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Napirendi javaslat

1. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Vincze László Mihálynak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Becsó Zsoltnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Lucz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 8 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Megkezdi munkáját a Sport- és turizmusbizottság a mai napon.
Köszönöm a képviselőtársaim rugalmasságát. Elvileg tegnap estére lett volna kiírva a
bizottsági ülésünk, de miután csúszott a parlament ülésmenete, ezért nem akartam azt a
helyzetet előidézni, hogy úgy ülünk össze, hogy még nem volt ideje a hivatali apparátusnak
arra, hogy ajánlást készítsen a benyújtott módosító indítványokból, és ezért kértem inkább azt
képviselőtársaimtól, hogy ma reggel találkozzunk.

A mai ülésünknek igazából két napirendi pontja van, 1. napirendi pontként az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/581.
számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról szavazunk.

Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, Lucz Zoltánné
főosztályvezető asszonyt és kollegáit. Kérem, hogy legyenek segítségünkre majd a módosító
indítványok tárgyalása során.

Képviselőtársaim kaptak egy listát azokról az ajánlási számokról, amelyeken szereplő
módosító indítványok tartoznak a bizottság hatáskörébe. Ha végigértünk ezeken a módosító
indítványokon, és képviselőtársaim úgy gondolják, hogy vannak még olyan további módosító
indítványok, amelyekről szavaznunk kellene, akkor arra kérem majd önöket, hogy ezt külön
jelezzék.

Kérdezem, hogy ki az, aki a mai napirendet az írásban kiküldött meghívóban szereplő
sorrendben és tartalommal… (Zakó László: A másodikat nem mondtad el.) Bocsánat, az
Egyebek. A 2. napirendi pontban szerepelnek az Egyebek. Tehát aki az írásban kiküldött
tartalommal elfogadja a mai ülésünk napirendjét, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. A
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így megkezdi
munkáját.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása)

Első a 2. ajánlási számon szereplő indítvány, amely Scheiring Gábor képviselő úr
indítványa. Kérdezem a minisztérium álláspontját, hogy vélekednek erről a módosító
indítványról.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt kívánok! Lucz
Zoltánné vagyok. Nem támogatjuk. Ez a tb-járulék 3 pontos csökkentését jelenti, és most
jelenleg ez nem képezi az akcióterv részét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Reméljük, nincs kizárva az, hogy majd ősszel az
adótörvények kapcsán erre visszatérjük és ezzel könnyítsük a munkaadók helyzetét. Jó, tehát
a minisztérium nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a
módosító indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 1. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

40. ajánlási számon szintén Scheiring Gábor indítványa szerepel. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.
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LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez a 10
százalékos társaságiadó-csökkentés elhagyását jelentené.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja az indítványt. (Nincs jelzés.) Senki sem támogatja az indítványt. Köszönöm.

42. ajánlási számon dr. Szekeres Imre és képviselőtársainak indítványa szerepel.
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez az
ingatlan-bérbeadással kapcsolatos szabályok enyhítésének elhagyását jelentené.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. A bizottság
egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen.

Megyünk tovább. A 62. ajánlási számon Rogán Antal képviselő úr indítványa
szerepel. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. Az Art.-
szabályokkal kapcsolatos pontosító rendelkezés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 14. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1. A bizottság támogatja az indítványt.

Soron következik a 101. ajánlási számon Hegedűs Lorántné képviselő asszony
indítványa. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez a
beruházási szabályokkal kapcsolatos korrekciók elhagyását jelenti.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki
támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja
így az indítványt.

A 113. ajánlási számon Jávor Benedek képviselő úr indítványa szerepel.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hasonló az előzőhöz, nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja az indítványt.

114. ajánlási számon szintén Jávor Benedek képviselő úr indítványa szerepel.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, hasonló ez is
az előzőhöz.

ELNÖK: Ugyanezt érinti szintén. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja
a módosító indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

115. ajánlási számon Bödecs Barna képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.
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LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is kapcsolódik, nem
támogatjuk az előzőek szerint.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 3. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 116. ajánlási számon Hegedűs Lorántné képviselő asszony indítványa szerepel.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyancsak nem támogatjuk.

ELNÖK: Ugyanez a kör. Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3.
Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

117. ajánlási szám, Jávor Benedek képviselőtársunk.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hasonló az előzőhöz, nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyanebben a tárgykörben tesz módosító indítványt.
Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 125. ajánlási számon szereplő indítvány Hegedűs Lorántné indítványa. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mindig ugyanaz a tárgykör. Kérdezem a bizottság
tagjait. Ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Ugrunk egyet a 153. ajánlási számon szereplő indítványra. Tóbiás József és
képviselőtársainak indítványa.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. A
jövedékiadó-szabályok, pálinkafőzéssel kapcsolatos szabályok elhagyását jelenti.

ELNÖK: Köszönjük szépen. 90 éves vívmány, úgyhogy szeretnénk ragaszkodni
hozzá, hogy ez így maradjon. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt az
indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 159. ajánlási számon Tóbiás József és képviselőtársainak az indítványa szerepel. A
minisztérium álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, hasonló az
előzőhöz.

ELNÖK: Ugyanez, szintén a pálinkafőzéshez kötődő szabályozást módosítaná az
indítvány. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. Tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja.
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A 160. ajánlási számon szereplő szintén Tóbiás József és képviselőtársainak az
indítványa.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanaz, nem támogatjuk.

ELNÖK: Ugyanebben a körben. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki
az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen.
A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 161. ajánlási számon szintén Tóbiás József képviselő úr indítványa szerepel.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, hasonló, az
előzőhöz kapcsolódik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen. A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Végül a 164. ajánlási számon szintén Tóbiás József és képviselőtársainak az
indítványa szerepel.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, a pálinkaügy
még mindig.

ELNÖK: Ugyanez, még mindig a pálinka. A minisztérium nem támogatja. A
képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a pálinkafőzés vívmányát
sikerül megőriznünk, legalábbis bizottsági szinten.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan módosító indítvány, amely a mostani
szavazáson nem szerepelt, de úgy gondolják, hogy fontos lenne erről tárgyalnia a
bizottságnak. (Nincs jelzés.) Megköszönöm főosztályvezető asszony és kollegái
együttműködését, külön azt, hogy ebben a korai időpontban is rendelkezésünkre álltak és
felkészülten jöttek a bizottsági ülésre, ezzel rendkívüli mértékben segítették a bizottság
munkájának hatékonyságát. További szép napot kívánok önöknek! Az 1. napirendi pontot
lezárjuk.

Egyebek

Egyebek között van-e kérdése valakinek? (Zakó László jelentkezik.) Igen. Alelnök úr,
öné a szó.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Egy gyors kérdés. Jövő pénteken a felsőházi
teremben lesz egy idegenforgalmi konferencia, annak szeretném nem is a részleteit tudni,
mert a programját is olvastam, hanem a lehetőségét a vendégem, vendégeim bejuttatására,
hogy mi a módja ennek, a menetrendje. Köszönöm.

ELNÖK: Természetesen. Válaszul erre azt tudom mondani, hogy ma zárul le az utolsó
egyeztetés az előadók körét illetően. Egy lista kiment, hogy nagyjából milyen tematikájú
előadások várhatóak. Ahogy a visszajelzések megjöttek a felkért előadóktól, ma ennek lezárul
az egyeztetése. A Nemzetgazdasági Minisztérium szervezi ezt a nemzeti konzultációt, mi a
bizottsággal ebben együttműködünk, azért is én kértem, hogy ez a felsőházi ülésteremben
legyen. Természetesen lehetőség van arra, bárki, aki a bizottság tagjai közül szeretne vendéget
hozni vagy olyan szakembert, aki ezen a területen dolgozik, azt örömmel vesszük. Arra
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kérnék mindenkit, hogy Sirkó Éva kolleganőmnél adja le a neveket, akkor a listára vesszük és
természetesen a beléptetésben is segítünk. (Hadházy Sándor: Korlátozott mértékben.) Nyilván
a hely befogadóképessége jelenti az egyetlen korlátot e tekintetben. Minden képviselőtársamat
is személyesen fogom majd erre meghívni, amikor kialakult a végleges forgatókönyv. Ez 16-
án, tehát jövő pénteken lesz. Szeretném, ha minél többen, akik tudnak, azok erre eljönnének.
(Dr. Varga László jelentkezik.)

Varga László képviselő úr, öné a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is
gratulálnék a tegnapi eredményhez és az elnökségi tagságához a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnökségében. (Elnök: Köszönöm szépen.) Ennek kapcsán javasolnám azt, hogy
ősszel valamilyen módon vegye a bizottság napirendjére, hogy konzultáljon az MLSZ
elnökségével, hiszen azt gondolom, ez egy előremutató változás, ami az MLSZ élén történt
ebben a tekintetben. Tehát kíváncsian várom a fejleményeket, és nagyon szívesen vennék egy
konzultációt erről a kérdésről. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a gratulációt, képviselő úr. Természetesen készséggel állok
rendelkezésre, és segítem azt, hogy összejöjjön ez a találkozó. Szeptemberben egy parlamenti
ülés lesz várhatóan, előtte van egy bizottsági ülés. Tehát van ez a szeptemberi, vagy
októbertől, amikor újraindul az önkormányzati választásokat követően a parlamenti ülésszak,
tehát akkor javasolni fogom, hogy vegyük napirendre, és elnök urat meg fogom keresni ez
ügyben. Biztos vagyok benne, hogy addigra már az új elnökség munkaprogramja, munkaterve
összeáll. Látható lesz majd, hogy a válogatott sorsa hogy alakul és egyéb fejlesztési
elképzelésekben mit tud előrelépni majd a Labdarúgó Szövetség. (Zakó László jelentkezik.)

Alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Egy másik téma. A Jobbik sportkabinetének két jeles
képviselője szakértőként a bizottság ülésén eddig is, ezután is részt vesz. Szeretném
bejelenteni, hogy ma délután megalakul a Jobbik turisztikai kabinetje, és szeretnék
lehetőséget kapni arra, hogy annak vezetője a turisztikai témát érintő ülésünkön részt
vehessen. Köszönöm.

ELNÖK: Természetesen, alelnök úr. Köszönjük a bejelentést, és ahogy eddig is,
állunk rendelkezésre. Senkit nem szeretnénk korlátozni abban, hogy a bizottság munkáját
szakmai segítséggel ellássa, úgyhogy örömmel vesszük majd. Kérném akkor itt is a nevet, és
akkor a technikai dolgokat kollegáim intézik.

Van-e más az Egyebek között, képviselőtársaim? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor
köszönöm a megjelenést. Szép és sikeres napot kívánok. Elvileg van egy 6 órás ülésünk, azért
mondtam, hogy elvileg, mert ha nincs olyan kapcsolódó módosító indítvány, ami a
bizottságunk hatáskörébe tartozik, akkor erre nem kerül majd sor. Amint képbe kerülünk és
pontos információnk van, azonnal fogjuk jelezni önöknek. Jó munkát kívánok!

 (Az ülés befejezésének időpontja: 7 óra 24 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


