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a Parlament főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről
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Napirendi javaslat

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

Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP)
Dr. Varga László (MSZP)
Zakó László (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Bárdossy Tamás tanácsadó
Sirkó Jánosné titkárnő

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP)
Pál Béla (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Lucz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelent
Varga Zoltán tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság tagjait és a kedves érdeklődőket a bizottság mai
ülésén.

A napirend elfogadása

Az írásban kiküldött meghívóban két napirendi pont szerepel, egyrészt az általános
forgalmi adóról szóló törvénymódosítás kapcsán benyújtott módosító indítványról szavazunk,
arról foglalunk állást, másrészt van az egyebek napirend. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
van-e a napirendi javaslattal kapcsolatos kiegészítő véleményük, észrevételük. (Nincs
jelentkező.)

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét. Aki
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.

A napirendet egyhangúlag fogadta el a bizottság.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így megkezdi

munkáját.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2564. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

Egyetlen módosító indítvány érkezett a törvényjavaslathoz, amelyet Zakó László
képviselőtársunk nyújtott be. Kérdezem képviselő urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni.
(Zakó László bólint.) Igen, jelzi, hogy kívánja. Öné a szó, képviselő úr.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Egy mondatot előtte
engedjenek meg nekem. A bizottsági meghívó 10 órára szólt, mi a rend pártján vagyunk, és
úgy gondoltam, hogyha ez a nyúlfarknyi módosító javaslat lesz a téma, akkor én, mint a
módosító javaslatot benyújtó képviselő ne hiányozzak innen, ezért idejöttem 10 órakor, de
senki nem volt itt, és mire visszamentem, a szavazás véget ért. Kérem az illetékeseket, hogy
ezentúl a meghívót ilyenkor úgy küldjék ki, hogy a szavazások után azonnal kezdődik a
bizottsági ülés. Nem arról van szó, hogy megfuttattak minket, de számukra elvi kérdés, hogy
legyünk ott mindig, amikor valami egy adott időpontra meg van hirdetve.

Visszatérve a módosító javaslatomra, tegnap az általános vitában is elmondtam, hogy
amilyen gyorsan és hirtelen jött ez a törvénymódosítás – számunkra érthetetlen a gyorsaság,
nem tudjuk, mi rejlik e mögött –, villámgyorsan úgy gondoltam, hogy ne ledaráljuk ezt a
törvényjavaslatot, hanem legyen alkalmunk egy általános vitában és részletes vitában is
beszélni róla. Azt gondoltam, hogy akkor itt az idő, hogy jelzés értékkel tolmácsoljam a
parlament felé a turizmusban, vendéglátásban érintettek, érdekeltek nagy vágyát, miszerint a
rájuk rakott nagy terheket mérsékelni szükséges.

Az Európai Unión belül a magyarországi vendéglátás áfája a legmagasabb, 25
százalék, de a szálloda- és szálláshely-szolgáltatás 18 százaléka sem tartozik az alacsony
besorolású kategóriába. Hihetetlen nagy tartalékok rejtőznek az idegenforgalomban, az új
Széchenyi-terv is nevesíti az egészségügyi turizmust, ezért én úgy gondoltam, hogy ha már
megnyitotta a kormány ezt a törvényhelyet, ezt az áfa-törvényt, és csak az 5 százalékba
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sorolta be az élőzene-szolgáltatást, mellyel az élőzene-szolgáltatás olyan társaságba került a 3.
számú áfatörvény mellékletében, mint a távhőszolgáltatás, akkor én most behozom a
szálláshely-szolgáltatás és az éttermi szolgáltatás vonatkozásában is az 5 százalékos áfa-tételt.

Szakbizottság vagyunk, gondolom, akik itt ülnek, nagyobb felelősséget éreznek a
turizmusban, idegenforgalomban történtek irányában, ezért kérem a bizottságot, hogy
támogassák ezt a javaslatot. Illúzióim nincsenek, és megmondom őszintén, olyan gyors volt a
válaszlépés, mint amilyen gyorsan beterjesztették a törvényjavaslatot, de nem átgondolatlan,
inkább csak gyors, tehát én sem tudtam most villámgyorsan hatástanulmányt kérni, kideríteni.
Meggyőződésem, hogy nagy lendületet adna a szektornak az áfa-terhek mérséklése, ezért
kérem a bizottság támogatását.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, köszönöm az észrevételét is, és elnézést kérünk,
nyilván nem akartuk megfuttatni. Valóban, ha a meghívóba beírtuk volna, hogy a napirendi
szavazásokat követően kezdődik a bizottsági ülés, akkor a parlamenti csúszás érzékelhető lett
volna a bizottság tagjai számára is.

Köszöntöm Lucz Zoltánné főosztályvezető asszonyt és Varga Zoltán tanácsos urat a
Nemzetgazdasági Minisztériumból. Kérdezem, hogy a minisztériumnak mi az álláspontja
képviselő úr módosító indítványával kapcsolatban.

DR. LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudunk mondani, elnök úr. Nem támogatja a tárca pillanatnyilag, mert a
költségvetési hatás jelentős lenne. Önmagában a szállodai szolgáltatásnak szerintünk mintegy
20 milliárd forintnyi lenne, az éttermi szolgáltatást pedig nem is tudtuk mi sem megszámolni
az idő rövidségére való tekintettel, de természetesen a versenyképesség javítása érdekében a
későbbiekben vizsgálható ez a témakör. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Én is azt gondolom, hogy
egyébként érdemes vizsgálni ezt a kérdést, és a kormány nyitott arra, hogy a vállalkozások
terheit fokozatosan csökkentse. Én azt gondolom, hogy egy ekkora lépéssel éppen a
nagyságrend miatt most nem tudunk mit kezdeni, mert ez a jelenlegi helyzetben költségvetési
módosítást igényelne, olyan nagyságrendű változást jelentene, de én kérem majd arra a
minisztériumot, hogy nézzék meg annak a lehetőségét, hogy milyen fokozatos bevezetést
lehetne esetleg a 2012. évtől megkezdve a turizmus általános adóterhelésének csökkentése
érdekében megtenni.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Zakó László képviselő úr módosító
indítványát? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez kettő. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Köszönöm szépen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy.
Köszönöm szépen.

A bizottság egyharmada sem támogatja a módosító javaslatot.
Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek, hogy segítették munkájukkal

bizottsági ülésünket. A napirendet ezzel lezárom.

Egyebek

Kérdezem, hogy egyebek között van-e valakinek észrevétele. Szilágyi képviselő úr,
alelnök úr, öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem egyetlenegy kérdésem
lenne. Miután a kettővel ezelőtti bizottsági ülésen is rákérdeztem az albizottságok
kérdéskörére, most is szeretném megkérdezni, hogyan fognak működni az albizottságok,
mivel olyan személyi változások történtek a sportbizottságon belül, amelyek érintették az



- 7 -

albizottsági személyeket is. Erről szeretnék megtudni valamit, egy határidőt legalább, hogy
mikor kezdhetjük el az albizottsági munkákat.

ELNÖK: Igen, köszönöm az észrevételt. Az albizottságok elnökeivel egyeztetek, és a
következő bizottsági ülés után tájékoztatom alelnök urat, hogy mikor várható. (Szilágyi
György: De pótolni kell a megüresedett helyet.) Igen, és a pótlást nyilván előkészítjük amiatt,
hogy Horváth László képviselő úr kiesett a bizottságból. Köszönöm az észrevételt, és a
következő bizottsági ülésre ezt a kérdést napirendre tűzzük, és a javaslatot az albizottsági
elnöki helyre megtesszük.

Van-e az egyebek között további észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs,
megköszönöm képviselőtársaim munkáját. További szép napot kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


