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Napirendi javaslat 
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7409. szám) (Kovács Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   

 
2. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 

Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat (T/7263. szám) (Hadházy 
Sándor, Szalay Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(A módosító javaslatok megvitatása) 

 
3. Tájékoztató az átalányadózás bevezetésének lehetőségéről a vendéglátó szektorban   

Előterjesztő:  
Honyek Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője 

 
4. Tájékoztató a magyarországi légi turizmus helyzetéről  

Előterjesztő:  
Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára  
Zsarnóczi Csaba, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 
5. Tájékoztató a turisztikai vendéglátás helyzetéről, fejlesztési feladatairól   

  Előterjesztő:  
  Zsarnóczi Csaba, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára  
  Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke  
  Kovács István, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség főtitkára  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Vincze László Mihály (Fidesz) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Kukorelly Endre (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Becsó Zsolt (Fidesz) érkezéséig dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
Vincze László Mihály (Fidesz) érkezéséig Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Péternek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) 
Dr. Bodnár Bence főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Schváb Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Palotay Kinga osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, napirend megszavazása  
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Sok szeretettel 

köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság tagjait, a megjelent érdeklődő vendégeinket. 
Bizottsági ülésünket megkezdjük. Képviselőtársaim megkapták írásban előre a mai ülésre 
szóló meghívót. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, véleményük, 
javaslatuk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nekem egy javaslatom lenne. Az 5-ös 
napirendet a 3-assal javasolnám felcserélni, a Nemzetgazdasági Minisztérium kérése volt 
államtitkár úr elfoglaltsága miatt, hogy ezt a cserét hajtsuk végre, ezért ezt javaslom. 
Ezenkívül amennyiben nincs további javaslat, akkor kérdezem, hogy ezzel a módosítással ki 
az, aki elfogadja az ülés napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével elfogadta a 
mai ülés napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így megkezdi 
munkáját. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7409. 
szám) (Kovács Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

Első napirendként egy döntést fogunk meghozni, képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről, illetve általános vitára való alkalmasságáról, ez pedig a 
sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvény módosításáról 
szóló 2011. évi törvény módosítása, amely Kovács Péter képviselő úr önálló indítványa. 
Képviselő úrnak meg is adom a szót, hogy röviden beszéljen a javaslatról. 

Kovács Péter (Fidesz) szóbeli kiegészítője 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazán röviden beszélnék róla, 

hisz egyetlen határidő-módosítást tartalmaz a törvénymódosító javaslat, méghozzá azt, hogy a 
sportcsarnokokban, illetőleg inkább a sportpályákra kötelező beléptető rendszer 
elkészítésének véghatáridejét tolnánk ki egy évvel. Nem készültek még föl a sportstadionok 
arra, hogy ezt a mostani határidőre tudják teljesíteni. Minden más egyéb szankció 
természetesen életben marad, ezt az egy dolgot szeretném odébb tolni egy évvel. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, ha van kormányálláspont vagy 

minisztériumi álláspont, Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes urat köszöntöm. 
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel a jelenlegi stádiumára a tervezett képviselői indítványnak 
tárcaálláspontot tudok mondani, de támogatja az államtitkárság a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Belügyminisztérium képviselői esetleg vannak-e? 

(Jelzésre:) Igen, akkor.. 
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Üdvözlöm, dr. Bodnár Bence vagyok a 

Belügyminisztériumból. A két tárca között még folyik az egyeztetés, úgyhogy a 
Belügyminisztérium részéről még nem vagyok nyilatkozatra feljogosítva. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésük, véleményük. 
(Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr, öné a szó. 

Bizottsági vélemények, hozzászólások 
PÁL BÉLA (MSZP): Hogy a Belügyminisztérium nem tud most álláspontot mondani, 

azt gondolom, hogy magáért beszél, de én azért szeretném megkérdezni, hogy mi az indoka az 
elhalasztásnak, mert nyilván vannak működő stadionok, aminél fontos lenne a 
sporthuliganizmus elleni fellépés érdekében az, amit törvénybe foglaltak. 

A másik pedig, hogy az indoklásban van olyan, amely tartalmilag pontatlan. Ez ugyan 
csak egy tartalmi pontatlanság, de érdemes lenne majd kijavítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy az előterjesztő képviselőtársunk, Kovács Péter 

elmondta, igazából érdemben a teljes törvénycsomagot hatályban hagyja ez az indítvány. 
Egyetlen pontja módosul, ez pedig az az előírás, amely a stadionok részére kötelezően előírta 
ez év július 1-jéig a beléptető rendszerek felszerelését. Én magam is csak ahogy a 
törvényjavaslat indoklását olvastam, elsősorban a Magyar Labdarúgó Szövetség, akire a 
feladatot delegálta a kormány, a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek miatt azzal 
érvelt, hogy emiatt nem tudták teljesíteni az előre törvényben rögzített határidőt. Igyekeztek a 
lehető legjobb megoldást megtalálni, ennek megfelelően történt az előkészítés. De mondom, 
ezekkel a közbeszerzési kötelezettségekkel kapcsolatos eljárási időtartamokra hivatkoztak, 
amikor a törvényben előírt határidőt teljesíteni nem tudták. Ez már csak egy belső információ, 
hogy valószínű, év végéig ezek a stadion beléptető rendszerek el fognak készülni, de nyilván 
képviselő úr amit mondott, az a biztos, ha inkább egy évvel tolja ki a törvénymódosítás ezt a 
határidőt. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről és az általános vitáról 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki 
az, aki… Képviselő úr kíván-e még reagálni az elhangzottakra? (Kovács Péter: Köszönöm, 
nem.) Ki az, aki a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 12. Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.) 12 
igen, 2 tartózkodás mellett a bizottság a tárgysorozatba-vétel mellett döntött. 

A másik pedig az általános vitára történő alkalmasság, amiről szavazni kéne. Ki az, aki a 
javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
Tartózkodás? (Szavazás.) 12 igen, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

Szavazás a bizottsági előadók személyéről 

Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes urak megjelenését. Bizottsági előadót kell 
még állítanunk még e tárgykörben. Kérdezem, van-e olyan, aki a bizottsági véleményt 
vállalja. (Törő Gábor jelentkezik.) Törő Gábor képviselő úr. Kérdezem, ki az, aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás 
nem volt, egyhangú döntéssel a bizottság előadót állított. Kisebbségi előadóra van igény, 
jelezte Pál Béla képviselő úr, és ő vállalja is. Ki az, aki támogatja, hogy Pál Béla legyen a 
kisebbségi előadója ennek a napirendnek? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, 
tartózkodás nem volt, egyhangú döntésével kisebbségi előadóként Pál Bélát állította a 
bizottság.  
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A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat (T/7263. szám) (Hadházy 
Sándor, Szalay Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (A módosító javaslatok megvitatása) 

Ezzel az első napirendi pontot lezárjuk, áttérünk a második napirendi pontunkra, amely 
a Budapest Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatásáról szól. 
Egyetlen módosító indítvány érkezett Lamperth Mónika és képviselőtársai részéről. 
Kérdezem Fazekas Attilát, hogy van-e minisztériumi vagy kormányálláspont. 

 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Van, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők részéről Szalay Ferenc úr van jelen. 

Kérdezem, hogy előterjesztőként támogatja-e az indítványt? 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát előterjesztő sem támogatja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ennek a módosító indítványnak az elfogadását? 
(Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) 
Senki. A bizottság egyharmada sem támogatja ezt az indítványt. 

Mivel több módosító indítvány nem jött, ezzel ennek a napirendnek a tárgyalását is 
lezárjuk. Köszönöm szépen Vígh László kormánybiztos úrnak, aki közben megjelent a 
bizottság ülésén, és Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes uraknak a jelenlétet. 

Tájékoztató a turisztikai vendéglátás helyzetéről, fejlesztési feladatairól 
Áttérünk a következő napirendünkre, ami az írásbeli meghívó 5-ös számú napirendje 

volt. A módosított napirend szerinti 3. sorszámot viseli, tájékoztató a turisztikai vendéglátás 
helyzetéről, a fejlesztés feladatairól. Megkérem Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár urat, 
hogy foglaljon helyet az asztalnál, és egyben megkérem arra, hogy amennyiben kiegészítő 
javaslata van az előterjesztéssel kapcsolatban, most tegye meg. 

Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítője 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 

reggelt kívánok! Köszönöm szépen, csak néhány szót még hozzászólnék, amit írásban is 
megküldtünk a tisztelt bizottság számára. Egy rövid helyzetértékeléssel kezdeném. Ami egy 
pozitív jel lehet, az az, hogy 2011-ben folyó áron egy százalékkal csökkent csak a vendéglátás 
árbevétele, így 700 milliárd forint volt. A kereskedelmi vendéglátás volumene pedig az 
általános 3,7 százalékos csökkenéshez képest csak 2,1 százalékos csökkenést mutatott, ami 
szintén nem feltétlenül pozitív jel, de azért az általános tendenciához képest talán 
eredménynek tekinthető. 

Ami azonban abszolút nem egy pozitív jel, és ez az általános gazdasági helyzetnek, 
inkább a nemzetközi helyzetnek köszönhető, az pedig az, hogy a vendéglátásban működő 18 
ezer társas vállalkozó közül 2010-ben 31 százalék volt csak nyereséges, ezen mindenképpen 
javítani szükséges. A helyzetértékelés utolsó pontjaként egy dolgot említenék meg, ami 
valóban egy pozitív eredmény, 2011-ben közel 6 százalékkal nőtt a szektorban a 
foglalkoztatás, 163,5 ezer főt foglalkoztattak a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágazatban. 
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Még egy-két szót ejtenék egy olyan témáról, ami az írásos anyagban nem szerepelt, ez a 
vendéglátó-ipari stratégia, amelyen a kormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértői 
és az ágazatban a szakmai szervezetek együtt dolgoznak. Ez a szakágazati stratégia 
gyakorlatilag 4 átfogó célt fogalmaz meg a vendéglátás tekintetében. A vendéglétszámot 
szeretnénk növelni, a jövedelmezőséget javítani, a vendéglátás színvonalának a növelését 
állítanánk a középpontba, illetve közétkeztetés helyett közösségi étkeztetés lenne a cél, tehát a 
felnövekvő generációk étkezési kultúrájának formálását is középpontba helyeznénk.  

Tulajdonképpen ezek azok a dolgok, amikkel még kiegészíteném az írásbeli 
tájékoztatót, és természetesen várom a kérdéseket, amennyiben van még. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak a kiegészítést. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kinek van kérdése, esetleg véleménye? 
(Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr, öné a szó. (Szilágyi György megérkezik az ülésre.) 

Bizottsági kérdés, hozzászólás 
PÁL BÉLA (MSZP): Két gyors kérdés. Az egyik az az, hogy jól értettem, 2010-ben volt 

ez a 30 százalékos, hogy csak 31 százaléka volt eredményes. Azóta volt-e statisztikai adat, 
vagy csak a 2010-es? 

A másik pedig az, hogy annak idején a kormány hozott, ha jól emlékszem, egy 5 vagy 6 
pontból álló határozatot a vendéglátással kapcsolatban, hogy hogyan ítéli meg ennek a 
teljesülését a Nemzetgazdasági Minisztérium? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további kérdés, esetleg észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérem helyettes államtitkár urat, hogy 
válaszoljon az elhangzott kérdésre. 

Válasz az elhangzottakra 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a kérdéseket. A 2010-es adatok a 2011. évi adóbevallási adatokon 
alapultak, ezeket még nem dolgozta föl a NAV, úgyhogy erről még nem tudok, azt hiszem, 
kora ősszel tudunk erről adatokkal szolgálni. 

A kormányhatározat teljesülése tekintetében pedig két fajsúlyos dolog jelent meg a 
kormányhatározatban, egyrészt a stratégia megalkotása, másrészt a jogszabályi környezet 
felülvizsgálata. A jogszabályi környezet felülvizsgálata most van folyamatban, a turizmusról 
és a vendéglátásról szóló törvényt egy olvasatban már megtárgyalta a kormány, és június 15-e 
után egy második olvasatban is megtárgyalja, és ezek után benyújtásra is kerül az 
országgyűlésnek ez a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, 

akkor a napirendi pontot lezárjuk. Megköszönöm az előterjesztő államtitkár úrnak az írásbeli 
anyagot, amit kaptunk, illetve köszönöm még az írásbeli anyagot a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének, illetve a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, akik küldtek hozzá 
kiegészítéseket. 

Tájékoztató a magyarországi légi turizmus helyzetéről 
Rátérünk a következő napirendünkre, amely tájékoztató a magyarországi légi turizmus 

helyzetéről. Az előterjesztő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkárként a 
minisztériumot Schváb Zoltán képviseli, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium, amelyet 
szintén Zsarnóczi Csaba államtitkár úr képvisel.  
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Helyettes államtitkár úrnak megadom a szót, az anyaghoz szóbeli kiegészítésüket most 
tegyék meg. 

 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! 
Átadtuk írásban, ami kérdésekre úgy gondoljuk, a rövid összeszedett választ. Egyrészt a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a Nemzeti Közlekedési Hatóság mint a légügyi hivatal 
felettes szerve vagyunk, tehát amennyiben hatósági problémák merülnek föl, ebben tudunk 
eljárni, másrészt jogszabály-alkotási felelősségünk és feladatunk van ebben a tekintetben, 
hogy ezzel kapcsolatban bármi felmerül, szívesen válaszolunk. Illetve amennyiben más 
államtitkárságot, például fejlesztéspolitikát érintően más tárcát, akkor koordinált szerepet fel 
tudunk vállalni, összeszedjük a kérdéseikre adott válaszokat. 

Én szóban különösebben nem egészíteném ki az leírtakat, hiszen egyrészt ezek 
tényadatok, másrészt napi sajtóból nyilván teljesen friss információk nyerhetők. Inkább a 
kérdésekre megpróbálok válaszolni, vagy esetlegesen összeszedjük a választ rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. NGM részéről államtitkár úr kiegészítése? 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

néhány szóban egészíteném ki azt, ami az írásos anyagban szerepel. Egyrészt érezhető az a 
tendencia, hogy a légi turizmus jelentősége az megnőtt. Egyre kevésbé szánják el magukat 
hosszú autóutakra a beutazók, ez főként annak is köszönhető, hogy a fapados légitársaságok 
teret nyertek, és most már nem is feltétlenül a végcélt választják meg az utazásra vágyók, 
hanem azt, hogy hová juthatnak el viszonylag alacsony költséggel és relatíve kényelmesen.  

A másik dolog, amit megemlítenék, az a Magyar Turizmus Rt. tevékenysége a 
légimarketing alappal. Többek között itt a Qatar Airways-el együttműködésben megvalósult 
marketing akciók sikeressége, és potenciálisan magas hozadéka az, ami említésre méltó. 

Még egy dolgot mondanék el, ami arra vonatkozik, hogy még mindig Budapest 
központú a légi turizmus, tehát annak ellenére, hogy azért vannak olyan vidéki repülőtereink, 
amelyek fogadnak nemzetközi járatokat, még mindig a beutazók 55 százaléka budapesti 
végcéllal érkezik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítéseket. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

kérdésük, észrevételük az anyaggal kapcsolatban van-e. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr, öné 
a szó. (Vincze László Mihály megérkezik az ülésre.) 

Bizottsági észrevételek, hozzászólások 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Bár nem közvetlenül idetartozik, de szeretném 

megkérdezni, hogy tudnak-e arról tájékoztatást adni a bizottságnak, hogy hogy áll a Malév 
megszűnése után a kártalanítás ügye. Itt különös tekintettel azokra az utazási irodákra, akik 
Malév jegyet értékesítettek. 

A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy van-e valamilyen elképzelés, hogy a Malév után 
megcélozza-e a kormány, hogy majd valamilyen másképp működő nemzeti légitársaságot 
hozzon létre, amely képes nyereségesen működni. 

A harmadik pedig, hogyha nem, akkor milyen elképzelések vannak a Malév csőd után a 
Malév megszűnése után okozott károk olyan módon való csökkentésére, hogy ez a 
Budapestre, Magyarországra irányuló légi forgalomban minél kevesebb kárt okozzon. Milyen 
módon próbálják kiváltani a légitársaságot, elsősorban a Magyarországra utazók, illetve 
Magyarországról kiutazók szempontjából értem.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek, kérdések a bizottság tagjai 

részéről? (Nincs jelzés.) Nekem annyi kérdésem lenne még, hogy az európai uniós 
tagországokkal való légi kapcsolat tekintetében különösebb zökkenők nem voltak, hiszen ott 
automatikusan kapják meg az engedélyeket különböző légitársaságok. Azt láthattuk is a 
Malév leállását követően, hogy nagy hirtelenséggel több járat indult, mint amennyi megszűnt. 
Ami itt a kormányt érintheti, azok az Európai Unión kívüli desztinációk. Itt elsősorban 
Ukrajna, Oroszország, Izrael, e tekintetben kérdezem, hogy történt-e már előrelépés? Tehát a 
kormány foglalkozott-e azzal, hogy ezek a légi járatok valamilyen módon pótlásra kerüljenek, 
a későbbiekben milyen lépéseket terveznek ezen a téren? 

Van-e még további kérdés? (Nincs jelzés.) ha nincs, akkor megkérném, hogy az 
elhangzott kérdésekre adjanak választ. 

Válaszok az elhangzottakra 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kártalanításból 2078 kérelem érkezett be május 31-ig, a 
kormányhatározat szellemében erre egy elkülönített pénzalap állt azonnali hatállyal 
rendelkezésre, amiből egyrészt azt a 3 napot, amíg a vészhelyzet kvázi fönnállt, abból a 
kártalanítások megtörténtek, tehát az itthon rekedt utasok abból kerültek elszállításra 
szállodába, tehát transzfert kaptak, aki nem tudott repülőjegyet venni, repülőjegyet kapott, 
szállodát, éjszakázást, szendvicset, vizet, kávét, üdítőt osztottak belőle, utána pedig a 
kártalanításra érkeztek be a kérelmek. Ez a pénz annyi volt, amit a kormányhatározat 
engedett, ez egyébként elegendően nagy összeg volt arra, hogy a vészhelyzetet ebből simán 
kezelni lehetett olyannyira, hogy az Európai Bizottság is a köszönetét fejezte ki ezért a gyors 
reagálásért, hiszen nálunk sokkal nagyobb országokban sem volt ilyen gyors reagálás és 
kormányzati segítség ilyen esetekben. 

Bocsánat, még annyit elmondanék ehhez, hogy panaszok természetesen érkezhetnek be 
ezután is a kártalanítással kapcsolatban, de maga a kártalanítás május 31-én lezárult. 

Az EU-n kívüli kétoldalú bilaterális kapcsolatokkal kapcsolatban pedig megindult 
ezeknek az engedélyeknek a pályáztatása, ennek az európai uniós szabályai szerint. Ez azt 
jelenti, hogy ezeket akkor lehetett kiosztani, amikor a Malévnak megfelelő fázisba jutott a 
felszámolása. Amíg a Malévnak élő jogosítványai voltak, addig ezeket a jogokat nem lehetett 
kiosztani. Ez teljesen egyértelmű, semmi hazai játékszabály nincs, ezek tisztán uniós 
játékszabályok. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala abszolút az uniós 
szabályok szerint ezeket megkezdte. Egyébként a múlt héten is meg két hete is adott ki a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részletes közleményt arról, hogy ez pontosan hogy áll, 
illetve az NK honlapján is lehet tájékozódni, amennyiben ezt igényli, akkor természetesen egy 
napi aktuális állást erről szívesen írásban összekészítünk és elküldjük. Ebben pontosan benne 
lesz az, hogy milyen jogot és hogyan pályáztatja a hatóság. 

Érkezett kérdés a Malév csődjével kapcsolatosan. Egyelőre a tárgyalások folynak. A 
Malévot megmenteni nem lehet, a Malév megmentése teljesen nyilvánvalóan elképesztő 
összegbe került volna az adófizetőknek, 100 milliárd forint fölötti összegbe került volna. Az, 
hogy Malév csőd után hogyan lehetett volna a Malévot újjáépíteni, hogy mondjam, még a 
kérdésfeltevés sem jó. 

Utána hogy hogy lehet nemzeti légitársaságot építeni, vagy mit lehet tenni, ez is a 
sajtóban bőségesen volt információ, illetve a Malév pilóták, dolgozók sztrájkjával 
kapcsolatban voltak kiadott közleményeink, amiben pontosan ismertettük az Európai Unión 
belüli játékszabályokat ezzel kapcsolatosan. Mit jelent az, hogy nemzeti légitársaság, mit 
jelent az, hogy budapesti központ. Mi mindig azt mondtuk, hogy egy budapesti központú 
légitársaságra nagy szükség lenne. Az, hogy ez nemzeti vagy nem nemzeti, az egy másik 
kérdés. Tehát az Európai Unióban nem olyan könnyű 100 százalékos állami tulajdonú, tehát 
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nemzetinek nevezhető légitársaságot létrehozni. Az, hogy jön egy budapesti székhelyű 
társaság, amelyik részben átveszi a Malév feladatait, az egy másik kérdés, az természetesen 
maximálisan támogatható, és az Európai Unió sem tiltja, sőt támogatja azt, hogy 
légitársaságok jöjjenek létre. Ráadásul, ha ez még a regionális repülőtereket is használná, és 
Sármelléktől Debrecenre, Pécsre is repülne, ezt abszolút külön üdvözöljük, és abszolút 
maximálisan támogatjuk is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úr kért szót. Öné a 

szó, képviselő úr. 

További észrevételek a bizottság részéről 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Én úgy hallottam, mintha nem kaptunk volna választ Pál 

Béla képviselő úr kérdésére, utazási irodák kártalanításáról. Tehát az utazási irodáknak vissza 
kellett téríteni azonnal a jegyeket, gyakorlatilag le kellett nekik mondani kontingenseket, fel 
kellett a partnerek felé a kötelezettségeiket számolni, illetve teljesíteni kellett őket. 
Kártalanításban kapták meg, vagy megkapják, vagy pedig saját kauciójukból, biztosítási 
keretükből volt ez finanszírozva? Ez volt Pál Béla kérdése, és erre nem kaptunk választ. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Engedje meg azért, hogy az előterjesztő figyelmét arra felhívjam, 

hogy a bizottság tagjai nem szakemberek, hanem politikusok. Ha jó szándékú kérdést 
intéznek az előterjesztőhöz, akkor én nagyon szeretném kérni önt, azt hiszem, kormánypárti 
képviselőtársaim nevében is, hogy ne arra hivatkozzon, hogy a sajtó híradásaiban mi volt, 
mert pont azért kérdezzük önt, mert gyakran a sajtó híradásai nem pontosak. A nemzeti 
légitársasággal kapcsolatban pedig csak szeretném felhívni a figyelmét, hogy semmi mást 
nem tettem, mint a jelenlegi kormánypártok által is alkalmazott terminológiáról szóltam. Ha 
önnek ez bántja a fülét, vagy bármi gondja van vele, akkor természetesen ezt megteheti, de 
inkább arra kérném, mint ahogy Kovács Ferenc képviselőtársam is segített, hogy a kérdésekre 
adjon választ. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért szót. Öné a 

szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is itt a válaszadásoknál úgy 

vettem észre, hogy eléggé jókedvűen mondta az előterjesztő, hogy nem olyan könnyű 
létrehozni nemzeti légitársaságot. Valóban nem olyan könnyű, viszont egy nemzeti 
légitársaság nagyon fontos lenne ennek az országnak, és akkor itt rögtön megkérdőjeleződik, 
felvetődik a kérdés, hogy megért volna-e esetleg egy nagyobb összeget az, hogy megmentsük 
a Malévot, hogy Magyarországnak legyen egy légitársasága, hogy ne kelljen másikat 
létrehozni, főleg hogy ha azt is figyelembe vesszük, hogy mikre költöttünk az elmúlt 
időszakban súlyos milliárdokat. Gondolok itt például részvényvásárlásra, ami ennek az 
ötszörösébe került adott esetben, tehát azért erről egy kicsit, hogy ha mégis hallhatnánk 
bővebben, hogy mi volt ez. Főleg annak tudatában, hogy akár a Malév tekintetében, akár a 
Budapest Airport tekintetében folyamatosan az elmúlt két évben korrupciógyanús ügyek 
vannak a sajtóban, ha már ön a sajtóra hivatkozott. Letartóztatásoktól kezdve hasonlók. És 
amire én még kiváncsi lennék, hogy a Malév csődje önök szerint milyen hatással volt a 
turizmusra, volt-e hatással a magyarországi turizmusra, hiszen említette a kormány 
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képviselője is, hogy főként a légi közlekedésre irányul a turizmus nagy része az elmúlt 
időszakban. Ez érvényes ugyanúgy a külföldi állampolgárokra is gondolom még 
hatványozottabban. Önök szerint mennyire volt ez káros hatással Magyarország turizmusára, 
hiszen elképzelhető, hogy a fokozott légi közlekedés egyébként valamilyen mértékű 
emelkedést jelent, de mennyire jelentene emelkedést, hogy ha lenne Malév, abban az esetben, 
hogy ha az 1-es terminál működne, és hasonló kérdések merülnek fel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e további 

hozzászólási igényük? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a vitaszakaszt lezárom, 
államtitkár uraknak megadom a szót a válaszokra. 

Válaszok  
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Ismét fölajánlom azt, hogy ha fölteszi írásban a 
kérdést, akkor egy abszolút napi, aktuális választ adunk részletesen, csak céloztam arra, hogy 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-hez folyamatosan juttatta el a napi, aktuális 
állását például az utazási jogokkal kapcsolatosan, vagy a kártalanítással kapcsolatosan. Nem 
az utazási irodák kártalanításával kapcsolatosan, ez igaz, hiszen az a felszámolási eljárás 
keretében rendeződött. 

A nemzeti légitársaság fogalmát csak azért szerettem volna tisztázni, hogy az, hogy 
budapesti székhelyű, budapesti légitársaságra szükség van, azt gondolom, teljesen egyértelmű. 
Mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ilyen legyen, de tiltott állami támogatás azt 
gondolom, felelősen a továbbiakban nem adható. Az, hogy itt tiltott állami támogatás volt, és 
ezt megállapították, ezt nyilván nem lehet felvállalni ennek a kockázatát, 100 milliárd forintos 
összegről és büntetésről beszélünk, tehát elképesztően nagy számról.  

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én a 

turizmussal kapcsolatban, hogy a turizmusra milyen hatása lehet a Malév csődjének. Elnök úr 
is elmondta, illetve korábban is elhangzott, hogy a Malév csődje után azonnal bizonyos 
desztinációban átvették a Malév szerepét bizonyos fapados légitársaságok, vagy pedig egyéb 
légitársaságok, amelyek sűrítették járataikat, újabb desztinációkat indítottak Budapestről. Ami 
a Magyar Turizmus Zrt.-nek a becslése, hogy rövid távon egy 5 százalékos visszaesés lehetne 
a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásban Magyarországon. Most jelen pillanatban úgy 
látjuk, (Becsó Zsolt megérkezik az ülésre.) hogy emiatt a gyors járatátvétel miatt ez a hatás 
akár még kisebb is lehet ebben az évben éves szinten, de még relatíve rövid idő telt el a Malév 
csődje óta, hogy ezeket az adatokat elemezni tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár uraknak az előterjesztést, illetve a 

bizottsági vitában való részvételt.  

Tájékoztató az átalányadózás bevezetésének lehetőségéről a vendéglátó szektorban 
Lezárjuk a 4-es napirendünket, és áttérünk utolsó napirendi pontunkra, amelyben egy 

tájékoztatót hallgatunk meg az átalányadózás bevezetésének lehetőségéről a vendéglátó 
szektorban. Ennek előterjesztője a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője, Honyek 
Péter úr. Megkérem osztályvezető urat, hogy foglaljon helyet az asztalnál, egyben megadom a 
lehetőséget arra, hogy az írásbeli anyagot, amit küldtek a napirend kapcsán, szóban 
kiegészítse. 
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Honyek Péter (NGM) szóbeli kiegészítője 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Üdvözlöm a 

kedves bizottságot.  
Átalányadózással kapcsolatban már jelenleg is vannak elfogadott szabályok. 

Átalányadózáson gyakran kétféle dolgot értünk. Egyrészt van az az elképzelés, hogy az 
átalányadózás az lenne, amikor egy összegben az összes adókötelezettségét teljesíti a 
vállalkozás. Ilyen típusú adózás jelenleg egyetlenegy esetben van az adórendszerben, ez a 
tételes átalányadózás, amit a személyi jövedelemadó rendszer kezel akkor, hogy ha valaki 
falusi szálláshely szolgáltatással foglalkozik, akkor szobánként 32 ezer forintot kell fizetnie. 
Ez az átalányadózásnak a legszűkebb része. 

Az átalányadózásnak van egy másik területe, az amikor a bevételből indul ki az 
adóztatás, ilyen esetben a bevételt nyilván kell tartani, ugyanakkor nem kell a költségeket 
mellette vizsgálni, hanem mondjuk egy 80 százalékos átalánnyal lehet azt megállapítani. 
Tehát mondjuk egy 10 millió forintos bevételből 2 millió forint az, amelyik adóköteles, a 
maradékot pedig átalányban levonhatja a vállalkozás. Ezek azok a szabályok, amik a személyi 
jövedelemadóban jelenleg megtalálhatóak, ezeket nagyon komolyan kiterjeszteni valószínűleg 
veszélyes, ugyanis nagyon könnyen az adózás, az adókötelezettség elkerüléséhez vezetnek 
ezeknek a szabályoknak a kiterjesztése. 

Az, hogy a vendéglátásban pontosan milyen kockázatok vannak, ezeket azért a 
bevallások elemzésével, az adóhatóság segítségével fel lehet mérni. Feltehetően a bevétel 
eltitkolása, illetve a túlzott költségelszámolás ezek között ott van. 

Az átalányadózás lehet, hogy ezekre valamekkora választ adna, tehát például el lehetne 
várni azt, hogy egy vendéglátóiparban működő vállalkozás adótétele havonta egymillió forint 
legyen, vagy évente legyen egymillió forint, de ebben az esetben ez a fajta adózás ez 
feltehetően ahhoz vezetne, hogy más vállalkozások szolgáltatásai is ezen a vállalkozáson 
keresztül kerülnének elszámolásra, tehát nagyon könnyen sokkal nagyobb mértékű adót 
veszítene el az állam azáltal, hogy az átalányadózást bevezetjük. 

Ugyanakkor vannak az Európai Unióval kapcsolatban is korlátai az átalányadózásnak. A 
kft.-k az rt.-k az Európai Unió szabályai szerint kötelesek minden évben beszámolót készíteni 
a kettős könyvvitel szerint vezetni a könyveiket. Tehát nem lehet náluk eltekinteni attól, hogy 
egy nagyon fontos bevételi, és egy nagyon fontos kiadási nyilvántartásuk legyen. Ezeknél a 
vállalkozásoknál gyakorlatilag az adókötelezettséget nem egyszerűsítené azt, hogy ha 
bevezetnék az átalányadózást, hiszen amúgy is gyakorlatilag a társasági adónak megfelelő 
levezetést el kell készíteniük, tehát ebben a szektorban adminisztráció szempontjából 
semmilyen megtakarítást nem jelentene egy átalányadózás. Amiről beszélhetünk, az 
esetlegesen a bt.-k, egyéni vállalkozók. Ebből a körből az egyéni vállalkozókról már 
beszéltünk, esetükben 100 millió forintos bevételi határig lehetőség van az átalányadózásra. A 
bt.-knél, kkt-knál van még jelenleg is az EVA mint egy átalányadózáshoz hasonló rendszer, 
ez még szintén lehetőség. 

Utolsó gondolat, mielőtt átadnám a kolléganőmnek a szót, az az, hogy az 
átalányadózásnak van egy olyan hatása is, hogy bizonyos értékhatárokhoz kell kötni az 
átalányadózást. Nem lehet megengedni azt, hogy egymilliárd forintos vállalkozások 
átalányadózzanak. Akkor hogy ha ezeket az értékhatárokat meghatározzuk, akkor feltehetően 
ez egy növekedési korlát lesz azoknak a vállalkozásoknak. Ha a vállalkozás ezen az adózási 
rendszeren belül akar maradni, akkor nem fog további munkaerőt felvenni, ami természetesen 
szintén egy olyan jelenség, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium el szeretne kerülni. 

Ezen kívül az átalányadózással kapcsolatban Áfa problémák is felmerülnek, és ezzel 
kapcsolatban Palotay Kinga osztályvezető asszonynak átadnám a szót.  

Köszönöm szépen. 
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Palotay Kinga (NGM) szóbeli kiegészítője 
PALOTAY KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, én csak pár 

gondolattal szeretném kiegészíteni a kollégám beszédét Áfa-val kapcsolatban. Az Áfa mint 
harmonizált adónem a magyar szabályozást is köti a 2006/112. EK tanácsi irányelv, tehát csak 
olyan rendelkezéseket tudunk bevezetni, ami azzal összhangban van. Az irányelv kimondja, 
hogy azok a tagállamok, ahol a kisvállalkozásoktól az adó beszedése, behajtása nehézségekbe 
ütközik, be lehet vezetni egyszerűsített szabályokat. Ilyen például az átalányadózás is, 
azonban van több fontos kitétel. Egyik például, hogy nem vezethet az adóbevételek 
csökkenéséhez. Úgy gondolom, ezt fontos megemlíteni, hogy például egy átalányadózás is 
minden esetben is csak egyszerűsítést jelenthet, és nem adóbevétel-csökkenést, tehát nem 
lehet ilyen hatása. 

A másik, hogy minden esetben az ilyen szabályok bevezetése előtt konzultálni kell az 
Áfa bizottsággal, aki kiemelten vizsgálja például ezt a kérdést is, hogy ne sérüljenek az Áfa-
bevételek. 

Vannak olyan tagállamok jelenleg, ahol alkalmaznak átalányadózást Áfa-ban például 
Angliában, Németországban, azonban ez sosem egy szektorra, hanem mondjuk általában a 
kisvállalkozásokra vezetik be, viszont az is jellemzője, hogy visszatérve megint ehhez az 
elvhez, hogy ne csökkenjenek az adóbevételek, az átalányadózást például egy szektorálisan 
megállapított költséghányad alapján vezetik be. Tekintettel arra, hogy egyes szektorokban 
más-más a költségarány, vagyis igazából nem is a költségarány, hanem más az input, tehát a 
beszerzéseket terhelő Áfa aránya. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy amellett, hogy az Áfa-ban 
egy átalányadózás továbbra sem segítené a bevételek fehéredését, azt a veszélyt is magában 
hordozná, hogy a beszerzéseikről nem kérnének számlát a vállalkozások, ezért vizsgáljuk a 
kérdést, de nem gondoljuk, hogy ez lenne a leghatékonyabb megoldás.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a tájékoztatóval 

kapcsolatban kérdésük, észrevételük. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr, öné a szó. 

Bizottsági észrevételek, hozzászólások, kérdések 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Kis ellentmondást érzek, hogy ha az 

átalányadózás bevezetésétől félünk, mert adókikerülésre ad lehetőséget, nem fehéredne tőle 
mondjuk az adott szektor, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Németországban és Angliában 
ezek szerint, ahol van átalányadózás, akkor ezt segítenék elő? Tehát nem hiszem, hogy ezt 
jelentené a kettő. Nem véletlen, hogy vannak olyan országok, ahol bevezették mondjuk ezt az 
átalányadózást. Ennek az átalányadózásnak a legnagyobb előnye, és ezt is figyelembe kellene 
venni, hogy előre kiszámítható költségekkel lehetne kalkulálni. Tehát nagymértékben segítené 
azt, hogy előre lehessen tervezni egy évre. Elhangzott az is, hogy az adminisztráció 
szempontjából nem lazulna a fegyelem, hiszen erre is vannak ugyanúgy előírások. A 
véleményem szerint is az, hogy most ez adókikerülésre ad-e lehetőséget, vagy lesz is 
adókikerülés ezáltal, hogy csökkenni fognak-e ezáltal az adóbevételek vagy nem fognak 
csökkenni, egyelőre még mind-mind szubjektív megítélés, mert úgy is megítélhetjük, hogy 
nem csökkenni fognak, hanem növekedni fognak az adóbevételek, és lehet, hogy egy-egy 
ilyen próbálkozással tényleg közelebb kerülnénk ahhoz az utópiához, hogy majd egyszer egy 
söralátéten is le lehessen adózni, de ettől még messze vagyunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nekem 

annyi észrevételem lenne mindenképpen, hogy ha jól értelmezem, amit főosztályvezető úr 
mondott, tehát amellett, hogy az egyéni vállalkozók továbbra is igénybe vehetik ezt az adózási 
formát, a gazdasági társaságok esetében nem tartják kibővíthetőnek ezt a rendszert. A kérdés 
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az ezután, hogy akkor az az adminisztrációs tehercsökkentés, amelyre talán ebben a 
szektorban várnak leginkább, az a következő időszakban milyen formában mutatkozhat meg, 
mert ha az adózás terén nem, akkor nyilván az egyéb kötelezettségek, nyilvántartási 
kötelezettségek, különböző jelentési kötelezettségek terén várható-e valami változás. Hiszen 
az egyre nehezebb körülmények között legalább azzal tudja a kormányzat segíteni a 
vendéglátó ágazat munkáját, ha a költségeiket ilyen értelemben tudják csökkenteni, hogy van-
e olyan elképzelés. Van egy stratégia, amelyről szintén beszélt még korábban a helyettes 
államtitkár úr, hogy van egy olyan stratégia, amelynek mentén a különböző területek, így 
gondolom a vendéglátás is előbb-utóbb részese lehet ennek az adminisztrációs teher-
csökkentési időszaknak. Arra gondoltam, hogy talán az egyszerűsített adózás lehet a 
legegyszerűbb megoldás. Értem azokat az érveket, amelyeket az előterjesztésben is felsorolt 
részben az Európai Bizottság állásfoglalása, illetve a Tanács döntése, részben pedig azok az 
irányelvek, amelyek az államtitkárságon ez ügyben megfogalmazódtak. Mégis tud-e valami 
pozitívat mondani a későbbiekre vonatkozóan, ha nem az egyszerűsített adózás terén, akkor 
egyéb adminisztrációs tehercsökkentésekben?  

Honyek Péter (NGM) válaszai  
 

HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzetgazdasági Minisztérium 
természetesen még nem vetette el teljes körűen az átalányadózás bevezetésének lehetőségét. 
Ezt a kérdést a továbbiakban is vizsgáljuk. Nagyon fontos lenne eldönteni, hogy pontosan 
mely adókat helyettesítenénk átalányadózással. Ahogy a legelső gondolatomban is jeleztem, 
igazából szerintem ebben a kérdéskörben vannak eltérések. Nem ugyanazt nevezzük 
átalányadózásnak az egyes területeken belül, illetve nem ugyanazt értjük alatta, tehát 
ténylegesen egy tényleges adóteher legyen, vagy pedig a bevételnek egy meghatározott része. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium ezenkívül a kisvállalkozásoknak, és nem szigorúan csak a 
vendéglátásban működő kisvállalkozások terén további adminisztrációcsökkentéses 
javaslatokon is gondolkodik. Ezek közül az egyik egy pénzforgalmi jellegű adózás lenne, 
amelyik a bevételeket és kiadásokat is figyelembe venné az adóteher megállapítása során, 
ugyanakkor ezeknek a megállapításakor sokkal egyszerűbbek lennének az adózási szabályok, 
tehát ténylegesen könnyebb lenne azokból a bevételekből, illetve kiadásokból levezetni a 
tényleges adókötelezettséget. Ilyen irányú munka jelenleg is folyik a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban.  

A személyes álláspontom az az, hogy az adózás terén a bevétel nyilvántartásáról 
lemondani nem lehet. Tehát azt nem lehet megengedni, hogy egy vállalkozás úgy legyen 
tételes átalányadózó, hogy több munkavállalója van, és emellett egy fix összeget fizet az adott 
hónapban. Ebben az esetben az adóhatóság, illetve az állam semmit nem tudna arról, hogy az 
adott vállalkozásban milyen tevékenység folyik, milyen eredményt ér el ez a vállalkozás, 
innentől kezdve a jövőnek a tervezése sem lenne megoldott.  

Az, hogy a bevétel ismeretében abból valamilyen költségelszámolás mellett, tehát 
legyen ez egy átalányköltség levonása, ez már egy sokkal elfogadhatóbb gondolat, 
ugyanakkor ahogy ezt már eddig is jeleztem, ennek egyrészt az Európai Unió szab korlátot, 
másrészt pedig ez csak nagyon speciális esetekben helyettesítheti az Áfa fizetési 
kötelezettséget, tehát nagyon nehezen képzelhető el egy olyan, az EVA-hoz hasonló rendszer, 
amelyik egyrészt a nyereségadókat is helyettesíti, másrészt a forgalmi jellegű adózást is 
helyettesíti. Ezzel kapcsolatban nemcsak a visszaélés az, amelyik gondot jelent, hanem 
természetesen az Európai Unió szabályainak is meg kell felelni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor megköszönöm osztályvezető asszonynak és osztályvezető úrnak a 



 16 

részvételt, a napirendi pont tárgyalását lezárom. Miután több napirendet nem irányoztunk elő 
a mai napra, ezért bizottsági munkánk is véget ért. 

Egyebek 
Képviselőtársaim figyelmét szeretném felhívni arra, hogy holnapi napon 10 órától egy 

parlamenti nyílt napot szerveztünk, amely a horgászat és halászat törvényi szabályozásának 
előkészítésével, illetve az európai uniós irányelvek magyarországi hatásaival foglalkozik. 
Azon képviselőtársaimat, akiket ez a terület érdekel, örömmel látunk holnap 10 órától a 
főrendházi ülésteremben.  

Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom, mindenkinek sikeres napot kívánok. 

Az ülés befejezésének időpontja: (09 óra 52 perc) 

 
 
 
 
 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


