
STB-3/2011.
(STB-28/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Sport és turizmusbizottságának
2011. március 7-én, hétfőn, 12 óra 34 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 520. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
T/2564. számú törvényjavaslat 5

Lutz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése
5

Kérdések, hozzászólások 5

Lutz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai a vitában
elhangzottakra 6

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 7



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2564. 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
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (Fidesz)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Zakó László (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Bánki Erik (Fidesz) megérkezéséig Szalay Ferencnek (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (Fidesz)
Horváth András Tibor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Lutz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Elkezdjük munkánkat. A határozatképességünk rendben van. Kérdezem, hogy van-
e bárkinek a kiküldött előterjesztéshez képest más gondolata, más tárgyalnivaló? (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, fogadjuk el a kiküldött napirendi sort. (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
T/2564. számú törvényjavaslat

Köszöntöm Lutz Zoltánné főosztályvezető asszonyt és Varga Zoltán tanácsos urat, ők
ajánlják be nekünk az előterjesztést. Tessék parancsolni!

Lutz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

LUTZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy az Európai Unió több államában,
Magyarországon is nagy hagyományokkal bír a különböző vendéglátás vagy családi, más
közösségi eseményekhez kapcsolódó élőzenei szolgáltatás. Ezen szolgáltatások elősegítése
érdekében a kormány úgy látja, hogy a vendéglátás keretében, üzletben vagy nem nyilvánosan
meghirdetetett családi esemény, baráti rendezvények keretében, zárt körben belépőjegy nélkül
tartott egyes események kedvezményes áfakulcsba sorolása is ösztönözze az ilyen típusú
rendezvényeket. Ezért született ez a módosító javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés merült-e fel? Zakó képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Még mielőtt a konkrét kérdést felteszem,
szeretném megkérdezni, egy kicsit futtában vagyok, mert lift nélkül felrohantam, hogy el ne
késsek, hogy miért az utolsó pillanatban kapjuk ezt a meghívót? Az autópályán nem tudtam az
sms-t elolvasni, frakcióülésünk volt, most kukkantottam bele, hogy miről is lesz itt szó. Miért
nem lehetett ezt a meghívót korábban kiküldeni? Ez az egyik kérdésem.

És ami konkrétan a javaslathoz kapcsolódik, hogy ennek kapcsán, miután az uniós
példával tetszett élni, hogy a vendéglátásra az Európai Unióban amúgy is jellemző
magyarországinál alacsonyabb áfakulcsokat mikor és milyen mértékben tervezik, ha
egyáltalán tervezik mérsékelni? A szállodai szolgáltatás már alacsonyabb, de a vendéglátás
részére lennék kíváncsi, elsősorban az éttermi szolgáltatásokra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kovács képviselő úr!

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves Hölgyek! Tisztelt
Urak! Számomra érthetetlen. Én aktív vendéglátós vagyok, ez egy újabb olyan kiskapu lesz,
amelynek alapján egyre kevesebb jut azokra a vendéglátóhelyekre a vendégkörökből, ahol
adóznak rendesen. Szeretném elmondani, hogy ha könnyíteni akarunk, sok minden mással
lehetne könnyíteni. Például ha a társadalmi szervezetek rendezvényt szerveznek, minden
egyes rendezvény szerzői jogdíjas. Az a kérdésem, hogy például ilyen esetben hol van a
szerzői jogdíj helye, szerepe? És ez az áfakönnyítés hogyan derül ki, hogy kinek adnak ők
számlát vagy kitől kérnek ők számlát? Milyen számlával érvényesítik, mert általában nem
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szolgáltató szolgáltat, tehát nem hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltató szolgáltat a
házias jellegű rendezvényeken. Értek alatta nyugdíjasklubtól kezdve mindenféle másfajta
rendezvényt, és vannak falunapok is ilyen kisebb településeken.

Tehát úgy gondolom, hogy valóban könnyíteni akarnak azon a helyzeten, hogy az
élőzene visszatérjen általában a vendéglátás területére, mert annyira túl van adóztatva és
annyira súlyos tételeket kell fizetni a bevétel arányában szerzői jogdíjként, hogy inkább ezt
kellene megnéznünk, hogy nem egységesen kellene-e hozzányúlni a rendszerhez és nem
preferáltan kiemelni megint egy bizonyos kört, és ezzel a piaci versenyhelyzetet tovább
rongálni. Köszönöm.

ELNÖK: Alelnök úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csatlakoznék és nekem is
hasonló kifogásaim lennének. Az indoklásban szereplő rész valóban érvényes a b) és a c)
pontra, viszont az a) pont véleményem szerint teljes mértékben kiskaput eredményezhet,
hiszen ott annyi van csak leírva, hogy vendéglátás keretében üzletben. Ez értelmezhető úgy is,
hogy innentől kezdve egy vendéglátó üzletben bármilyen élőzenére ez vonatkozik, még ha
esetleg a törvényalkotó nem is így gondolta.

A másik pedig, ami tényleg fontos lenne, és itt is csatlakozom, hogy komplexen
kellene kezelni ezt a kérdést. Hozzá kellene nyúlni és meg kellene nézni esetleg a
kormánynak a Artisjus különböző ügyeit, mi alapján szed be, hiszen itt most az élőzenéről
van szó, de legalább ekkora problémát jelent az egyszerű zenei szolgáltatás bármilyen
hanghordozón az üzletekben, ami véleményem szerint ellenőrizhetetlen és súlyos milliárdok
szétosztását eredményezte már régóta, nem nyúlt hozzá senki ehhez a kérdéskörhöz. Ezt is
meg kellene vizsgálni és az egészet szerintem kompletten kellene rendezni, a
vendéglátóhelyeknél a zeneszolgáltatással kapcsolatosan. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb kérdés? Pál képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Csak nagyon röviden a kétkedők sorát gyarapítanám. Én sem
értem, hogy miért ezt emelik ki a rendszerből, hiszen ez tényleg utána a feketegazdaság
melegágya lehet és újabb visszaélésekre nyílik lehetőség. Én egyetértek azokkal, akik azt
mondják, hogy ezt az egész kérdéskört komplex módon kellene újra áttekinteni és rendezni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb? (Nincs jelzés.) Nincs. Tessék parancsolni!

Lutz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai a
vitában elhangzottakra

LUTZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Néhány dologra tudok válaszolni. Azt, hogy tervezi-e a kormány a vendéglátás
keretében a kedvezményes áfakulcsot, nyilvánvalóan én most erről nem tudok nyilatkozni.
Tehát erre nem lehet sem igennel, sem nemmel válaszolni. Egyebekben pedig tulajdonképpen
az, hogy komplexen kezelni az egész kérdést, pillanatnyilag most talán lehet úgy fogalmazni,
hogy ez egy lépés annak irányába, hogy komplexen lehessen kezelni ezt a kérdést. Tehát
felfoghatjuk úgy, hogy ez a módosítási javaslat egy első lépésnek tekintendő.

Az, hogy miért van kiemelve ez az egész a rendszerből, illetőleg hogy hogyan lehet
értelmezni az a) pontban lévőt, az a) pontban lévő szabályt, tehát a törvény szövegében, ott is
ott van, hogy vendéglátás keretében nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás. Tehát itt arról
van szó, hogy ha a vendéglátásról vagy pedig üzletről van szó. Itt minden esetben egyébként
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az előadóművésznek a szolgáltatása, amiről szó van, az előadóművész által nyújtott számla
esetében merül fel ennek a kedvezményes kulcsnak az alkalmazási lehetősége. Tehát ilyen
összefüggésben lehet nézni ezt a törvénymódosítást.

Nem tudom, hogy mindenre válaszoltam-e, próbáltam összefoglalni.

ELNÖK: Azt javaslom egyébként, hogy általános vitára tartsuk alkalmasnak és
módosítókkal pedig ezt változtassuk, hiszen holnap 10 órakor még van bizottsági ülésünk,
tehát lehet ebben a dologban előrelépni. Azt gondolom, hogy nyilván a szándék az, hogy első
lépcsőben menjünk előre ebben a dologban, és utána, ha szükséges, akkor bővítsük. Nekem
ennyi a javaslatom.

Hogy miért pont most jött be, sürgős tárgyalást kértek tőlünk, ezért jött be ma a
bizottságra és a többi bizottságra az anyag. Van-e más vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

Megkérdezem, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja, emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 11 igen. Ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6
tartózkodás.

Általános vitára alkalmasnak tartjuk az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Holnap akkor van bizottsági ülésünk, ha van módosító javaslat. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


