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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Kovács Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)
Dr. Varga László (MSZP) Horváth Andrásnak (MSZP)
Vincze László Mihály (Fidesz) megérkezéséig Bús Balázsnak (KDNP)
Bánki Erik (Fidesz) megérkezéséig Szalay Ferencnek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) távozása után Bánki Eriknek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szatmári László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Elkezdjük a munkánkat, határozatképesek vagyunk. A napirendi sor odakerült
mindannyiukhoz. Kérdezem, hogy van-e módosító javaslat vagy bármiféle kiegészítenivaló.
(Nincs jelentkező.) Azt javaslom, hogy vegyük előre az „egyebeket”, a sportlétesítményekkel
foglalkozó albizottság megalakítását, illetve a munkatervet, és másodikként tárgyaljuk az adó-
és járuléktörvényeket.

Aki ezt így elfogadja, emelje fel a kezét, legyen szíves! (Szavazás.) Aki nem fogadja
el? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Nincs jelentkező.)

Egyhangúlag elfogadtuk.

Egyebek

Albizottság létrehozása

Javaslat érkezett, hogy sportlétesítményekkel foglalkozó albizottságot hozzunk létre.
Meg nem mondom pontosan, hogy mi volt pontosan a javaslat ennek az albizottságnak a
nevére, Tamás tudja… (Bárdossy Tamás: Szilágyi képviselő úr tudja.)

Akkor Szilágyi képviselő úr; tessék parancsolni!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A javaslatom az volt, hogy hozzuk létre a
„labdarúgás, sportlétesítmények és stadionok rendje” albizottságot.

ELNÖK: (Hangosítás nélkül.) Én azt javaslom, hogy ennek legyen egy rövidebb neve,
amibe több minden belefér, tehát ne szűkítsük le ennek a bizottságnak a feladatkörét a
labdarúgó-stadionokra, illetve a rendjére. (Szilágyi György: Nem lehetne mikrofonba? Nem
hallom.)

Azt javaslom, hogy rövidítsük le a nevét, és olyan nevet válasszunk neki, amivel azt
tesszük lehetővé, hogy ne csak a labdarúgással és a sportlétesítmények biztonságával
foglalkozzon, hanem foglalkozhat akár mondjuk a létesítményfejlesztési elképzelésekkel is, és
mondjuk, nemcsak labdarúgó-stadionnal, hanem bármi mással, ezen belül persze a rendjével
és a biztonságával is.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor azt javaslom, hogy a „labdarúgást” vegyük ki,
mert a sportlétesítményekben benne van az, hogy a sportlétesítmények egészével, tehát akkor
„sportlétesítmények és stadionok rendje” vagy „sportlétesítmények rendje”. Erre a hivatalos
megfogalmazásra egyébként az EU-ajánlásokban és az UEFA-ajánlásokban is „stadionok
rendje” szerepel, úgyhogy ezért javasoltam ezt a megfogalmazást, tehát azt javasolom, hogy
„sportlétesítmények, stadionok rendje”.

ELNÖK: Csak ha a „rendje” benne van, akkor mással nem fog foglalkozni az
albizottság. Ha viszont azt mondjuk, hogy „sportlétesítményekkel foglalkozó albizottság”
vagy „sportlétesítmények albizottsága”, akkor mindennel foglalkozhat, mert valószínűleg
foglalkozni is kell egyébként különféle létesítményfejlesztési programokkal, uszodaépítéssel,
tornaterem-építéssel, sok minden mással is.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azért javasoltam a „rendjét” egyébként - bocsánat,
nem szőrszálhasogatásból -, hiszen a sportlétesítményeknél úgy értelmezhetné az ember, hogy
csak a sportlétesítmények helyzetével, állapotával foglalkozik, itt viszont kimondottan
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foglalkozni kellene a sportlétesítményeknek azért a rendjével, hiszen abban minden benne
van. Abban benne van az, hogy milyen biztonsági előírásokat határoznak meg egy
sportlétesítménynél, milyen olyan humán erőforrásokat határoznak meg, ami azt jelenti, hogy
hogyan kellene biztosítani egy pályát adott esetben; ebbe beletartozik a szurkolók
kiszolgálása, tehát például, hogy a vendégszurkolóknak mit kell biztosítani egy-egy
stadionban, tehát egy teljesen átfogó kép.

Még egyszer mondom, hogy az 1998-as UEFA-ajánlásban is pontosan ez a
meghatározás szerepel, komplexen a stadionok. Csak hogy egy példát mondjak, ebbe olyan is
beletartozik, hogy Magyarországon talán két pálya, ha szigorúan megfelelne az UEFA
előírásainak. Csak egy példát mondok: középen kell lenni a játékoskijárónak minden
stadionban, meg van határozva az, hogy mekkorának kell lenni egy öltözőnek, mekkorának
kell lenni egy vendégöltözőnek és hasonlóknak, tehát én erre gondoltam, hogy azokat az
előírásokat is figyelembe kell venni, amiket az UEFA folyamatosan ajánl.

ELNÖK: Értem.
(Hadházy Sándorhoz:) Képviselő úr!

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem is az a
javaslatom, hogy egy általánosabb megfogalmazást használjunk, hiszen ha ezt leszűkítjük,
akkor örök vita lesz, hogy akkor ez most az albizottság hatáskörébe tartozik, nem tartozik, és
folyamatosan bővítenünk kellene. Én azt javaslom, hogy a „sportlétesítmények fejlesztése és
üzemeltetése” nevet viselje ez az albizottság, és akkor ebbe aztán tényleg beleférnek az
üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e más vélemény? (Jelzésre:)
Alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Gazdag a magyar nyelv, és ha mindent le
szeretnénk fedni rövid kifejezéssel, az én javaslatom az, hogy sportlétesítmények – abba már
a stadion is beletartozik – és sportrendezvények, mert a létesítmény a tárgyieszközrészét
jelenti, a sportrendezvények alatt pedig a humán részét, tehát az azt látogatókat is értem, tehát
„sportrendezvények és sportlétesítmények biztonságával foglalkozó albizottság”. (Moraj.) A
biztonságtól ne távolodjunk el nagyon, mert az egész albizottságot az az igény hozta létre,
hogy iszonyatos állapotok kezdtek elharapódzni a sportrendezvényeken. Ami nem a
biztonsággal, hanem csak az egyéb sporttevékenységekkel kapcsolatos, arra itt van a
nagybizottság, az a Sport- és turizmusbizottság hatáskörébe tartozik szerintem.

ELNÖK: Van-e még javaslat? (Nincs jelentkező.) Én azt javaslom, hogy valóban ne
szűkítsük a bizottság hatáskörét, ha lehet, mert akkor csinálunk egy másik bizottságot; jól
nézne ki. Én azt gondolom, hogy bármennyire furcsa, nem a sportlétesítmények biztonsága a
legnagyobb problémánk, hanem az, hogy nincsenek, vagy ha vannak, akkor milyen állapotban
vannak. Ha ezt az egészet így kezeljük, akkor szerintem az a jó, ha a sportlétesítmények
fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik, mert ebben valóban benne van a biztonság,
benne van az építés, benne van a felújítás, benne van a koncepció maga, hogy hogyan és
miképpen álljunk neki a sportlétesítményeknek. Ezen belül egyébként a bizottság
összeállíthatja a munkatervét, és azt mondja, hogy ő most a stadionok rendjével akar
kiemelten foglalkozni valamelyik albizottsági ülésen, és azt gondolom, hogy akkor
megoldódik az összes probléma. Én tehát nem szűkíteném a bizottság hatáskörét, de nem is
bővíteném teljes mértékben.
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TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Amikor Pannonhalmán voltunk, akkor felvetődött, azt
hiszem, pont az Újpesti Dózsa-meccs (Közbeszólás: Ilyen nincs!) után, amikor szétszedték a
stadiont, hogy kellene egy olyan törvényt hozni, hogy itt a stadionokban az angolokhoz
hasonló biztonsági keretek között működjön a szurkolás. Akkor javasolta az elnök úr, Erik,
hogy amikor megalakul ez az albizottság, akkor ezzel foglalkozzon. Most az a kérdésem,
hogy ebbe belefér-e ez a törvényjavaslat, mert az a lényeg szerintem.

ELNÖK: Belefér, persze.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Örülök annak, amit elnök úr mondott, ha így
gondolják, csak a bizottság elnöke, Bánki Erik, nem így nyilatkozott a tv-ben. Pontosan ez
lenne a sorrend ugyanis, hogy először stadionokat fejlesszünk, először normális
körülményeket teremtsünk, először normális játékot teremtsünk, és utána kezdjünk el
foglalkozni azzal is, hogy milyen szabályok érvényesek a stadionban szurkolókra. De
valóban, ezt az albizottságot azért óhajtjuk létrehozni egy kimondott esemény kapcsán, ez a
Ferencváros – szeretném a jegyzőkönyvben rögzíteni, nehogy megsértődjenek az újpesti
szurkolók, hogy Újpesti Dózsa nincs (Derültség.), régen volt, mert ezt sértésnek veszik -,
tehát az Újpest-Ferencváros-mérkőzéssel kapcsolatosan felmerült negatív események voltak
ennek az albizottságnak a legfőbb létrehozói. Ezért szeretném, hogy azért azt mindenképpen
szögezzük le, ha ezt itt deklaráljuk, tőlem hívhatjuk pohárnak is ezt az albizottságot, csak
ezzel foglalkozzon; az a lényeg, hogy mire van hatásköre. (Közbeszólás: A személyed
biztosíték erre. – Derültség.)

ELNÖK: Nekem tényleg nagyon-nagyon furcsa az, hogy a sport sokak fejében csak
labdarúgásként szerepel. A labdarúgás nem sport vagy nem csak a sport. Az, hogy a
labdarúgó-stadionokban mi van, az egy dolog; ma Magyarországon van temérdek sportág,
temérdek létesítmény, és temérdek létesítménnyel kell foglalkoznunk. Én azt gondolom -
 utoljára mondom, aztán döntsük el -, hogy olyan albizottságot hozzunk létre, ami foglalkozik
a sportlétesítmények rendjével, a rendezvények rendjével, a fejlesztéssel, a felújítással, a mit
tudom én, mivel, tehát nem kell túlbonyolítani a dolgot, a bizottság meg majd eldönti, hogy
mivel szeretne belül foglalkozni.

Azt javaslom: „sportlétesítményekkel, sportlétesítmények fejlesztésével és
üzemeltetésével foglalkozó albizottság” vagy „sportlétesítmények fejlesztési és üzemeltetési
albizottsága”. Az utóbbi szebb, nem?

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Bocsánat. Ha ennek a bizottságnak már amúgy is van egy
várak, kastélyok albizottsága, és ki találja ugyan ki, nagyjából tudjuk, hogy mivel foglalkozik,
és nem tettünk egyéb jelzőket és pántlikákat a bizottságra, akkor miért nem hívjuk
„sportlétesítmény és sportrendezvény” albizottságnak? Ebben minden benne van, ugyanúgy,
mint a kastélyok, várak albizottságnál.

ELNÖK: Mert a sportrendezvény egy egészen más kategória, mint a sportlétesítmény.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): De eredendően ezzel akartunk foglalkozni.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Engedje meg, elnök úgy, hogy csak egy példát
említsek. Azt mondták, hogy tágítsuk a kört, de ezzel pont leszűkítjük, hiszen nem
elsődlegesen csak a fejlesztésekről van szó.

Megint hadd említsek egy példát: jelen pillanatban Magyarországon nincs normálisan
szabályozva az, hogy sportrendezvényeknél a biztonsági cégnek például milyen előírások
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vannak érvényben. Itt én sem csak labdarúgásról beszélek, hiszen nem kell mondani, akár
kosárlabdáról, akár kézilabdáról beszélhetünk, de akármilyen másról is. Pont a látvány-
csapatsportágak azok, amiket fejleszteni szeretne a kormány, és pont azzal szűkítjük, hogy
csak fejlesztésről beszélünk, vagy pedig más... Akkor legyen csak az, amit alelnök úr javasolt:
sportlétesítmények és sportrendezvények, szerintem ebben benne foglaltatik a jogkör is.

ELNÖK: Van-e még más javaslat? (Nincs jelentkező.) Akkor én tartom azt, hogy
„sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó albizottság” egyszer,
másodszor pedig „sportlétesítmények és -rendezvények albizottság”. Jó? Akkor mind a
kettőről szavazunk.

Aki az elsőt, tehát a „sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó
albizottság” nevet fogadja el, az tegye fel a kezét! (Szavazás.) Tizenegy.

Aki a másodikkal ért egyet, a sportlétesítményekkel és -rendezvényekkel foglalkozó
albizottság elnevezéssel? (Szavazás.) Négy.

Akkor az előző a neve az albizottságnak.
Az albizottság elnökének Kovács Péter képviselőtársunkat kértük meg, hogy vállalja

el – nem tudom, hogy vállalja-e. (Kovács Péter: Igen.)
Ki szeretne ennek az albizottságnak tagja lenni? (Jelzésre:) Hadházy képviselő úr.

Szilágyi képviselő úr is szeretne tag lenni?

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést, ügyrendi kérdésem lenne. Az ügyrendi
kérdésem az lenne, hogy rendben van, hogy elnök úr Kovács Pétert javasolta, de meg kellett
volna esetleg kérdezni, hogy javasol-e valaki mást elnöknek, nem? Biztos, hogy nem fogják
elfogadni, csak…

ELNÖK: Kinek van még javaslata elnökre?

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Először a bizottságot állítsuk össze, és utána tudunk a
bizottság tagjai közül elnököt választani, nekem ez a javaslatom.

ELNÖK: Nekem meg az, hogy most válasszuk meg az elnököt, és utána
megválaszthatjuk a tagokat.

Kinek van még javaslata elnökre?

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr! Alapvetően, semmi bajom Kovács képviselő

úrral, tévedés ne essék. (Kovács Péter: Ennek örülök, köszönöm szépen. – Derültség.) Ha
valaki egy elnök mellé rendeli a bizottság tagjait, az nem olyan egészséges, mintha tényleg
feláll egy bizottság, és a soraiból elnököt választ. Ha azonban ezt a sorrendet követjük, akkor
én Szilágyi György képviselőtársamat, bizottsági tagtársunkat is jelölöm szavazásra; az
előélete predesztinálja arra, hogy ezt az elnöki funkcióját jól ellássa. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e még elnökjelölt-javaslat?

PÁL BÉLA (MSZP): Nem elnökjelöltre szeretnék javaslatot tenni, hanem Hadházy
Sándor képviselő úrhoz csatlakozva azt javasolnám, hogy az albizottság a tagjai közül
válasszon elnököt. Még azt sem tudjuk, hogy kik lesznek az albizottság tagjai. Szerintem ezt
nyugodtan rájuk bízhatjuk.

ELNÖK: Elfogadtam.
Akkor ki szeretne albizottsági tag lenni? (Többen  jelentkeznek.)
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HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Nem én, hanem dr. Varga. (Derültség.) Most
én vagyok dr. Varga.

ELNÖK: Tehát akkor Kovács képviselő úr, Hadházy képviselő úr, Lasztovicza
képviselő úr, Szilágyi képviselő úr, dr. Varga képviselő úr (Bús Balázs: És Vincze képviselő

úr is.) és Vincze képviselő úr. (Közbeszólások: Hoffmann Pál!) Ki nem szeretne albizottsági
tag lenni? (Derültség.) Horváth András képviselő úr is.

Tehát Kovács, Hadházy, Lasztovicza, Szilágyi, Varga, Vincze és Horváth képviselő
urak. (Közbeszólás: Csak ne egyszerre ülésezzünk, mert akkor nem leszünk határozatképesek.)

HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Melyik Horváth képviselő úr? (Bárdossy Tamás: A
másik. – Lasztovicza Jenő: Megijedtél, mi? – Derültség.)

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e, hogy ez a hét képviselőtársunk
alkossa az egész nagy erőkkel felvonuló albizottságot.

Aki elfogadja, emelje fel a kezét! (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk.
Akkor az albizottság az első ülésén megválasztja az elnökét. (Bárdossy Tamás: Mi

választunk elnököt.) Most mégis mi választunk elnököt?
Elnöki javaslat Kovács képviselő úrra és Szilágyi képviselő úrra érkezett. Aki egyetért

azzal, hogy Kovács Péter képviselőtársunk legyen az albizottság elnöke, az emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Aki nem fogadja el? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)

11 igen szavazat és 5 tartózkodás.
Aki Szilágyi képviselő úrra adja az igen voksot? (Szavazás.) Egy. Aki nemmel szavaz?

(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)
15 tartózkodás.
Kovács Péter úr a bizottság elnöke, a tagjait pedig megválasztottuk. Kovács Péter

elnök úr fogja összehívni a bizottság első ülését.

A bizottság munkaterve

A munkatervünk a következő „egyebek” napirendi pont. Van-e a munkatervhez
kiegészítő javaslat? (Nincs jelentkező.)

Aki elfogadja a munkatervet, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki nem fogadja el a
munkatervet? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)

1 tartózkodással elfogadtuk a munkatervet. (Vincze László Mihály az ülésterembe
érkezik.)

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1376. szám)

Az adó- és járuléktörvények a következő napirendi pontunk.
A minisztérium képviseletében?

Szatmári László szóbeli kiegészítése

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Szatmári
László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese, és segítőtársam
Csákiné Fodor Anna, szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa.
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amennyiben megengedik, röviden áttekinteném
ennek a törvénycsomagnak azt a vonulatát, amit általános vonulatnak lehet tekinteni, illetve
egy-két olyan mozzanatra kitérnék, ami szűkebb értelemben a tisztelt bizottságnak az
ügykörét érinti. Ez utóbbiból van viszonylag kevesebb, de célzottan az ágazatokat érintő

változásból azt lehet mondani, hogy viszonylag kevesebb van. A legáltalánosabb változás,
amiről beszélni kell, nyilvánvalóan és mindenekelőtt a jövedelemadókat érintő változás, ezen
belül is elsősorban a személyi jövedelemadóztatás reformértékű megváltoztatása.

Ebbe a körbe tartozik az egykulcsos arányos személyi jövedelemadóztatás bevezetése,
amely kiegészül az egy kulcs bázisán egy családi adóztatással. Az egykulcsos adóztatás - mint
a nevéből is következik - azt jelenti, hogy minden egyes jövedelmet, függetlenül attól, hogy
milyen forrásból származik, egyetlenegy adókulccsal, mégpedig a 16 százalékos adókulccsal
adóztatja a jövőben az szja-törvény. Hozzá kell tenni, hogy 2011-12 ebből a szempontból még
átmeneti évnek számít, ugyanis az egykulcsos adóztatás mellett a kvázi szuperbruttó vagy a
szuperbruttó intézménye fennmarad. Ez - ahogyan eddig is - az úgynevezett összevont
adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozik, tehát ebben az esetben a 16 százalékos
adókulcsot a jövedelem 1,27-tel felszorzott adóalapjára kell alkalmazni. Mint említettem,
2011-ben ez az 1,27-tel való felszorzás működik, 2012-ben ez a bruttósodás feleződik, tehát a
felszorzás 1,135-tel történik, és 2013-tól szűnik meg ez a kvázi szuperbruttó, tehát az
összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, mint jövedelmekre, onnantól kezdődően igaz
minden további nélkül, hogy a 16 százalék valóban 16 százalék. Hozzá kell azonban tenni,
hogy a szuperbruttó átmeneti fennmaradása nem abból adódik, hogy a kormány ezt a
módszert helyesnek tartja, a kormány úgy gondolja, hogy ez a módszer rontja az adóztatás
áttekintését; a fennmaradást az indokolja, hogy ennek költségvetési hatásai rövidebb távon
nem igazán vállalhatók, tehát a kormánynak határozott szándéka a szuperbruttó kivezetése,
átmenetileg marad a rendszerben. Nagyon lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a másik ilyen
elem, ami rendszerben viszonylagos bonyolultságot okoz, az adójóváírás intézménye, amely
azonban 2011-ben - és feltehetően a további években is - csökkentett mértékben, de
megmaradt. Az adójóváírás intézménye gyakorlatilag a technikai nullakulcs szerepét tölti be
az szja-törvény rendszerében, a bérjövedelmet érvényesítők vehetik igénybe.

Fontos kitérni arra, hogy az egykulcsos adóztatás, mint említettem, kiterjed
valamennyi jövedelemre, tehát kiterjed a tőkejövedelmekre is - azokra is általánosan
16 százalékos kulcsot kell alkalmazni -, és kiterjed az úgynevezett béren kívüli juttatásokra is,
illetve azokra a juttatásokra, amelyeknek jövőre ugyan megváltozik a neve, de jelenleg még
úgy hívjuk őket, hogy természetbeni juttatások. Ezeknél a juttatásoknál az a főszabály, hogy
itt az adóterhet a kifizető viseli, tehát nem a magánszemély, aki a jövedelmet szerzi. Itt a
pénzbeli juttatásokkal való azonos adóterhelés megteremtése érdekében az adóalap a juttatás
értékének 1,19-szerese, és erre kell vetíteni a 16 százalékos adókulcsot. Ez tehát egy másfajta
adóalap-korrekció, ennek nincs köze a szuperbruttóhoz, itt igazából a kétfajta juttatás közötti
különbség indokolja ennek az eltérő adóalap-megállapításnak a módját.

Mint említettem, ebbe a körbe, a kifizető által az adóterhet viselő körbe tartozik a
béren kívüli juttatások köre is. A béren kívüli juttatások - köznapi néven a cafeteria-
juttatások - köre 2010-ben jelentősen nem változik, jelentősen nem változnak azok az
értékhatárok sem, amelyek ebbe a körbe tartoznak, de azért itt van egy-két olyan változás, ami
kifejezetten a tisztelt bizottság ügykörét érinti, és erre ki kell térni. Az egyik: a béren kívüli
juttatások között található az étkeztetés - szándékosan nem meleg- vagy hidegétkeztetést
mondok – formájában megszerzett vagyoni érték kedvezményes adóztatása, mégpedig havi
18 ezer forint értékben. Természetesen ez akkor is kedvezményesen adózó, mint ahogy
jellemzően így van, ha nem természetben biztosítja a munkáltató vagy a kifizető, hanem
valamely utalvány vagy pedig elektronikus közvetítőeszköz segítségével.
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Itt az egy lényeges változás, hogy ez az utalvány egyaránt felhasználható lesz
úgynevezett melegétkeztetés, tehát a klasszikus vendéglátóhelyi szolgáltatás igénybevételére,
illetve fogyasztásra közvetlenül kész ételek vásárlására, ebből a szempontból tehát ezen a
körön belül ez egy átjárható felhasználási utalványként fog viselkedni, mint említettem, havi
18 ezer forintig. Lehet mondani némi leegyszerűsítéssel, hogy akinek az a kedvező, hogy ezt
hidegre, tehát közvetlenül fogyasztásra kész ételre használja, akkor nyilván ezzel fog élni; aki
eddig is igénybe vette a melegétkeztetést, és ezzel élt, az továbbra is ugyanerre fogja
használni. Bizonyára a tisztelt bizottság előtt is ismert volt az a jelenség, ami 2010-es évet
végigkísérte, hogy tulajdonképpen a melegétkezési utalványok kezdtek el viselkedni egyfajta
kvázi univerzális utalványként. Gyakorlatilag amióta a nagy kereskedelmi hálózatok
elfogadták, ez lényegében bármiféle felhasználási körre kiterjedt, mondhatni, hogy ebből a
szempontból az univerzális - tehát hidegre, illetve melegre felhasználható - utalvány
lényegében újat ebben a körben nem jelent. (Lasztovicza Jenő távozik az ülésteremből.)

Megjelenik a kedvezményesen adózó juttatási körben egy igen magas, éves 300 ezer
forintos értékbeli korlátozással a megújulási kártya formájában történő juttatás lehetősége,
azonban azt hozzá kell tennem, hogy a törvény erről az új juttatási lehetőségről viszonylag
keveset tartalmaz. Gyakorlatilag annyit tudunk, és annyit lehetett leszabályozni, hogy ezt a
megújulási kártyát egy arra a kormányrendeletben felhatalmazott hitelintézet fogja
kibocsátani, és hogy a kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokra lehet majd
felhasználni, mint említettem, egy 300 ezer forintos értékhatáron belül. Nyilván ehhez
elfogadóhely kell, tehát nemcsak szabályozási kérdésekről van itt szó, hanem elfogadóhelyi
hálózat kiépítéséről és a többiről, ami azért időt vesz igénybe, tehát ebben a pillanatban
pontosan nem lehet megmondani, hogy ez mikor fog indulni az éven belül. A várható
felhasználási köre, ahogyan erről tájékozódtunk, nagyjából a szálláshely-szolgáltatás, illetve
az úgynevezett melegkonyhás étkezési szolgáltatás igénybevétele, és valószínűleg egy egyéb
más, életmódjavító szolgáltatás igénybevételére fog vonatkozni, de mint említettem, ebben a
kérdésben még az folynak előkészítő munkálatok.

Amire még ki kell térnem, és külön meg kell említenem, mint általános jellegű hatást,
az természetesen az szja-n belül megjelenő családi elem. Mint önök előtt is ismert - hiszen
erről a tájékoztatóban is olvashattak, illetve a sajtó is tájékoztat róla -, egy igen jelentős
összegű, már az első gyermektől igénybe vehető családi adóalap-kedvezmény jelenik meg a
személyi jövedelemadóztatás rendszerében. Ez egy-két gyermek esetében 62 500 forint,
természetesen gyermekenként, illetve jogosultsági hónaponként, ami levonható az adóalapból,
három és több gyermek esetében pedig 206 250 forint, ami havonta és gyermekenként
levonható az adóalapból. Ez egy igen jelentős mértékű támogatás a családoknak, és
nyilvánvalóan az az üzenete, hogy az adórendszer, ahol tud, segít a gyermeket nevelő

családoknak, tehát alapvetően, akik tevékenységjövedelmet szereznek, a
tevékenységjövedelmükből ezt az adókedvezményt igénybe véve tudják könnyebben
fenntartani családjukat, illetve arra teremt lehetőséget, hogy ugyanezek a családok gyermeket
vállaljanak. Hozzátenném azt is, hogy más változások is számosan találhatók az szja-
törvényben, hiszen gyakorlatilag, bár nincs új törvény, lényegében olyan súlyú változásokat
jelent, ami az szja-törvény egész rendszerét érinti, tehát például az adóterhet nem viselő

járandóság kategóriája 2011-től lényegében megszűnik. Ezeknek a járandóságoknak a
többsége - ne beszéljünk rébuszokban, itt van a nyugdíj, itt van a gyes - adómentessé válik. Ez
következik abból, hogy két funkciója volt az adóterhet nem viselő járandóságnak: egyrészt,
ameddig volt progresszió, addig a mellette megszerzett jövedelmet egy magasabb kulcsba
emelhette, a másik funkciója pedig az adójóváírással függ össze, hogy beletartozott az éves
összes jövedelembe, tehát aki jövedelmet szerzett, az az adójóváírásból kevesebbet vagy akár
egyáltalán nem tudott igénybe venni. Tehát az, hogy az adóterhet nem viselő járandóságok
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kategória megszűnik, és jellemzően adómentessé válik, az két szempontból is könnyebbséget
jelent ilyen szempontból.

Ki kell térni egy olyan változásra, amely meglehetősen sok vállalkozót irritált, hogy a
2010. évben működött a tevékenységre jellemző kereset intézménye. Ez gyakorlatilag azt
jelentette, hogy a főállású egyéni vállalkozók, illetve a társas vállalkozások személyesen
közreműködő tagjai a járulékfizetési kötelezettségüket ez alapján az elég nehezen
meghatározható bűvös érték alapján kellett, hogy teljesítsék. Ha a kivétjükkel vagy a társas
vállalkozásban személyes közreműködés ellenértékével nem érték el ezt a bizonyos,
tevékenységre jellemző kereseti értéket, akkor az adóévet követően át kellett minősíteni az
osztalékalapot, illetve a társas vállalkozó által megszerzett osztaléknak egy részét nem önálló
tevékenységből származó jövedelemmé, és ilyen módon súlyosabb adókövetkezményekkel
kellett volna megfizetni a közterheket.

A benyújtott javaslat szerint ezt az átminősítést a 2010. évvel kapcsolatban már
természetesen nem kell végrehajtani, és a 2011. évtől ez az intézmény egész egyszerűen
megszűnik. Ezzel függ össze – elnézést, ez már nem szja, járulékszabály -, hogy megváltozik
a minimum járulékalap is, mégpedig ez a minimálbér, illetve azoknál a tevékenységeknél,
ahol a tevékenységvégzés feltétele a minimum középfokú végzettség vagy pedig a garantált
bérminimum. Ez egy olyan változás, ami természetesen a tisztelt ágazatokat is érinti, tehát
mind a tevékenységre jellemző kereset megszűnte, mind pedig a járulékszabályoknál az új
járulékminimum alkalmazási szabályának változása.

Talán még egyetlen dolgot emelnék ki; elnézést, ez az egy dolog inkább két dolog. Az
egyik, hogy szintén a jövedelemadót érintően még meg kell említeni azt, hogy 2013-tól a
társasági adó kulcsa minden megkötés nélkül, tehát adóalap-korlátozás nélkül a benyújtott
javaslat szerint 10 százalékra csökken. Ebből a szempontból 2010 egy átmeneti év volt, év
közben lépett hatályba 250 millió forintos adóalapig a 10 százalékos adókulcs, 2011 egy
olyan év, amikor 500 millió forintos adóalapig alkalmazható a 10 százalékos adókulcs, ilyen
lesz 2012, 2013-tól pedig ez az adóalapbeli korlátozás megszűnik.

A másik, amire ki kellene térni, ami közvetlenül érinti az utazásszervezőket, az egy
áfatörvénybeli pontosító szabály. Ez azt jelenti, hogy az utazásszervezők esetében, akik az
árrés szerinti adózás szerint adóznak, a más személy által nyújtott szolgáltatás, illetve a mástól
igénybe vett termékre jutó általános forgalmi adó nem vonható le, és ez akkor sem vonható le,
ha egyébként az adóalany a fordított adózás szabályai szerint veszi igénybe az adózási
kötelezettségét. Ami itt újdonság, az igazából az, hogy rá kellett erősíteni a törvényszövegben,
hogy fordított adózás szerint sem lehetséges a levonás, de természetesen ezzel együtt jár, hogy
a le nem vonható forgalmi adó viszont természetesen csökkenti az árrést, tehát azután,
mondhatni, forgalmi adót fizetni nem kell, tehát ilyen módon teljes ez a szabály. Ha ezzel
kapcsolatban még lenne valami részletkérdés, akkor kolléganőm készséggel áll
rendelkezésükre. Én az első körben ennyit mondtam volna el.

Talán egy-két dolog, hogy az szja-változás tulajdonképpen mit jelent költségvetési
hatásában. Körülbelül 308 milliárdnyi adótömeg az, amit otthagy a magánszemélyeknél, tehát
ez nem adóátrendezés, ez konkrétan ott marad. Ezen belül a családi kedvezmény
145 milliárdot hagy a gyermeket nevelő családoknál, magánszemélyeknél, és van egy –
 mondhatni, természetes - velejárója a személyi jövedelemadóztatás rendszere átalakításának:
azzal, hogy működik az egykulcsos adóztatás, jelentősen leegyszerűsödik az előlegeztetés, ez
pedig minimalizálja azoknak az eseteknek a számát, amikor az előleg és az év végén fizetendő
adók közötti különbözet egyáltalán előállhat. Ez teszi lehetővé azt, hogy a
magánszemélyeknek egy viszonylagos szélesebb körében a bevallási kötelezettség
leegyszerűsödhet egy egyszerű adattartalmú adónyilatkozatra: tehát ez a bizonyos elhíresült
söralátét. Ez a söralátét egy adónyilatkozat, amely valóban csak arról szól, hogy a
magánszemély, azon túl, hogy közli az adóazonosító jelét és a személyes adatait, egyetlenegy
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egyszerű tartalmú nyilatkozaton közli az adóévben összes megszerzett adóköteles jövedelmét,
a tőle levont adót, adóelőleget. Elképzeléseink szerint egyébként ez az adónyilatkozat lesz
alkalmas a kétszer 1 százalékról történő nyilatkoztatásra is, de ha a magánszemély úgy dönt,
hogy ezt nem teszi rá az adónyilatkozatra, akkor természetesen a továbbiakban ez az
1 százalékos nyilatkozat is futhat külön, mint ahogy egyébként most is, tehát nem feltétlenül a
bevallásban adja be a magánszemély, hanem külön nyilatkozaton.

Ez, ami szintén nem egy elhanyagolható változás, hogy jelentősen egyszerűsödik az
szja-val kapcsolatos adminisztráció, amely a magánszemélyeket érinti, de természetesen érinti
a bérszámfejtő feladatokat végrehajtó kifizetőket, munkáltatókat is; ezek a feladatok is
lényegesen egyszerűbbek lesznek. Köszönöm a türelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, hogy kérdések merültek-e
fel. (Nincs jelentkező.) Vélemények?

Kérdések

PÁL BÉLA (MSZP): Még a kérdésnél maradva hadd kérdezzek valamit. Volt-e
lehetőség arra, hogy a kormány egyeztessen - mivel a Sport- és turizmusbizottságnál
vagyunk - a sport és turizmus szakmai szervezeteivel, az érdekképviseletekkel néhány
kérdésben - itt például az utazási irodákra vagy éppen a megújulási kártya lehetőségére
gondolok - és más olyan új elemben, amely érinti a turizmus területén működő munkaadókat
és munkavállalókat is.

ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor a kérdések körét lezártuk.
(Bánki Erik az ülésterembe érkezik.)

Szatmári László válaszadása

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az érdekegyeztetésre -
 elnézést, egy kicsit összetett lesz a válasz - ezt követően fog sor kerülni. A megújulási vagy
rekreációs kártya esetében - mert ez többfajta munkanéven folyt – már összetettebb a helyzet.
Folytak már a nyár folyamán előkészítő munkálatok. Ezekben a munkálatokban a különböző

szakmai szervezetek szakértői részt vettek, tehát ezek – mondhatni – ilyen informális, de azért
puhatolózó jellegű előkészítő munkálatokként folytak, tehát egyfajta tesztelése azért folyt
annak, hogy az ágazat miként viszonyulna ehhez az újfajta eszközhöz, a megújulási
kártyához, illetve mit kívánna benne látni, milyen típusú szolgáltatásokat, és nemcsak ilyen,
tehát a potenciális felhasználóknál is azért volt egyfajta előtudakozódás.

(Az elnöklést Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszöntöm a bizottságot! Időközben átvettem az alelnök
úrtól az ülés vezetését.

További vélemények vannak-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.)
Pál Béla képviselő úr, öné a szó.

Vélemények

PÁL BÉLA (MSZP): Ez kérdés volt, elnök úr. Köszönöm szépen.
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Főosztályvezető-helyettes úr! Mivel nyilván az általános
vitára való alkalmasságáról döntünk, itt van hely és lehetőség arra, hogy elmondják a frakciók
a véleményüket. A Magyar Szocialista Párt képviselői, akik a Sport- és turizmusbizottságban
tevékenykednek, a lehetőségükre álló nagyon rövid idő alatt áttanulmányozták azt a
törvénytervezetet, amely több elemet tartalmaz, nyilván jóval többet, mint amit most
főosztályvezető úrnak lehetősége volt ismertetni, hiszen a számviteli törvény, a
Könyvvizsgálói Kamara, az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettség teljesítését
célzó adó- és vámjogi törvények módosítása is benne szerepel ebben a T/1376. számú
törvénycsomagban. Mindegyikkel természetesen most én sem foglalkozom, a rendelkezésre
álló időben én a személyi jövedelemadóval foglalkoznék, és azzal, hogy hogyan érinti a
turizmus, illetőleg a sport területén tevékenykedő munkaadókat és munkavállalókat ez a
törvénytervezet.

Azzal szeretném kezdeni, amelyre a kérdésem is irányult, hogy világosan látszik, és
ezt nyilván tudtuk is, hogy minekutána mi is szombaton kaptuk meg ezt a törvénytervezetet -
 amelyet lehetne salátatörvénynek is nevezni, ahogyan korábban az ellenzék, természetesen a
korábbi ellenzék a kormány által beterjesztett javaslatokat illette -, természetesen nekünk sem
volt rettenetes sok lehetőségünk az áttanulmányozásra. De nem történt meg, és nem is
történhetett meg az érdekegyeztetés a törvény különböző passzusai vonatkozásában, nem
tárgyalta az Országos Érdekegyeztető Tanács, nem volt érdekegyeztetés, hisz a különböző

összefüggésekről nyilván nagyon nehéz véleményt formálni. Csak egyet hadd mondjak, hogy
természetesen a beterjesztett törvénytervezetet az is módosítja majd, hogy sikerül-e és milyen
mértékben emelni a minimálbért. Itt azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban természetesen
nekünk is fenntartással és óvatosan kell fogalmazni, mert ez pozitív irányban is változtathatja
a beterjesztett törvényjavaslatot. Az sem nagyon helyes, hogy nem lehet látni az összefüggést
a költségvetés és a beterjesztett adótörvények között, hiszen ha látnánk az összefüggéseket,
akkor pontosabban és alaposabban formálhatnánk véleményt.

Három szempontból vizsgáltuk a beterjesztett törvényjavaslatot. Az első szempont arra
vonatkozott, hogy ez az adócsökkentés, amely kétségtelenül jelentős mértékű – nem olyan
jelentős, mint amit a Fidesz a választások során ígért, de jelentős - főleg a jobb jövedelmi
helyzetben lévő állampolgárok és munkavállalók körében, hogyan érinti a turisztikai szektort,
és hogyan érinti a személyi jövedelemadó hatálya alá esőket. Meg kell állapítani, hogy a
16 százalékos egységes adókulcs nem az alacsonyabb jövedelműeknek kedvez, hanem a
magasabb jövedelműeknek, hiszen érzékelhető és pozitív változást a 250 ezer forint feletti
kereseti kategóriában jelent. Minél magasabb a fizetés, minél magasabb az adózott jövedelem,
annál kedvezőbb, még néhány tízezer forintos is lehet a változás, és minél lejjebb megyünk,
tehát 250-300 ezer forint körül vagy ezalatt, ott még az is elképzelhető – a tévedés lehetőségét
azért tartom fenn, mert nyilván a minimálbéremelést még nem ismerjük -, hogy ott nemhogy
nem változik, hanem még esetleg veszteséget is szenvednek a munkavállalók. (Becsó Zsolt
távozik az ülésteremből.)

Köszönjük szépen ezt a hatástanulmánynak is beillő anyagot, amelyet most kaptunk
meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, pont az ülés előtt. Én kiváló gyorsolvasó
vagyok kollégáimmal együtt, amit lehetett, átolvastunk, de nyilván örömtelibb lett volna, és
jobban megtisztelte volna a bizottságot, ha erre előbb is lehetőséget kapunk. Azt is világosan
lehet látni, hogy tegnap a különadókról elfogadott törvény az energia, a távközlés és a
kereskedelem megadóztatásával teremti meg annak lehetőségét, hogy ez a 300 milliárd
forintos adócsökkentés létrejöhessen, ugyanakkor ez a három szektor nagy valószínűséggel rá
fogja terhelni a fogyasztókra ezeket a terheket, így tehát megint az alacsonyabb, a kisebb
jövedelmi helyzetben lévő rétegek járnak rosszul.

Ezt azért kell elmondani, és azért kell hangsúlyozni, mert a turizmus specifikusan egy
olyan ágazat, ahol nem magasak a bérek, ahol általában alacsony fizetéssel dolgoznak az
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emberek, így egyáltalán nem mindegy, hogy a borravaló vagy egyéb más lehetőségük mellett
mennyi marad majd a borítékban, ezért a turizmus területén dolgozók jelentős része - mint
ahogy a kis keresetűek is - nem jár jól ezzel az adómódosítással. Szeretném azt is jelezni,
hogy ezt az adócsökkentést 17 százalékra, illetve 32 százalékra 2010-re vonatkoztatva
megvalósította a Bajnai-kormány is. Azt is szeretném elmondani - mint ahogy ebből a
tájékoztató anyagból kiderül, amelyet most kaptunk kézhez az ülés előtt -, hogy a Lajtán
nyugatra általában többkulcsos adórendszer van érvényben, pontosan azért, mert ott az
adóterhelés elvi része, hogy a magasabb jövedelmi helyzetben lévőktől elvont adókból
kompenzálják a kisebb keresetűeket; ez most az egy adókulccsal nem érvényesül.

A másik, amit vizsgáltunk, hogy segíti-e a munkahelyteremtést. Meg lehet állapítani,
hogy ez nem gátolja, de nem is segíti olyan mértékben a munkahelyteremtést, mint ahogy ezt
a kormánypárt képviselői előzetesen ösztönözték, hiszen munkáltatóijárulék-csökkentés nincs
benne…

ELNÖK: De van.

PÁL BÉLA (MSZP): …, ugyanakkor viszont, ahogy főosztályvezető-helyettes úr is
elmondta, kivezeti például az adómentes kört jelentős részében, és jelentős részben adózni
kell olyan tevékenységi körök után, amely például a munkahelyteremtést is segítené. Itt
nyilván a munkáltatói járulék csökkentése segítette volna inkább a munkahelyteremtést,
amelyet annak idején - pont a Fidesz ösztönzésére is - a Bajnai-kormány megtett,
5 százalékkal csökkentette a munkáltatói járulékot. Ennek a csökkentésnek itt most nyoma
sincs.

Azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években - mindannyian emlékszünk arra, akik a
bizottság tagjai voltunk - nem múlt el bizottsági ülés anélkül, hogy a Fidesz képviselői ne
ösztönözték volna a szállásáfa-csökkentést, a vendéglátásáfa-csökkentést, hogy a legutóbbi
időszak fejleményeihez visszahivatkozzak, az üdülési csekk adómentességét, az étkezési
utalványok adómentességét. Ezért kíváncsian vártuk, hogy a beterjesztett törvényjavaslat
hogyan áll hozzá ezekhez a kérdésekhez: azt lehet mondani, hogy ezen a területen nem történt
semmi. Annyi történt, hogy nyilván az üléspont határozza meg az álláspontot: most
kormányzati pozícióban felelősségteljesebb javaslatokra és véleményekre van szükség a
Fidesz-KDNP képviselői részéről is, így tehát világosan látható, hogy kis mértékben ugyan,
25 százalékról körülbelül 20 százalékra csökken az üdülési csekk és a melegétkezési utalvány
adóterhelése, de messze van attól az adómentességtől, amelyet, mint említettem, a Fidesz
képviselői az elmúlt években sorozatosan ösztönöztek a bizottsági üléseken. A magunk
részéről - természetesen van néhány elem, amit mi is pozitívnak tartunk - azt gondolom, hogy
a családi adókedvezmény például akár pozitív is lehetne, ha figyelembe venné azt, hogy
valamilyen módon kompenzálni lehessen azokat a családokat, akik egyszerűen nem
rendelkeznek megfelelő jövedelemmel ahhoz, hogy ezt igénybe vehessék; sokan vannak a
turizmus, vendéglátás területén is.

Azt gondolom, hogy a megújulási kártya lehetősége is egy pozitív elem lehet a
beterjesztett törvényjavaslatban, főleg az értékhatár vonatkozásában is, de jó lenne tudni azt
is, hogy ez hogyan viszonyul az üdülési csekkhez. Ez azt jelenti, hogy az üdülési csekket
kivezetik a piacról? Tovább folytatva a gondolatot, a szakszervezetek által üzemeltetett,
korábban megvalósított üdülésicsekk-rendszer ezzel halálra van ítélve, és jön majd a
megújulási kártya lehetősége, amely egyébként számos pozitívumot hordozhat amellett, hogy
korábban már elmondtuk a véleményünket a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
államosítása mellett. Ahhoz azonban, hogy erről alaposan véleményt tudjunk formálni,
mindenképpen kellene egy részletesebb ismeret arról, hogy mi is ez a megújulási kártya, mire
lehet majd igénybe venni és milyen módon.
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Nem támogatjuk az utazásszervezés területén az utazásszervezőket kedvezőtlenül
érintő módosításokat; nyilván ebben a vonatkozásban be fogjuk adni a módosító
indítványainkat. Én azt gondolom, hogy az általam elmondottak alapján - most nagyon
gyorsan, talán három pontban összefoglalva - az egyik az, hogy a nagyobb jövedelmi
helyzetben lévőket segíti az egykulcsos adóteher, a második, hogy ugyan nem gátolja, de nem
is segíti a munkahelyteremtést olyan mértékben, ahogy azt annak idején a Fidesz megígérte, a
harmadik, hogy az érdekegyeztetés rendszerére nem került sor, a negyedik pedig az, hogy
turizmust és a sportszolgáltatásokat nem segíti olyan mértékben, mint ahogy ezt a Fidesz
korábbi megnyilvánulásai, ígéretei tartalmazták.

Mindennek alapján mi általános vitára nem tartjuk alkalmasnak a benyújtott
törvénytervezetet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Hadházy Sándor képviselő urat illeti a szó.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Sajnálattal hallom azt, hogy az MSZP nem tud túllépni a saját

árnyékán, és még mindig ugyanazokat a rosszul beidegződött gondolatokat mondja, mint
korábban. Itt igazából egy jelentős változás van, amire szeretném felhívni a figyelmet,
mégpedig az, hogy ez a kormány az emberek pártján van, és a megszorításokat nem úgy
gondolja, illetve nem megszorításokban gondolkodik, hanem megpróbálja a terheket azokra
hárítani, akik képesek ezeket megfizetni, illetve akik az elmúlt néhány évtized során
haszonélvezői voltak az állami támogatásoknak akár adókedvezmények, akár vissza nem
térítendő támogatás formájában. Nem az embereket próbálja megint megadóztatni, és nem így
próbál ebből az igen nehéz pénzügyi helyzetből kilábalni, amelybe az előző kormányzatok
belevezették az országot (Pál Béla: És a válság.), ebből a helyzetből nem az emberek árán és
a bőrén kíván kilábalni. Én úgy gondolom, hogy ez az irány helyes.

Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra is, hogy nem felel meg teljes mértékben a
valóságnak az, amit hallhattunk Pál Béla képviselőtársamtól, hiszen azért ez a törvényjavaslat
tartalmaz olyan elemeket is, amelyek a vállalkozások számára kedvező hatásúak: szeretném
jelezni, hogy például tartalmazza a kétszer négyórás részmunkaidős foglalkoztatással járó
járulékcsökkentést; tartalmaz nagyon komoly olyan juttatási rendszert, amelyet a korábbi
időszakban az előző kormányzat jelentős mértékben megnyirbált.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az előzetes számítások szerint ez a
törvényjavaslat 308 milliárd forintot hagy az embereknél. Ez nyilvánvaló, hogy minden
esetben pozitív hatású, hiszen ennek van egy nagyon komoly keresletélénkítő hatása is.
Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a rekreációs kártya egy nagyon komoly
előrelépés, és ez 300 ezer forintig vehető igénybe, ez egy igen jelentős tétel, habár
nyilvánvalóan ezt is - legalábbis, ha jól figyeltem, akkor ezt is - sújtja a 16 százalékos
általános adóteher, de csak 16 százalék sújtja. Ez igen jelentős előrelépés. Nagyon fontos az
is, hogy havi 18 ezer forintos étkezési utalvány vehető igénybe, illetve adható, amely nemcsak
hidegétkezésre, tehát élelmiszer-vásárlásra, hanem melegétkezésre is igénybe vehető. Én úgy
gondolom, hogy figyelembe kellene venni azt is, hogy a Széchenyi-kártya jóvoltából a hazai
kis- és közepes vállalkozások 1000 milliárd forint tőkéhez juthatnak, amely forrás
értelemszerűen figyelembe vehető a fejlesztéseknél.

Összességében: én azt gondolom, hogy egészen más módon képzeli el a jelenlegi
kormányzat a gazdaságtámogatást és a kilábalást, mint ahogy a szocialista előző kormányzat
ezt gondolta, és azt gondolom, hogy ez a helyes út. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
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Szalay Ferenc alelnök úr kért szót. Öné a szó.

SZALAY FERENC (Fidesz): Pál Béla képviselőtársamnak mondanám a sporthoz
kötődő adókedvezményeket, amelyről néhány hónapja beszéltünk. A kedvezményes adózás
lehetőségét megadtuk a sportolóknak. Ez arról szólt, hogy 18 százalékkal adózik a
munkavállaló, 12-vel a munkaadó, tehát egy nagyon komoly lehetőséget tártunk a kiemelt
sportolók és dolgozók felé; az ajándéktárgyak és a kis értékű, a versenyeken használható
ajándéktárgyak adóját eltöröltük, vagy azt hiszem, 5 százalékos adóra csökkentettük, tehát
nagyon jelentős csökkenése történt meg az adózásának, és azt mondtuk, most van kint az
Uniónál…

ELNÖK: Szja-mentes.

SZALAY FERENC (Fidesz): Szja-mentes lett, igen, és most van kint az Unióban
vizsgálat alatt a társasági adó címkézésének lehetősége. Azt gondolom tehát, hogy ha ezt most
hozzávesszük a mai napirendhez, egy igen különleges dolog az, amit ma a mi bizottságunk
tárgyalhat.

Hadd egészítsem ki, amit Hadházy képviselő úr mondott. Azért az elmúlt nyolc év
problémái – legyen ez a kormány, legyen ez a válság, legyen ez a sokak által elmondott
államcsőd szélén toporgó ország – azért sok mindent hozott: mondjuk 600 ezer körüli
munkanélkülit, 195 ezer bruttó forint átlagbért, rengeteg kiszolgáltatott és bizonytalan embert,
egy olyan országot, amelynek a versenyképessége hihetetlen mértékben csökkent, és még
sorolhatnám. Ezt azért csak elismerjük! Ebből kell most valamilyen módon kijönni.

Elnök úrtól kérdeztem, hogy mi lett volna, ha most eltöröljük az adókat, akkor mit
tetszenek kitalálni; ha most azt mondjuk, hogy nem adózik Magyarország, akkor most mit
tetszettek volna mondani. Igazából jó lenne, ha ezt a kérdést úgy… (A mikrofon recseg.) Nem
hallani? (Pál Béla: Én kiválóan hallom alelnök urat.)

ELNÖK: Valakinek a telefonja bezavart. (Szalay Ferenc: Varga képviselő úr szeretne
valamit mondani. - (Dr. Varga László: Csak elnök úrnak jeleztem, hogy majd én is hozzá
kívánok szólni. Elnézést.)

SZALAY FERENC (Fidesz): Azt gondolom tehát, hogy ezt a kérdést jó lenne kezelni,
és valóban elindulni abba az irányba, hogy ki kell mozdulni ebből a mostani gödörből, de
mihamarabb, és ha lehet, akkor nem úgy, hogy megint az emberekre terheljük a terheket,
ahogy Hadházy képviselő úr elmondta, hanem azokra, akik igazából eddig nagyon sokat
nyertek az eddigi időszakban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Varga László képviselő úr kért szót.
Öné a szó, képviselő úr.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Én igazán nem kívánom
nyújtani a polémiát, azért mégiscsak egy általános vitát folytatunk le, és nyilván nagyon sok
előterjesztés, információ egyszerre nagy dömpingben, mondjuk, hogy az önkormányzati
választások után jutott el a képviselőkhöz. Szerettük volna nyilván az adótörvényeket is,
illetve a költségvetésnek legalább a sarokszámait látni előtte, de nem így történt. Mindegy,
ezen túl vagyunk.

Én azt gondolom, hogy az szja tekintetében ez az átrendezés, mondjuk úgy –
 igyekszem pontosan fogalmazni -, minimum a gazdagok pártján van, és a
legrászorultabbaknál nem hagy még annyi pluszforrást sem, amennyi valószínűleg a
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reálértéken tartást szolgálná. Nem azt kifogásoljuk tehát az általunk elmondottakban, hogy ez
a 16 százalékos adókulcs ne lenne bizonyos rétegek számára kedvezőbb, azt azonban
elmondhatjuk, hogy alapvetően más a társadalompolitikai felfogásunk ebben a tekintetben.
Azt gondoljuk, hogy a 2011-es évben - ami azért még önök által is válság által sújtott évnek
definiált - talán egy ilyen 300 milliárd forint feletti pluszforrást nem erre az egy kulcsra
kellene fordítani, nyilván ezt a részét nem tudjuk támogatni.

Csak egy kis kitérő a részemről, hogy nyilván kísértetiesen hasonlít a szám a tizenkét
hónap alatt a magán-nyugdíjpénztári befizetésekből származó összegre. Ez a 360 milliárd
forint majdnem annyi, amennyi ebben a tekintetben a felső középosztály, illetve a
leggazdagabbak zsebében ott marad, amely, nyilván el lehet mondani, támogatja majd a
fogyasztást, tehát ez serkentheti akár a gazdaságot, nyilván ezeket önök el is fogják mondani,
már tegnap is elhangzott, de azért mégiscsak igaz, hogy ez a legtehetősebbeknél marad ott, ők
fogyaszthatnak majd ebben a tekintetben többet.

Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy akkor a tizennégy hónapos járulék-
átcsoportosításra vélhetően azért van szükség, hogy ezt a társadalompolitikai céljukat önök
megvalósítsák, ez pedig természetesen - azt gondolom a baloldalról nézve, vagy a leginkább
elesetteket támogatva - egy ilyen időszakban azért mégiscsak minimum problémás. Vannak
persze előremutató elemei ennek a javaslatnak, nyilván a következő hetekben ennek le fog
zajlani a vitája, majd mindenki elmondja a plenáris ülésen és a média nyilvánosságában is az
erről való véleményét, reméljük szakmai alapon. Az azonban már most játszik - és nem csak
kútfőből, nyilván azért a javaslatot áttekintve -, egy internetes portál írását idézem ide, ami az
előremutató elemeket nyilván felsorolja, de innen idéznék egy mondatot: „Megszorításnak
számítanak viszont, hogy a sportszolgáltatás, a személyi szállítás, a munkavállalóknak
egységesen vagy szabályzat alapján nyújtott juttatás, a helyi bérlet, az iskolarendszerű képzés
átvállalt díja és az iskolakezdési támogatás is adókötelezettséget létesít a munkavállalóknál.”.
Magyarán azért nem fekete-fehér ez a kérdés sem.

Nyilván vannak olyan dolgok, talán olyan módosító indítványok lehetségesek, amikkel
jobbá lehet tenni még ezt az előterjesztést is, én azt gondolom, hogy a frakció nevében is
mondhatom, hogy ezeket meg fogjuk tenni, de mondjuk például pont az szja tekintetében,
amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, alapvetően más az elképzelésünk ebben a tekintetben.
Természetesen a kormánytöbbség joga az adótörvényeket mindenkor elfogadni, és a
felelőssége is most már az önöké. Nem egyetértve, de várjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További vélemény, hozzászólási igény?
(Jelzésre:)

Pál Béla képviselő úr még egyszer.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy viszontreagálásom hadd legyen,
mivel mindkét kormánypárti képviselőtársam a nevem megemlítésével is kezdte a
hozzászólását. Azt szeretném kérni, sokkal könnyebb lenne, ha mindenki azt hallaná, amit a
másik mond, és nem azt, amit szeretne hallani. Én például igazat adok Szalay Ferenc
képviselőtársamnak, valóban, az adótörvények benyújtása előtt hoztunk számos olyan
intézkedést, és támogattuk a bizottság által, amely a sport területét kedvezően érintette.
Mindez nem von le abból, amit éppen most mondott képviselőtársam, hogy a
sportszolgáltatások azért adózás alá kerülnek.

Azt is szeretném elmondani, hogy nem a korábbi retorikához igazodom, tudniillik név
szerint még csak nem is említettem azokat a képviselőtársaimat, akik korábban élharcosai
voltak minden bizottsági ülésen - hiszen elnök úr is emlékszik erre -, hogy miért nem
csökkentjük a szállásáfát, a vendéglátásáfát, miért nem tesszük adómentessé az üdülési
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csekket, a melegétkezési utalványt, a hidegétkezési utalványt. Ezek elhangzottak az önök
részéről, amikor mi kormányoztunk. Én most nem ezt kérem számon, csak azt mondom, hogy
az üléspont meghatározza az álláspontot; nyilván ezek az ösztönzések most lemaradtak a
jelenlegi kormányzó párt részéről, mert szembesülniük kellett azzal, hogy nemcsak az elmúlt
nyolc év kormányzása, hanem a válság is olyan tekintetben érintette az ágazatot, amelyet nem
lehetett másképpen kivédeni. Mi a lehetőségeink szerint csökkentettük a szállásáfát, emeltük
az üdülési csekk adómentes értékhatárát, csökkentettük - többek között a bizottság
segítségével - az üdülési csekket terhelő adót és a melegétkezési utalványoknál is, nem ebben
az összetételben, de jelentős részben, az akkori ellenzéki képviselőtársaink segítségével is. Én
azt gondolom, hogy ezt nem kell letagadni. Beszéltem arról is, hogy a kormánynak azt a
realitást is figyelembe kell venni, és ezt tudjuk is, amit nálunk nem fogadott el, hogy csak
3,8 százalék lehet a hiány, jövőre pedig 3 százalék, és nem azért, mert a gonosz kormány
kitalálja – a korábbi vagy a jelenlegi, teljesen mindegy, természetesen egyiket sem tartom
annak -, hanem azért, mert ezek olyan kötelezettségek, amelyeket az országnak teljesítenie
kell.

Ezeket azért szerettem volna elmondani, mert én azt gondolom, hogy jó néhány
esetben a bizottság munkájára az volt jellemző, hogy hallottuk, hogy mit mond a másik, ezért
tudtunk olyan területeken is sikereket elérni, amely más bizottságnak nem sikerült, és én
nemcsak azt soroltam, amit kedvezőtlennek tartok, elmondom az elvi álláspontunkat; ezzel
szemben lehet teljesen más elvi álláspontja a Fidesznek, tehát nincs ezzel semmi gond. Az az
álláspontunk, hogy szerencsésebb lett volna, ha a kisebb jövedelmi helyzetben lévők is
nagyobb részt kapnak például az szja csökkentéséből, de tudomásul vesszük, hogy a jelenlegi
kormánypártnak nem ez a filozófiája. A rekreációs utalvánnyal kapcsolatban pedig végképp
nem mondtam negatív megjegyzést. Azt mondtam, hogy meg kell nézni, hogy mi lesz a
részletekben, egyébként az összeghatár vonatkozásában kedvezőnek tűnik, de minekutána
még nem beszéltünk róla, így természetesen csak ilyen megengedő vagy nagyon puha
véleményeket lehet ezzel kapcsolatban megfogalmazni, azzal együtt, hogy világosan kell
látni, hogy a jelenlegi kormány ezzel az üdülési csekket tulajdonképpen kivezeti a piacról;
természetesen a kormánypárti többségével ezt is megteheti.

Köszönöm szépen a figyelmet. Azért szerettem volna erre visszareagálni és ezt
elmondani, mert szerettem volna - eddig is és a jövőben is - azt a zsinórmértéket követni,
hogy meghalljam, és meg is hallom, amit kormánypárti képviselőtársaim mondanak.
Elismerem azt is, ha valami jó, mert az mindannyiunknak öröm, ellenzéknek és
kormánypártnak egyaránt, de azt is el kell mondani, ami mondjuk a mi filozófiánkkal adott
esetben ellentétes. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem akarom elkeseríteni, de amióta világ a világ,
azóta mindenki másként értelmezi az azonosnak tűnő dolgokat is. Engedje meg, hogy
mondjuk, Winston Churchillt idézzem, aki azt mondta, hogy „Én egyetlenegy statisztikának
hiszek, amit én magam hamisítottam.”, tehát azt gondolom, hogy ez mindenről elmond
mindent. Szerintem nem dolga se a bizottság elnökének, se a bizottság tagjainak, hogy az
őáltala elmondott véleményt értékelő képviselőkre újra reagáljanak; ennek semmi értelmét
nem látom.

Van számos olyan dolog, amit a képviselőtársaim elmondtak, ami valóban - úgy van -
 értelmezés kérdése: önök azt mondják, hogy csökkentették a szakma adóterheit, a szakma azt
mondja erre egyébként, hogy 100 milliárd forinttal nőtt az önök kormányzása alatt, különböző

statisztikai mutatókkal ezeket a számokat be tudják bizonyítani. Beszélhetünk a
szállásférőhely áfájának csökkentéséről, ami gyakorlatilag egy olyan trükk volt, mint amit az
üzletben leértékeléskor használnak az eladók: először felemelem az árat, majd ahhoz képest
árengedményt adok.
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Azt ne felejtsük el, hogy önök 20 százalékról 25 százalékra emelték az áfát, majd a 25-
öt ugyan csökkentették 18-ra, csak a szállásadóknál. Ezt is az összes számadás kimutatta,
hogy az ő árbevételi struktúrájuk alapján ez nem csökkentés, hanem emelés volt, hiszen az
árbevételüknek csak nagyjából a fele az, ami szállásférőhelyből származik, az áfanövelés
miatt összességében a 18 helyett nagyjából 21 százalék az áfatartalom, ami a bevételeiket
terheli. Én nem gondolom tehát, hogy ilyen részletekbe bele kellene mennünk; tudomásul kell
venni azt, hogy ha az ember ellenzékben van, akkor nem tudja az akaratát és a szándékát
érvényesíteni. Arra pedig felhívnám képviselő úr figyelmét, hogy se a választási
programunkban, se a kormányprogramunkban nem szerepelt a szállásférőhely-szolgáltatás
áfájának csökkentése. (Pál Béla: Nem is mondtam. Én azt mondtam, hogy bizottsági ülésen
elhangzott.) Az rendben van, ami a vitában elhangzik, az egy dolog, a választók pedig az
alapján döntöttek, ami a választási programban és kormányprogramban szerepelt, tehát azt
gondolom, hogy nincs mit számon kérni a kormánypárti képviselőkön.

Ez a csomag, ahogy képviselőtársaim is elmondták, egy jelentős adócsökkentést fog
hozni, úgy a magánembereknek, mint például a sport terén a különböző foglalkoztatottaknak,
kluboknak, és a fejlesztéseket is támogatja. Azt gondolom, hogy rég volt olyan adótörvény a
tisztelt Ház előtt, amely a társadalom számára egy ilyen jelentős enyhülést és csökkentést
tudott hozni.

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása

Van-e még valakinek véleménye, hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, akkor javaslom, hogy a bizottság támogassa, és általános vitára alkalmasnak ítélje meg
ezt a törvényjavaslatot.

Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez
tizenkét igen szavazat. Ki az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Három.
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen.

A bizottság több mint kétharmados többséggel támogatja.
A bizottsági előadó állítása kérdéses. Ki az, aki ezt magára vállalná? (Jelzésre:)

Hadházy Sándor képviselő úr vállalja a bizottsági előadó szerepét. Kisebbségi előadóként az
ellenzék közül? (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr az, aki a kisebbségi vélemény előadója
lenne.

Ki az, aki ezzel egyetért, hogy a bizottsági előadó Hadházy Sándor, a kisebbségi
vélemény előadója Pál Béla legyen a tisztelt Ház előtt? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)

Egyhangú döntéssel a bizottsággal ezt elfogadta.
Főosztályvezető-helyettes úrnak és a kolléganőjének köszönöm szépen a részvételt. A

napirendet lezárom. (Horváth László: Bocsánat, tudom, hogy az „egyebeket” előrevettük,
csak nem voltam eléggé éber.)

Az „egyebek” kategóriában még Horváth László képviselőtársamnak lenne
véleménye.

Öné a szó, képviselő úr.

Horváth László felvetése

HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Azt javasolnám, hogy az
iszapkatasztrófa kapcsán forduljon a bizottság a Turizmus Zrt.-hez, és kérje meg, hogy az
országimázs szempontjából értékelje a helyzetet. Annak idején a ciánkatasztrófa
bekövetkezésénél is volt egy ilyen akció: be kellett avatkozni, reparálni kellett azt a sebet is,
ami az ország imázsán keletkezett. Már látható, hogy az iszapkatasztrófának vannak a
turizmus számára is érzékelhetően kártékony hatásai szálláslemondásban, egyebekben. Én azt
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javaslom, hogy a bizottság forduljon a Turizmus Zrt.-hez ez ügyben, és hívja fel a figyelmét
arra, hogy amennyiben lehetséges, és vannak eszközei, akkor az országimázs keretéből -
 illetve nem tudom, milyen eszközökkel -  próbálja meg, még egyszer mondom, ezt a negatív
képet enyhíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Teljesen egyetértek a javaslattal és a
kezdeményezésével. Annak idején a tiszai ciánszennyezésnél is volt egy külön
marketingkampány 2001-ben, aminek az volt a célja, hogy a ciánszennyezés turizmust érintő

negatív hatásait kompenzáljuk. Akkor az egy elég jól sikerült akció volt, hiszen már a
szennyezést követő évben sem volt csökkenés, sőt enyhe növekedés mutatkozott a Tisza és a
Tisza-tó környékén.

Határozathozatal

Azt javaslom, hogy a bizottság fogadjon el egy határozatot képviselő úr javaslatára,
ami pedig arról szóljon, hogy a Magyar Turizmus Zrt. indítson egy marketingkampányt annak
érdekében, hogy a vörösiszap-szennyezés okozta természeti katasztrófa negatív hatásait
kompenzálni tudjuk.

Ki az, aki egyetért egy ilyen határozati javaslattal? Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs
jelentkező.)

A bizottság egyhangú döntésével a határozatot elfogadta. (Vincze László Mihály:
Kellett volna valamit mellétenni.) Azt majd ők meghatározzák, hogy mennyi pénzből meg
hogyan.

Képviselő úr!

HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Még egy szolgálati közlemény lenne, hogy az az
albizottság, amelyik az elmúlt kormányzati ciklusok tisztázatlan ügyeit vizsgálja, hétfőn
tervezi ülését 10 órától, de a meghívók nyilván meg fognak érkezni képviselőtársaimhoz.
Elfogadható ez? (Nincs ellenvetés.)

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Van-e még további igény az „egyebek”
között bejelentésre? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm képviselőtársaim
aktív közreműködését és a munkáját, alelnök úrnak pedig az ülés vezetésében nyújtott
segítségét. További szép napot kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


