embereket. Egyébként – érdekes módon – megnőtt a befizetett parkolások
aránya ebből a szempontból.

Vagy a másik legjobb példám, hogy mikor az egyik mélygarázs irányítását átvettük, és
az új igazgató asszonyt megkértem arra, hogy egy napra – reggel 7-től este 8-ig –
méltóztasson beülni a pénztárba saját maga, aznap három és félszeresére nőtt a napi árbevétel
aránya. Ebből természetesen az következett, hogy sürgősen kamerák kerültek a pénztárhoz és
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annak minden részéhez. Tehát az embernek meg kell tanulni az ilyen típusú eszközökkel, az
átláthatóság eszközeivel fölvenni a küzdelmet. Egyetértek önnel, életszagúan ez így működik
addig, amíg nincs akarat ennek megváltoztatására. Ha van, akkor nem azt mondom, hogy
100 százalékos eredményt, de 50 százalékosat biztosan el lehet érni, főleg, ha ahhoz
megfelelő kommunikáció kapcsolódik.

A szakaszoláshoz pedig annyiban én is a megértésüket kérem, hogy itt nyilvánvalóan
vannak olyan dolgok, év közben nagyon ódzkodtunk az adóváltozások megtételétől, vagy
legalábbis az olyan adóhatások megtételétől, amelyek érdemben befolyásolhatják a
költségvetést. Nagyon nehéz ezeknek az együttes hatását kiszámítani, és azért nekünk
Brüsszellel is van egy folyamatos kontaktusunk abban a tekintetben, hogy hogyan kívánjuk
tartani a hiánycélt. Nyilvánvaló, hogy minden változást – főleg, ha az áfát érint, akkor meg
végképp – meg kell magyarázni, tehát ennyiben kérem az önök türelmét, hogy lesznek olyan
lépések, amelyeket nyilvánvalóan csak január 1-jétől tudunk megtenni.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt átadnám a szót a kérdésekre, egyetlen megjegyzés ezzel
kapcsolatban szakemberként – már úgy gondolom, hogy ügyvédként –, hogy ugye, az
ellenőrzésnek van visszatartó ereje, de tudjuk, hogy nem biztos, hogy mindig tökéletes. De azt
gondolom, hogy megfelelő jogi szabályozással – például a Mabiszszal –, hogy csak olyan
számlát fogadnak el és csak olyat fizetnek ki, amit igazolhatóan legális szerviz adott ki, az
lehet, hogy még hathatósabb eredményt hoz, mint bármilyen ellenőrzés, habár tudjuk, hogy az
is fontos.

Mengyi Roland kért szót.

Kérdések, észrevételek, válaszadás, reflexiók

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Meghívottak! Nekem csak egyetlen kérdésem lenne – mindamellett természetesen,
hogy messzemenőkig egyetértünk a közös kitűzött céllal, a szürke- vagy feketegazdaság
fehérítésével –, hogy azok a bizonyos elemek, azok a javaslatok, amelyeket elénk tettek,
méghozzá az áfabevallás – ugye, vannak ezek a projektcéggel megvalósuló trükkök –, illetve
a javítási és karbantartási áfa visszaigényelhetőségi mutatói, valamint a segédmotoros
kerékpárok kapcsán a lopáson alapuló importra vonatkozó adatokat tudjuk-e számszerűsíteni.
Csak hogy tudjuk nagyságrendileg, hogy miről beszélünk, de kérdezhetném az illetékes
minisztérium munkatársait is, hogy mekkora tételről beszélünk, mert ez azért megkönnyíti a
gondolkodást.

Köszönöm.

ELNÖK: Erdélyi úr kért szót, parancsoljon.

ERDÉLYI PÉTER elnök (Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete): Erdélyi Péter
vagyok, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületétől. Számoltunk mi is ezekkel a dolgokkal,
ezeket a számításokat természetesen – meg a teljes adatbázist – nagyon szívesen átküldjük,
vagy akár el is mondjuk, csak az az igazság, hogy ezt most nem látom, mert olyan kicsi
betűvel nyomtattuk ki. (Felmutatja az irományt.) De nagyon szívesen átküldjük.

Mi is próbáltuk modellezni az összes javaslatnál azt, hogy milyen számszaki dolgok
jönnek ki. Alapvetően talán látszik is a javaslatcsomagból, hogy azt az elképzelést követjük,
hogy igyekszünk mindig a másik fél és a harmadik fél szempontjait is figyelembe venni,
pontosan azért, mert egyezséget és megoldást szeretnénk, nem pedig egyoldalúan a saját
álláspontunkat megpróbálni képviselni, mert ebben sem esélyt, sem célt és értelmet nem
látunk. Ennek érdekében azoknál az eseteknél is, például a szerviznél, ahol áfa-
visszaigénylésről van szó, mi próbáltuk számolni, hogy az ebből eredő gazdaságfehérítés
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milyen ellenoldali bevételeket jelent az államnál. Itt nemcsak az erkölcsi jellegű előnyökre
gondolok, hogy a rend irányába megy a dolog, hanem konkrétan arra is, hogy ez az egész
csomag, amit ide letettünk, hogyan fizeti ki magát. Ezeket a számításokat – ez rengeteg
exceltábla – nagyon szívesen elküldjük annak, akit érdekel.

EPPEL JÁNOS ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.): A lényeg az, hogy
mindenhol vannak becsült adataink – általában becsült adatok –, nem konkrét statisztikai
számok, csak becsült adatok. Ezek rendelkezésre állnak, amelyeket mi figyelembe vettünk
már az előkészítésnél is, és meg is fogjuk küldeni minden egyes ponthoz, hogy mi a jelenlegi
helyzet, és mi várható akkor, hogyha a változás bekövetkezik. Egy globális szám: csak a
szerviz területén ma a feketegazdaság becsült nagyságrendje 40 százalék a teljes
szerviztevékenységnél vagy szervizkiadásoknál. Ha ennek a felét vissza tudjuk hozni a legális
gazdaságba, akkor mindenki jól jár, kivéve az az érintett pár ezer vállalkozás, amelynek így a
forgalma csökkenni fog.

ELNÖK: Nagyon köszönöm. Azt gondolom, egy irányba haladunk. Talán ennek a
párbeszédnek az a lényege, hogy az irányokat határozzuk meg, és ha az irányokat
meghatározzuk, és az elnök úr mellénk áll e vonatkozásban, mert a kormányzati szereplőkkel
való egyeztetés, a társminisztériumok, illetve kapcsolódó minisztériumok bevonása
mindenképpen szükséges és elengedhetetlen. De tényleg vannak olyanok – egyezően adjuk
elő –, hogy gyorsan egy laza szabályozással, egy – fogalmazzunk így – salátatörvény
bevezetésével pillanatok alatt szabályozhatók, és vannak hosszú küzdelmek: akár
minisztériummal, akár költségvetéssel, akár Európai Bizottsággal és európai szereplőkkel való
egyeztetés. De ami a lényeg, és talán azt kívánjuk itt most picit üzenni a szakmának, hogy
nem tudjuk, csak elképzeljük, hogy mi volt az elmúlt 8 évben, de most változtatni akarunk.

Tehát azt szeretnénk, hogy igenis azokat a pénzben nem is biztos, hogy jelentős, de a
szabályozást érintően mindenképpen a fehérítés mellett ható gazdasági folyamatokat
kormányzati szinten is felvállalva, nagyon hamar hatékonyan, akár még a tavaszi időszakban
– elnök úr mondta, hogy a tavaszi időszakban, ez azt jelenti, hogy július 14-éig – bemenő

törvényjavaslatokkal, akár szeptemberben, de legkésőbb januárban hatályba lépő
javaslatokkal igenis hatékonyan lépjünk előre. Mert most önök ott ülnek, ti ott ültök és látják,
látjátok, de akik, akár Ottó barátom, aki szalonnal rendelkező, vagy legalábbis családi szinten
érintett, tehát látjuk hogy ez mit jelent. Tehát ez tényleg nem pánikkeltés, hanem tény. Tehát
az, hogy olyan kereskedések vannak – és egy konkrét példát hadd mondjak –, hogy évente
180-190 kocsit adott el, az elmúlt három évben 11 darabot adott el. Három év alatt! Tehát
2008-2009-2010-ben eladott 11 kocsit a 400 helyett. Nem is beszélve arról, hogy ez mit jelent
a gazdaság, például iparűzési adó szempontjából mit jelent. Tehát ezt tovább tudjuk
vertikálisan is vinni, hogy az önkormányzatnál csökken az iparűzési adó, tehát ez mind-mind
problémát jelent.

Van-e esetleg észrevétel a minisztérium részéről?

DR. SIPOS MIHÁLY szakmai referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit
szeretnék csak hozzátenni, hogy – mivel Knezsik úr is megnevesített – mi a minisztériumban
annak idején működtettünk egy autóipari versenyképességi munkacsoportot, amelynek a
tagjai között a túloldalon ülők közül több arcot is láttunk. A problémákat akkor nekünk
elmondták, csak az volt a helyzet, hogy a „béna kacsa” kormány nem tudott tenni semmit
sem.

Tényleg örömömre szolgál, hogy most itt vagyok, és hallom, hogy ezek a kérdések
ismételten előkerültek, mert valóban égetőek. Meg tudom ígérni, hogy segítünk ezek
megoldásában, mert közösek az érdekeink. Köszönöm.
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ELNÖK: Az elnök úr már tett egy javaslatot vagy ígéretet arra, hogy a gazdasági
bizottság is, az meg nem kérdés, hogy mi mint albizottság – mert valamilyen szinten, ha
vállalkozásszabályozási oldalról nézzük, akkor mindenképp bennünket érint –, mindenképpen
élharcosai leszünk ennek. És azzal, hogy a szakma valamilyen szinten mellénk áll, habár
közös autóban kell hogy üljünk, hogy így fogalmazzak, a téma szelleméhez méltóan, azt
gondolom, egy autóban ülve nagyon eredményesen tudjuk áttörni azokat a falakat, amelyek –
ahogy a minisztérium képviselője is mondja – az elmúlt 8-10 évben gátolták a folyamatokat.
Mert látjuk, hogy ha nem teszünk valamit, akkor tényleg nem az lesz a kérdés, hogy hogyan
éljük túl, hanem hogy egyáltalán túléljük-e. Mert csődközeli helyzet van.

Vannak fellángolások, és tudjuk, hogy egy-egy közbeszerzési számmal lehet esetleg
valamilyen statisztikát javítani, de igazi, hathatós, a magyar társadalmat, a társadalom minden
rétegét érintő áttörést nem jelent egy-egy adott negyedévben vagy félévben történő eladás. Ezt
tudjuk, hiszen nagyon sokatokkal beszéltem erről, és tudjuk, hogy ezek sokszor statisztikák,
az export-import, ezek mind kérdések, ezekben valamit tenni kell.

Esetleg van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor azt gondolom, tényleg
megköszönve, hogy eljöttek az urak, megköszönöm a bizottság tagjainak és a
minisztériumnak azt, hogy az első beszélgetés első lépésében egy nagyon gyors, rapid kis
találkozót lefolytattunk. Arra tudunk ígéretet tenni az itt ülő bizottsági tagokkal, az elnök úr
felvetését is továbbvíve, hogy fogunk még itt találkozni, és nem kell már várni erre 10 évet.

Köszönöm, hogy eljöttek.

EPPEL JÁNOS ügyvezető igazgató (Porsche Hungaria Kft.): Köszönjük a lehetőséget,
és ahogyan említette elnök úr, a lélektani rész nagyon fontos, hogy van egy üzenete, hogy
érdemes még tovább küzdeni, kitartani. Főleg a kereskedői szintű vállalkozóknak, a mi
hálózatunknak, akiknél már tényleg két-két és fél év válságban eltöltött idő és küzdelem után
van egy kis reménysugár, vannak kis mentőövek, amik által látják, hogy a politika
egyértelműen melléjük áll. Tehát ez a fajta kinyilvánítás, ez a lélektani megerősítés ma
nagyon sokat ér.

ELNÖK: Hadd mondjak erre még egy mondatot, hogy ennek miért van jelentősége
most – és tudom, hogy ez most mosolyt fog fakasztani sok ember száján, főleg akik nem
élnek benne ezekben a kereskedésekben –, hogy most az ember, akinek kereskedése van,
fellélegzett azért, mert nem kell fűteni. Már odáig jutottunk el, hogy azt nézzük, hogy ha most
lement a fűtésszezon, és nem kell a havi 4-500 ezer forint gázt kifizetnem, akkor már annyi
probléma nem lehet, mert ha veszteséget is termelek, de áprilistól októberig nem kell fűteni.
Reméljük, hogy mire az új fűtési szezon eljön, addigra kormányzati szinten is nemcsak
ígéretet, hanem tényeket is tudunk letenni az asztalra.

Köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm, hogy meghallgattak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 9 perc)

Dr. Seszták Miklós
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


