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Napirendi javaslat
1.  Tájékoztató a sportinformációs rendszerről

Előterjesztő:
 Czene Attila, a NEFMI sportért felelős államtitkára

2.  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) (A
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szalay Ferenc (Fidesz) alelnök
Zakó László (Jobbik) alelnök
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Szalay Ferencnek (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Vincze László Mihálynak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Ferencnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
 Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:  10 óra 15  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Üdvözlök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén. Elnézést kérek a
csúszásért, de a jegyzőkönyvvezető kolléga még mindig nem érkezett meg, az Árpád hídon
valami baleset történt. Ettől függetlenül a bizottság a mai munkáját elkezdi, úgyhogy a szó
szerinti jegyzőkönyv majd a hangfelvétel alapján tud elkészülni.

Minden képviselőtársam írásban előre megkapta a mai ülésre szóló meghívót.
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele,
megjegyzése. Szalay Ferenc alelnök úr, öné a szó.

SZALAY FERENC (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontot
javaslom átrakni egy következő bizottsági ülésre, a felkészülés nem érte el azt a szintet, hogy
ide tudjuk hozni ezt a tájékoztatót. Úgyhogy azt szeretném javasolni, hogy két hét múlva
kerüljön tárgyalásra.

ELNÖK: Köszönöm. További javaslat, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor
kérdezem, hogy ki az, aki a napirend módosítását elfogadja. (Szavazás.) Tizenkettő.
Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. Ellenvélemény nem volt.

Ki az, aki a módosítással a bizottság napirendjét elfogadja? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

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) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Ilyen módon egy napirendi pont maradt, 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, T/1376. számú törvényjavaslat, amelyhez módosító indítványok
érkeztek. Köszöntöm Szatmári László főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági
Minisztériumból, kérem, segítse majd a munkánkat azzal, hogy kormányálláspontot, illetve
tárcaálláspontot jelez a különböző módosító indítványoknál.

Átnézve kollégámmal a benyújtott módosító indítványokat, összesen hat indítványt
találtunk, ami a bizottság hatáskörébe illő. Ezekről szavazunk. Ha bárki olyan indítványt vél
felfedezni, ami ezek között nem szerepel, azokról természetesen még határozhat a bizottság.

Menjünk sorban. Elsőként Szilágyi György képviselőtársunk indítványa szerepel a
megújulási kártyával kapcsolatban. Kérdezem a képviselő urat, hogy az indítványát kívánja-e
szóban kiegészíteni.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szerintem benne van minden, és érthető a bizottság
számára is, gondolom.

ELNÖK: Gyakorlatilag egy csomagról van szó, hiszen hét különböző ponton is
érintené a jelenlegi törvényjavaslatot. Kérdezem a főosztályvezető úrtól, hogy van-e
kormányálláspont a módosító indítvánnyal kapcsolatban.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a pillanatban a
végleges kormányálláspontot a támogató sorban fogja a kormány közölni. De természetesen
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előzetes álláspont van ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Ezt, a valóban csomagban
benyújtott javaslatot a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatban?

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Lehet még hozzáfűznivalóm? Ugye ez a csomag
azért nemcsak a megújulási kártyáról szól, hanem az üdülési csekk és a megújulási kártya
dolgában. Én úgy értelmeztem és láttam az eddig eltelt időszakban, és úgy tájékozódtam,
hogy közel másfél éven keresztül a jelenlegi kormánypártnak az egyik vesszőparipája volt az,
hogy az üdülési csekk adómentességét megszüntették, én úgy éreztem, hogy akkor
valószínűleg a jelenlegi kormány is támogatni fogja ezt, hiszen szerették volna adómentessé
tenni az üdülési csekket, ezért nyújtottam be. Én azt hittem egyébként, hogy véletlenül került
be, és egyébként önök is így szerették volna benyújtani, ezzel próbáltam meg felhívni a
figyelmet arra, hogy nem adómentes, és szeretném hangsúlyozni – és legalább a bizottság
támogatását szeretném kérni ehhez a módosítóhoz, hiszen –, a turizmus szempontjából óriási
jelentősége lenne, hogy az üdülési csekk, és ahogy én kivettem, a megújulási kártya is valami
hasonló szolgáltatásokat és rendszert próbál meg támogatni, mint, amit az üdülési csekk
támogatott, tehát kérném a bizottságot, hogy – ahogy azt másfél éve hangoztatják –
támogassák az üdülési csekk és a rekreációs kártya adómentességét, hiszen ez a turizmus
szempontjából nagyon fontos lépés lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki támogatja Szilágyi György képviselő úr módosító javaslatait? Azt kérem, hogy
csomagban szavazzunk. (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tizenkettő. A bizottság
egyharmada támogatja a módosító indítványokat.

A 2-es ajánlási számon Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak indítványa
szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodott?
(Szavazás.) Egy. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3-as számon dr. Lenhardt Balázs módosító indítványa.

 SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodott?
(Szavazás.) Négy. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4-es számon dr. Szekeres Imre képviselő úr indítványa. Ez is egy csomag és több,
mint tíz ponton javasol módosítást.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodott?
(Szavazás.) Egy. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 6-os ajánlási számon Szilágyi György indítványa.
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. A bizottság
egyharmada támogatja.

Végül a 33-as indítvány Vágó Gábor és Scheiring Gábor indítványa, a társasági
adóalapot csökkentenék százmillió forintra, ahol 10 százalékos lenne a társasági adó mértéke.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodott?
(Szavazás.) Egy. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Kérdezem, hogy van-e még olyan indítvány, amiről szavazni kellett volna. Pál Béla
képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Elnök Úr! Bár a 6-os nagyon sok tekintetben hasonló a 12-
eshez, de a 12-es indítványról is kérném, hogy szavazzunk. Szekeres Imre indítványa, a
családi kedvezmények módosítását célozza pozitív irányba, aminek pontosan az a célja, hogy
a gyengébb jövedelmi helyzetben lévők is igénybe vehessék a családi kedvezményt.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Amikor a 4-es számon Szekeres képviselő úr
indítványáról szavaztunk, jeleztem, hogy az egy csomagban van, tehát a 4, 9, 11, 12, 18, 19
20, 21, 22, 26, 27, 30, 31-es indítványok is ugyanazt a tárgykört érintették, vagyis egy körben
szavaztunk Szekeres Imre javaslatáról. Így a külön szavazást ebben az ügyben nem
javasolnám.

Kérdezem, hogy van-e további indítvány, amiről úgy érzik, hogy szavazni kellene.
Varga László képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Én csak azt kérdezem, hogy lehet-e kérni, hogy
külön szavazzunk a 12-esről.

ELNÖK: Rendben képviselő úr. Ha úgy érzik, hogy ez megnyugtatja önöket, akkor
külön szavaznánk a 12-es módosító indítványról, amely a családi kedvezmény tekintetében
hozna be új elemeket.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Ez nem kiterjesztő, ez egy korlátozó szabály, ezt a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja ezt a korlátozó
szabályozást. (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Kérdezem, hogy van-e további indítvány? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Szatmári László úrnak, hogy rendelkezésünkre
állt és segítette a munkánkat.

Egyebek
Egyebek között kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele. Szilágyi képviselő úr,

öné a szó.
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak a későbbi bizottsági
munkára szeretnék javaslatot tenni. Nem tudom, mennyire követték nyomon a bizottság
tagjai, de a Budapest Airport Zrt.-vel kapcsolatosan volt tegnap egy interpellációm is,
valamilyen mélységig beleástam magam az ügyekbe, és javasolni szeretném, arra tekintettel,
hogy miáltal a Magyarországra repülővel érkező turisták legelőször a repülőtérrel találkoznak,
amikor elhagyják az országot, szintén a repülőtérrel találkoznak utoljára, és arra tekintettel,
hogy január 1-jétől az európai parlamenti elnökséget is mi látjuk el, nagyon sok vendég fog
ide érkezni, javasolnám a bizottságnak, hogy tájékozódjunk a repülőtér jelenlegi helyzetéről.
Esetleg, nem tudom, erre van-e lehetőségünk, az állam által delegált igazgatósági tagok közül
valakit meghívni, hogy milyen intézkedéseket tettek akár az elnökséggel kapcsolatosan is,
tehát mik az elképzelések, és azokat a szolgáltatásokat, amikkel találkoznak a turisták, azokat,
amennyire lehet, szerintem a bizottság is véleményezhetné, hogy milyen elvárások lennének
egy repülőtéri kiszolgálással kapcsolatosan, hiszen az országunk hírnevéről van szó, és
ismételten mondom, a turizmushoz maximálisan kapcsolódik, hogy milyen kép alakul ki
Magyarországról. Tehát ez lenne a javaslatom, hogy valamikor tűzze napirendjére ezt a
bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Fontos dolog kétségkívül, úgyhogy meg fogom keresni a
Budapest Airport vezetését ebben az ügyben és kérek egy tájékoztatást. Amint erről megjön
egy anyag, azt akár napirendre is tűzheti a bizottság, ha a képviselőtársaim úgy döntenek. Ezt
jelezni fogom, amint megkaptuk az erre vonatkozó választ.

További észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen mindenkinek a
munkáját, az ülést bezárom. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28  perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


