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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és vendégeinket, akik 
jelen vannak a mai bizottsági ülésen a napirendi pontok tárgyalásánál. 

A helyettesítéseket ismertetem: Révész Máriusz képviselőtársunkat Horváth Zoltán 
helyettesíti, Szalay Ferenc képviselőtársunkat Kőszegi Zoltán, Tapolczai Gergely 
képviselőtársunkat Kovács Ferenc, Bús Balázs képviselő urat Kovács Péter, Hoffman Pál 
képviselő urat Hadházy Sándor, Bohács Zsolt elnök urat pedig én helyettesítem. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes.  

A napirendi javaslatnál szeretném javasolni, hogy az első napirendi pontban szereplő 
módosító indítvány benyújtásáról való döntést vegyük le a napirendről, mert a módosító 
javaslat még további szakmai egyeztetéseket igényel. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Zakó képviselő úr! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Eredetileg a harmadik 

napirendi pontban Farkas képviselőtársunknak egy viszonylag rövid határozati javaslatáról 
való döntés lesz. Kérem a bizottságot, vegyük előre, mert a következő adótörvény igen 
hosszúnak ígérkezik, és a képviselő úrnak más bizottságban is meg kell jelennie, szerintem 
méltányolható az a kérés, hogy első napirendi pontként kerüljön tárgyalásra az eredetileg 
harmadik napirendi pont. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem dr. Laki Gábor urat: önöknek kell-e még 

menniük más bizottságba? (Dr. Laki Gábor: Tudunk maradni.) Tehát akkor elvileg 
elfogadható, hogy megcseréljük a második és a harmadik napirendi pont tárgyalását. A 
bizottság egyetért-e azzal, hogy az első napirendi pontot levegyük, a harmadik napirendi 
ponttal kezdenénk, majd a második napirendi pont tárgyalásával zárnánk a napirend 
tárgyalását? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

 

A rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményéről szóló határozati 
javaslat (H/12538. szám) 
 

Rátérünk Farkas Gergely jobbikos képviselőtársunk önálló indítványára. Megkérem a 
képviselő urat, üljön a mikrofon elé. Üdvözlöm Völner Pál államtitkár urat és kollégáit, akik 
megjelentek a mai bizottsági ülésen. 

Megkérem a képviselő urat, röviden terjessze elénk az önálló indítványát. 
 

Farkas Gergely (Jobbik) előterjesztése 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. 

Köszönöm szépen, hogy hozzájárultak a napirend módosításához, ennek megfelelően 
igyekszem rövid lenni. 

Úgy gondolom, az alapvetésekben egyetértés van a jelenlévő képviselők között abban, 
hogy minden olyan módon támogatnunk kell a fiatalok sportolási lehetőségeit, ami tőlünk 
telik, és ez a határozati javaslat is egy ilyenre irányul. Fontosnak tartom leszögezni: azzal 
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tisztában vagyunk, hogy jelenleg nem ugyanazokkal a feltételekkel vehet részt egy fiatal, aki 
mondjuk Budapesten él, illetve az, aki vidéken él a sportolási lehetőségekben, konkrétan egy 
egyesületben való részvétellel az edzéseken, ugyanis míg Budapesten valaki ugyanazzal a 
BKV-bérlettel járhat iskolába, szakkörökre, bármilyen edzésre, addig vidéken azoknak, akik 
általában kis településeken élnek, nincs lehetőségük részt venni az adott településen bizonyos 
sporttevékenységeken, ugyanis az adott településen mondjuk nincs erre lehetőség, ebben az 
esetben vidéken a szomszédos településekre, a nagyobb városokba kell utazni, ami bizony 
komoly anyagi terheket jelent a családoknak.  

Jelen pillanatban a diákkedvezményt vehetik igénybe ezek a fiatalok, ami azt jelenti, 
hogy 50 százalékos kedvezménnyel tudnak utazni. Mi viszont ebben a határozati javaslatban 
arra teszünk javaslatot, hogy van egyfajta gyakorlat, miszerint minden diák a saját települése 
és az oktatási intézmény között, amely településen az az oktatási intézmény található, 
90 százalékos bérletet vehessen igénybe, tehát aki kis településen él, de nem oda jár általános 
vagy középiskolába, az 90 százalékos bérletet vehet, ami nagy segítség a családoknak. Mi 
ennek a rendszerét szeretnénk kiterjeszteni azokra az esetekre is, amikor valaki nem a 
tanulási, nem az oktatási tevékenység miatt, hanem rendszeres sportolás miatt jár át egy másik 
településre, illetve kényszerül átjárni, és azt javasoljuk, hogy adjuk meg ezt a kedvezményt 
ezeknek a diákoknak is, ami havi szinten több ezer forintos megtakarítást jelenthet a 
családoknak, és úgy gondoljuk, ez nagy segítség lehet.  

Felmerülhet az a kérdés, hogy esetleg visszaélésekre adhat jogot, miként is igazolható 
az, hogy valaki ténylegesen versenyszerű sporttevékenységet folytat. Mi ebben az esetben ezt 
úgy tartjuk kiküszöbölhetőnek, hogy a mindennapos testnevelési órák esetében is van egy 
olyanfajta lehetőség, miszerint, ha valaki rendszeres sporttevékenységet folytat, akkor nem 
kell mind az öt testnevelési órán részt vennie, kettőt ezzel kiválthat, és itt is az erről szóló 
jogszabályban szabályozva van, miként igazolható, ha valaki rendszeres sporttevékenységet 
folytat, egyesületi tagsággal rendelkezik, vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 
sportol. Tehát mi a mindennapi testnevelési órákról szóló köznevelési törvény megfelelő 
részét szeretnénk átemelni, ami konkrétan meghatározza, hogy ki lenne jogosult erre a 
kedvezményre, és akik erre jogosultak, azoknak szeretnénk biztosítani a 90 százalékos 
kedvezményt bérlet vásárlása esetén. Tehát ez lenne a javaslatunk, amelyet direkt határozati 
javaslat formájában nyújtottunk be, és ez lehetővé tenné, hogy egyeztetéseket folytassunk, 
illetve a kormány maga döntse el a későbbiekben, hogy ezt pontosan milyen jogszabályban 
szeretné szabályozni. Mi szeretnénk, ha most egyetértés lenne abban, hogy ilyen módon is 
támogassuk a fiatalok sportolási lehetőségeit, később pedig a kormánynak legyen hatásköre 
arra, hogy ezt milyen jogszabályban és pontosan milyen törvényeket módosítva fogja 
törvénybe foglalni. 

Arra szeretném kérni a bizottságot, mivel szerintem mindannyiunk érdeke, hogy 
lehetőségeinkhez mérten megadjuk a támogatást a fiatalok sportolásához, és ezzel – még 
egyszer hangsúlyozom – a budapesti és a vidéki fiatalok között fennálló egyenlőtlenséget 
tudnánk megszüntetni, támogassák ezt a határozati javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr tájékoztatását. Völner Pál államtitkár úr és 

kollégája kívánnak-e hozzászólni az előterjesztéshez? (Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 

Vélemények és kérdések 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az előterjesztő által is elhangzott, hogy jelenleg is 50 százalékos 
kedvezmény illeti azokat a diákokat, akik a lakóhelyük és más település között kívánnak 
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utazni, ilyen értelemben a kormányzat most is támogatja a sportolási célú tevékenységet. 
Ennek a kedvezménynek a kiterjesztését olyan rendszer alapján, amely a sportigazolásra épül, 
jelenleg nem látjuk transzparensnek, ezért nem tartjuk támogathatónak.  

Az a kedvezményrendszer, amely jelenleg a diákigazolvány rendszere az iskolák által 
kiállított igazolás alapján, ez egy átlátható rendszer. Jelenleg mintegy negyvenféle 
kedvezmény van a közösségi közlekedés keretein belül, amit 7 millió állampolgár vehet 
igénybe, és ezeket az utazásokat szociálpolitikai alapon támogatja az állam. Ennek a lépésnek 
a kiterjesztése a sportolókra, mivel nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan szociális 
helyzetben van, tehát ebben a kedvezményrendszerben lesz olyan, akinél ezt problémásnak 
látjuk. Ugyanakkor az állam kiemelten támogatja a sportot, a sportegyesületekben az 
utánpótlás-nevelést, tehát az egyesületek maguk is el tudják dönteni a saját kereteiken belül, 
hogy ki az a tehetség, akit támogatni tudnak.  

A másik, ami szintén nehezítené a kiválogatást, hogy aki egy kis településen lakik, 
annak valóban nincs olyan sportolási lehetősége, ez egy kisebb rész. Általában a kis 
településekről is járnak iskolába a gyerekek, és általában az iskolát is meg lehet úgy 
választani, hogy a sportolási lehetőséghez kötődjön, hiszen ez napi többszöri elfoglaltságot 
jelent, amennyiben pedig nem, akkor nyilvánvaló, hogy az egyszerű utazási kedvezmények 
nem jelentenek akkora terhet, és az 50 százalék mellett igénybe vehetők. 

Tehát összességében a tárca jelenleg nem látja kiterjeszthetőnek a mi 
kompetenciánkon belül az utazási kedvezmények körét. Úgy látjuk, ha van ilyen probléma, 
akkor azt a sportágazaton belül kellene kezelni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e 

hozzászólás, illetve egyben kérdés. (Jelzésre:) Zakó képviselő úré a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Az államtitkár úrra reagálnék. Tehát, ha nem minden 

kedvezményre jogosult szorul rá anyagilag, akkor mit mondunk azokra a nyugdíjasokra, 
Biszku Bélától kezdve más kiemelt nyugdíjjal élő emberek utazását illetően, akik ugyanolyan 
ingyenességgel vesznek részt a közösségi közlekedésben, mint a rokkant nyugdíjas. Tehát ezt 
a megközelítést nem tudom elfogadni. 

Az, amit az államtitkár úr elmondott, odavezet, hogy hogyan kallódnak el a 
tehetségek. Zala megyében, ezt mindig elmondom annak illusztrálására, hogy ott azért más 
viszonyok vannak, mint Budapesten, Nagykanizsát, amely egy megyei jogú város, számtalan 
apró, néhány száz lelkes település övezi, és vannak olyan nagyobb falvak, ahová iskolába be 
tudnak járni a fiatalok, de sportolásra nincs lehetőségük. Valójában nem tudom ennek a 
költségvonzatát, de ahogy az előterjesztő is elmondta, teljesen jól le van már fedve ennek a 
nyilvántartása, úgyhogy lehetne rá építkezni a későbbiek során, és abba a sportkoncepcióba, 
amit a kormánypárt úton, útfélen hangoztat – ezzel nincs is problémánk, ennek szerves része a 
stadionépítés és a kiemelt sportágak támogatása –, nem értem, hogy ebbe a koncepcióba miért 
nem fér bele az a kis szegmens, amelyről a határozati javaslat szól. A magam részéről 
természetesen támogatom a képviselő úr előterjesztését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Kőszegi képviselő 

úré a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, alapvetően 

támogatandó az a cél, amit a képviselő úr megjelölt, hogy minél több vidéki gyermek 
lehetőséget kapjon arra, hogy sportoljon, de ahogy az államtitkár úr is mondta, ennek a 
lehetősége megvan, különösen a TAO-ból az utánpótlás-nevelésre, a gyermeksportolásra. Erre 
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a célra nagyon sok pénz fordítható, és jelentős forrásokat biztosít az állam. Elsősorban az 
egyesületek felelőssége az, hogy ezt megtalálják, mivel ismerik a saját sportolóikat. Úgy 
gondolom, a sporton belül ennek az állam által finanszírozott része rendben van, az a kérdés, 
hogy ezzel hogyan tudnak élni.  

Érdemes lenne esetleg valamilyen tájékoztatást kérni arról, hogy ezzel hogyan tudtak 
élni a sportegyesületek az elmúlt egy esztendőben, mik a tapasztalatok, és akár területekre, 
megyékre vagy szűkebb területekre bontva bekérni valamilyen statisztikai kimutatást. 
Valamilyen nyilvántartás biztosan van erről, és ezek alapján esetleg a későbbiekben el lehet 
dönteni azt, hogy érdemes-e ezzel mélyebben foglalkozni, ezt a felvetést vagy 
kezdeményezést felkarolni, vagy pedig ez rendben van, de ezt most nem tudjuk eldönteni. Az 
államtitkár úr érvelését el tudom fogadni azzal, hogy ezt a célt helyesnek tartom, talán ez így 
most rendben van, csak nincs róla elég információnk, jó lenne, ha a bizottsági tagok 
kapnának. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim!  Én 

Vas megyéből jövök, és egy sportegyesület elnöke vagyok, mondom ezt nagy büszkén, mert 
már hosszú évtizedek óta végzem ezt, és meg lehet oldani részben a TAO-val, részben pedig 
egyéb támogatások beiktatásával, hogy a szomszéd településről az én falumba átjáró gyerekek 
is el tudjanak jönni, költségtérítés megfizetésével gépjárművel. Tehát a legnagyobb akadály a 
kis településeknél nem a tömegközlekedés, mert a kis városokban, a kis településeken nincs 
olyan, mint Budapesten vagy a nagy városokban, hogy tízpercenként jön a busz. Általában 
délután olyan ritkított járatok vannak, hogy a munkából jövőket hazaviszi a nagyobb 
városokból, településekről, sokszor a cégek bérelnek buszokat erre, és nem direkten a 
tömegközlekedési járművekkel, mert annyira ritkák ezek a járatok, hogy szinte lehetetlen 
megoldani, hogy tömegközlekedéssel, akármilyen kedvezménnyel is tudják a sportolókat az 
egyik településről a másikra edzésre vagy akár mérkőzésre utaztatni. Szerintem tehát nem 
életszerű a javaslat, mert igazából ez nem így működik, a tömegközlekedés rendszere, a 
tömegközlekedési járatok menetrendje a munkaidő végéhez, az oktatás elejéhez van kötve, és 
amikor a délutáni, esti órákban vannak az edzések, a tömegközlekedési eszközök a kis 
településeket általában nemigen érik el, akárhová is akarnának utazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi alelnök úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Meglepődve 

tapasztalom az eddigi hozzászólásokat, hiszen úgy érzem, azt kommunikálja a kormány most 
már harmadik éve, hogy mennyire fontos a sport, mennyire fontos a fiatalok egészséges 
életmódra nevelése, mennyire fontos, hogy minél több fiatal sportoljon, ezért valóban 
pénzügyi áldozatokat is hajlandó vállalni a kormány, de hiába építünk pályákat, hiába 
próbálunk sportcsarnokokat, tornatermeket építeni, hiába adunk az utánpótlás-nevelésre 
nagyon sok pénzt, ha az ilyen alapvető kérdésekben, mint például azok a gyermekek, akik 
esetleg azért nem mennek el sportolni más településre, mert a szülők már nem bírják az 
anyagi terheket, így az utaztatásokat, akkor azt ne próbáljuk meg megoldani. Szerintem azok 
a vélemények, amelyek itt elhangzottak, mind kifogások. Ha megoldja a TAO ezt a kérdést az 
egyesületnél, akkor ez rendben van, de fel lehet állítani egy olyan rendszert is, hogy úgy 
kaphasson valaki 90 százalékos utazási kedvezményt, hogy az egyesület kiad egy igazolást, 
mellé fénymásolva mondjuk az egyesületi tagsági könyvet is be kell mutatni, és akkor kaphat 
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kedvezményt. A törvénybe viszont azt is bele lehet írni, hogyha az egyesület ezt veszi 
igénybe, akkor a TAO-kedvezményekből erre nem költhet, ha a TAO-kedvezményt veszi 
igénybe, akkor pedig nem adhat ki ilyen igazolást, és akkor minden megoldódik. Egyébként 
ezt nem minden egyesület tudja megoldani a TAO-támogatásból, hiszen a legtöbb egyesület, 
főleg azok az egyesületek, amelyek nincsenek annyira közel az adott sportág 
szakszövetségéhez, mondjuk nincsenek annyira jó kapcsolataik, lehet, hogy nem is jutnak 
hozzá a TAO-kedvezményekhez, és ott például megoldott lenne ez a kérdés. 

A másik. Elhangzott a kormány részéről, hogy úgyis iskolába járnak a gyerekek, 
oldják meg ott a sportolási lehetőséget. Ez sem életszerű. Ez nem életszerű dolog, mert nem  
biztos, hogy ott éppen olyan szintű sportolási lehetősége van egy tehetségnek, amellyel ezt 
meg tudja oldani. Ezzel csak elősegítenénk, adnánk egy újabb lehetőséget arra, hogy senki ne 
kallódjon el, senkinek ne szabjon gátat az, hogy esetleg a szülei nem tudják kifizetni az 
utazást, és ezért ne sportolhasson. Az, hogy egyenlő feltételek vagy nem egyenlő feltételek, 
kinek, milyen az anyagi helyzete, ez mennyire hat, államtitkár úr, az iskolába járók sem 
ugyanolyan anyagi feltételek között élnek, mégis mindenki meg tudja venni a 90 százalékos 
kedvezményt, pedig, ha megnézünk egy osztályt, ott is vannak hátrányos helyzetű gyerekek és 
nem hátrányos helyzetű gyerekek.  

Az, hogy egyenlő esélyeket próbáljunk biztosítani az előterjesztő szerint, egy abszolút 
vállalható javaslat lenne, egy abszolút vállalható ötlet lenne. Ha esetleg az a probléma vele, 
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyújtotta be, akkor azt kell mondani, ha pedig nem 
az a probléma vele, akkor meg legyenek szívesek átgondolni, legyenek szívesek egy kicsit 
belegondolni abba, hogy ezzel esetleg lehetőséget adnánk olyan gyerekeknek, akik – még 
egyszer mondom – sem az egyesületnél nem tudják igénybe venni ezt a lehetőséget, hogy 
támogassák az utazásukat, sem a szülők nem tudják kifizetni. Ezzel csak egy kaput nyitunk. 
Ezt normálisan lehet úgy szabályozni, hogy ezzel ne lehessen visszaélni, tehát a 
visszaéléseket meggátoljuk, megakadályozzuk, de az biztos, hogy egy ilyen javaslattal 
segítenénk, és ha csak tíz gyereknek tudunk abban segíteni, hogy sportolni járjanak, akkor 
már megérte. Ezzel a javaslattal segítenénk abban, hogy mindenkinek lehetősége legyen, 
hogyha akar, szeretne, esetleg tehetsége is van hozzá, akkor sportolhasson, és ennek ne 
legyenek gátjai.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Kőszegi képviselő úré a 

szó.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, nagyon röviden Szilágyi képviselő úrra 

reagálnék. Szerintem egyáltalán nem életszerű az, ahogy megpróbálja lefesteni a képet. A 
vidéki sportegyesületeknek eleve érdekük az, hogy a vonzáskörzetükben bejussanak a 
gyerekek az egyesületbe. A saját példámat hadd mondjam el. A mi városunk szerkezete olyan, 
hogy a két végpontja között 13 kilométer távolság van. Például a labdarúgás-utánpótlásnál a 
gyerekek, ha el akarnak jutni, a városon belül 6-7 kilométert kell utazniuk. Az egyesület 
érdeke, hogy ezt megszervezze, mert a tömegközlekedéssel nem tudnak bejárni a gyerekek. 
Különböző időpontokban vannak az edzések, de önnek ezt nem kell mondanom, nem akarok a 
részletekbe belemenni. Úgy gondolom,  a sportegyesületeket érdekeltté kell tenni abban, hogy 
ezt ők maguk oldják meg, ők látják, hogyan tudják a gyerekeket behozni. Ha a TAO-t nem 
fordítják arra, amire lehetőségük van, akkor saját magukkal szúrnak ki.  

Úgy gondolom, ha ez a javaslat így egy az egyben átmenne, és ezt elfogadnánk, akkor 
egy kicsit hamut hintünk az egészre, kipipáljuk, és azt mondjuk, hogy ezzel rendben van. 
Vidéki viszonylatban nem lehet a gyerekeket tömegközlekedéssel az edzésekre eljuttatni, az 
egyesületeknek kell ezt megszervezniük. Erre van állami forrás, van lehetőség, jelentős 
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forrásokat biztosít az állam. Szerintem sokkal biztonságosabb és sokkal szervezettebb keretek 
között történik, ha az egyesületek használják fel a forrásokat. Úgy gondolom, azzal együtt, 
hogy a cél helyes, hogy minél több gyerek jusson el, és ez ne ütközzön akadályba, higgyék el, 
ezzel a javaslattal ezt a célt nem lehet elérni, de azzal sokkal inkább, hogy a meglévő 
forrásokat kell megfelelően felhasználni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem az előterjesztőhöz csak az 

lenne a kérdésem, hogy vélhetően amikor egy ilyen törvényjavaslatot megfogalmaznak, akkor 
mérlegelik, elemzik, hogy körülbelül hány emberről, hány gyermekről van szó. Megtették-e 
ezt? El tudja-e nekünk mondani, hogy az önök megítélése szerint itt körülbelül mekkora 
gyerekszám az, aki ma nem jut el? A központi költségvetésnek az önök vállalása szerint ez 
mekkora terhet jelentene? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úrnak adok szót, utána 

megadom a lehetőséget a válaszadásra. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik):  A fiatalok sportolásának két célja kell, hogy legyen. 

Az egyik az, hogy tehetségeket neveljünk, és ezek a fiatalok a későbbiek folyamán 
versenyszerűen, minél magasabb szinten sportoljanak. A másik célja, mégpedig a fő célja a 
tömegesítés lenne, hogy minél több fiatal sportoljon, még akkor is, ha a későbbiek folyamán 
nem válik belőlük élsportoló. Az egyesületek érdeke valóban az, hogy azoknak a tehetséges 
fiatal sportolóknak, akikben esetleg hosszú távon is fantáziát látnak, valahogy megoldják az 
utazását, az útját, de vegyünk alapul egy olyan sportoló fiatalt, akiben azért már most látják, 
hogy adott esetben nem lesz belőle élsportoló, viszont szívesen látják az edzéseken, mert 
mondjuk 11-es vagy 20-as keretet kell kialakítaniuk, de biztos vagyok benne, hogy azért a 
játékosért nem fognak áldozatot hozni, és nem fogják odautaztatni, tehát a problémát ebben 
látom.  

Ha önöknek igazuk van, akkor mondják meg, ők mit tesznek vele. Ha ezt a lehetőséget 
kinyitjuk, és önöknek igazuk van, tehát megoldják az egyesületek, és senki nem fogja igénybe 
venni, mert tömegközlekedéssel nem lehet megoldani, hogy edzésekre járjanak és hasonlók, 
akkor senki nem fogja ezt a kedvezményt igénybe venni, ha viszont önöknek nincs igazuk, 
akkor ezt a kedvezményt maximálisan támogatniuk kellene, és meg kellene adni a lehetőséget 
arra, hogyha mégis van olyan valaki, aki tömegközlekedéssel szeretne vagy el tudna jutni az 
edzésre, ha mégis van olyan valaki, aki ezt igénybe tudná venni, akkor neki nyissuk ki ezt a 
lehetőséget. Még egyszer mondom, ez hasonló ahhoz, mint amikor valakin segítünk, és ha egy 
ember is igénybe tudja venni, akkor már segítettünk. Ezt mi nagyon szeretnénk, és biztosan 
sokkal többen vennék ezt igénybe.  

Úgyhogy a magunk részéről arra kérem önöket, támogassák ezt a kezdeményezést, 
hogy a parlament előtt tudjunk erről vitatkozni, vagy tegyék jobbá a parlament előtt módosító 
javaslatokkal, ha ez önöknek megfelelőbb. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az eddigi 

ellenzéki felszólalók úgy szólaltak fel, minthogyha nem is lenne semmiféle kedvezmény. 
Azért ne felejtsük el, a diákoknak most is elég komoly utazási kedvezmény jár, és a 
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sportegyesületeknek is elég komoly lehetőségek vannak a kezükben. Ezeket ne felejtsük el, 
mert egy kicsit torz a kép, amit itt hallottunk. 

Válaszadásra megadom a szót az előterjesztőnek. 
 

Válaszadás 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Sorjában leírtam, hogy 

milyen ellenérvek hangoztak el, és ha megengedik, ezeken mennék végig. 
Az államtitkár úr kezdte az ellenérvek felsorolását, és első volt a kedvezmény mértéke. 

Én már a bevezetőmben és az előterjesztésben is elmondtam, hogy most is van kedvezmény, 
ez 50 százalékos, mi ezt szeretnénk kiterjeszteni, már csak azért is – ezt reagálásként mondom 
el –, mert elmondták, nem életképes ez a javaslat. Olyannyira nem életképes, hogy egy 
állampolgári megkeresésre készült ez a határozati javaslat, és nem egy személyre, hanem egy 
térségre vonatkozóan. Konkrét példát is mondhatok. Bátaszéken lakik az a család, akinek a 
gyermeke nyolcadik után Szekszárdra ment középiskolába, viszont a focizást még Bonyhádon 
kezdte el az általános iskolában, ott is szeretné folytatni, ott van az egyesületi tagsága. Most a 
90 százalékos kedvezménye Szekszárdon az oktatási intézmény helye miatt létezik, 
Bonyhádra viszont csak az 50 százalékost tudja igénybe venni, ezért a családnak két bérletet 
kell vásárolnia, ez bizony több ezer forintos differenciát vagy pluszköltséget jelent a család 
számára, és ez az, amivel megkerestek minket, hogy erre szeretnének tőlünk segítséget kérni.  

Nagyon örülök, hogy vannak itt olyanok, akiknek van saját tapasztalatuk, csak arra 
kérem őket, ne tekintsék azt kizárólagosnak. Tehát attól, hogy ez Vas megyében így működik, 
és a tömegközlekedés hiánya miatt ez nem lenne segítség, vannak viszont az országban olyan 
települések, ahol a tömegközlekedés szerencsére igenis jobb helyzetben van, gyakrabban 
járnak a buszok, a vonatok, és ez bizony segítség lenne. Tehát csak arra kérem önöket, hogy 
ne ragadjunk bele a szűk kis környezetünkbe, hanem lássuk be azt, hogy máshol másképp 
működnek a dolgok.  

Az államtitkár úr részéről elhangzott az igazolás kérdése, hogy ez esetben ez 
visszaélésekre adhat okot. Én már erre is reagáltam a előterjesztésben. Amennyiben ezt így 
gondolják, akkor nagyon szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a mindennapos 
testnevelés óráknál a heti két testnevelési óra kiváltásánál is probléma lehet, de mivel ott úgy 
gondolták, hogy ezt belehelyezik a jogszabályba, tehát elméletileg az egy jó szabályozás, mi 
ugyanazt szeretnénk ennél a gyakorlatnál is, tehát, ha önök következetesek, és az ott leírtakat 
el tudják fogadni igazolásként, úgy gondolják, ez nem kijátszható, akkor kérem, ezt is 
tekintsék olyannak, mint ami nem kijátszható. 

Szintén elhangzott, hogy a kedvezményre nem minden család szorul rá. Számtalan 
olyan kedvezmény van, a diákkedvezmény is ilyen, mindenkinek jár, nem szociális alapon 
határozzák meg, hogy ki kapja vagy ki nem. Tehát, ha ott jónak tartják az egyenlő támogatás, 
az egyenlő kedvezmény kérdését, akkor kérem, itt is tartsák annak, és hogyha ez ott nem 
probléma, akkor itt se legyen az. 

Elhangzott, hogy az oktatási intézményt is aszerint választhatják meg, hogy van-e ott 
olyan sportegyesület, ahol a fiatal sportolni szeretne. Elmondtam itt is egy konkrét példát, 
hogy sok esetben az oktatási intézmény megválasztása más szempontok alapján történik, mint 
a sporttevékenység folytatása kapcsán történő választás. Persze, lehet ez egy ilyen szempont 
is, és biztosan van olyan család, ahol próbálják ezt összeegyeztetni, de mi legyünk azokra is 
figyelemmel, akik ezt nem tudják megtenni. Itt mondtam a konkrét példát, miszerint az illető 
fiatal ott szeretné folytatni a sportolást, ahol a sportolási lehetőséget az általános iskolában 
elkezdte, viszont a középiskolát már más szempontok alapján választotta. 

Az is elhangzott, hogy az egyesület támogassa. Ez részben egy megoldás lehet, de itt 
is arra szeretném kérni önöket, vegyék azokat is figyelembe, hogyha vannak olyan 
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egyesületek, amelyek ezt valamiért nem tartják fontosnak, vagy akár amit Szilágyi György 
képviselő úr mondott, hogy egy kevésbé tehetséges diáknál úgy gondolja az egyesület, hogy 
erre nem áldoz pénzt, sőt vannak olyan családok is, amelyeknél már önmagában a 
beiratkozáshoz, a sportolás elkezdéséhez sincs elég anyagi lehetőségük, nem tudják megvenni 
a bérletet, így lehetőség sincs arra, hogy az egyesület látókörébe kerüljön az adott fiatal, tehát 
ez is egyfajta lehetőség, ebből a szempontból is fontos lenne ennek a kedvezménynek a 
megadása. 

Szintén elhangzott, részben reagáltam erre is, hogy nincs mindenhol tömegközlekedés, 
néhol szükséges, hogy a szülők gépkocsival átvigyék az adott településre a gyerekeket. Ezt el 
is tudom fogadni, de megint csak azt szeretném kérni, ha van is ilyen, azzal még ne zárjuk ki 
azokat a fiatalokat egy ilyen plusz lehetőségből, hogy akik meg tudják ezt oldani a 
tömegközlekedéssel, azok igénybe vehessék ezt a kedvezményt, ezáltal támogassuk a 
sportolásukat. 

Kérdés volt a költségigény is. Érdekes és a hozzám eljutott személyes példa alapján 
tudom azt mondani, hogy nagyon sok helyen már most is, ugyan nem törvényszerűen, de a 
buszsofőr, aki kiállítja a bérletet, és meghatározza, hogy elfogadja-e a diákigazolványt, és 50 
vagy 90 százalékos kedvezményt biztosít a bérlet vásárlásakor a diák részére, a buszsofőrök a 
jogszabály ellenére most is a legtöbb esetben megadják a diákoknak a 90 százalékos 
kedvezményt. Lássuk be, ez nem törvényszerű, de ezt is a gyakorlati példa alapján merem így 
mondani, hogy sajnos vagy nem sajnos, ezt döntse el mindenki maga, hogy melyik oldalról 
közelíti meg, mert van, ahol ez segítség, és van, ahol ez pedig a törvények kijátszása, a 
buszsofőrök igenis érzékenyek erre, és megadják a 90 százalékos kedvezményt akkor, ha a 
sporttevékenység folytatására másik településre utazik az illető, mint ami az oktatási 
intézmény helye. Úgyhogy ilyen értelemben akár még úgy is felfoghatnánk ezt az egészet, 
hogy ennek a törvényi kijátszásnak lenne a legalizálása ez a törvényjavaslat, ami a 
gyakorlatban már sok helyen működik, mi ezt szeretnénk törvényessé tenni, ezáltal ez azt is 
jelentené, mivel a kedvezményeket eddig is sok esetben megkapta a diákság, sok 
pluszköltséget ez nem is jelentene. Tehát ezért is bízom abban, hogy akár itt a bizottság 
pozitív támogatásával segíteni tudnánk jó néhány családnak, és ezáltal kedvezményes módon, 
kedvezményes anyagi lehetőségek, feltételek mellett tudnák a fiatalok igénybe venni a 
sportolási lehetőségeket. 

Tehát összegezve: az érveket nem tartom jogosnak, a legtöbbre reagáltam is, hogy 
miért nem, és továbbra is azt szeretném kérni az államtitkár úrtól, illetve a bizottságtól, hogy 
támogassák ezt a javaslatot, mert ha csak néhány száz családnak és néhány száz fiatalnak 
tudunk ezáltal segítséget nyújtani, már akkor is megérte. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr szeretne-e reagálni az elhangzottakra? 

(Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tehát minden részletkérdésre nem térnék ki, volt itt a nyugdíjasokkal 
kapcsolatos felvetés is, de ez az előterjesztésben nem szerepel. Ha ezzel kifogás van, akkor 
terjesszenek be olyan módosító javaslatot, ami a nyugdíjasokra vonatkozik, a tárca ezzel 
kapcsolatosan nyilván közölni fogja az álláspontját. 

A TAO-ra vonatkozó részletes ismertetéseket köszönöm. Én is voltam egyesületi 
elnök, és amikor még TAO sem volt, akkor is tudtuk támogatni azokat a fiatalokat, akiket 
kellett, akár az önkormányzat segítségével, amikor ilyen utaztatási problémák voltak. A 
mostani rendszerben tehát a TAO-n kívül is léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel annak az 
egy vagy tíz vagy néhány száz gyereknek lehet segíteni, és nem kell feltétlenül mindenféle 
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problémára rögtön törvényt vagy jogszabályt alkotni, mert ez egy dzsungelbe vezetne 
bennünket. 

Ami viszont a legfőbb gondolat, amit mondani szeretnék, hogy a sportot számtalan 
formában támogatja az állam, és ebben a közlekedési ágazatért felelős tárcával azon a 
véleményen vagyunk, hogy a különböző ágazatoknak a saját problémáikat a saját 
finanszírozásukon keresztül kell megoldaniuk. Tehát az nem megoldás, hogy a végén a 
közlekedési tárca majd mindenkinek ad valamilyen kedvezményt, vagy mindenki utazhat 
ingyen, mert holnap akkor majd jönnek a most is kedvezményre jogosult csapatok, hogy az ő 
mértéküket is emeljük fel 90 százalékra. Tehát ez egy végtelen dologhoz vezetne, vagy éppen 
az igazolások hitelessége sem akadályozna senkit abban, hogyha iksz településre akar 
rendszeresen utazni, a sportegyesületben nyilván tud tagságot létesíteni, ennek különösebb 
akadálya nincs, és ezzel a kedvezménnyel akár utazni is tud. Azt mondom, itt kezdődik a 
probléma, mert az egyesület maga tudja, hogy azt a fiatalt tényleg kell-e utaztatni, tényleg 
kell-e támogatni, ezt sem a parlamentből, sem a minisztériumból nem tudjuk eldönteni és 
meghatározni. Mindamellett azt mondom, hogy a sport támogatásával természetesen a mi 
tárcánk is egyetért, és úgy látjuk, hogy azok a csatornák és azok a források, amelyek eddig 
kialakultak, alkalmasak egy ilyen kisebb probléma kezelésére, ezért nem támogatjuk a 
javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások, a viszontválaszok megvoltak. Közben 

megérkezett Becsó, Dankó és Révész Máriusz képviselő úr is, úgyhogy szavazunk.  
Aki a H/12538. számú határozat tárgysorozatba vételével egyetért, kérem, jelezze! 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 15 tartózkodó szavazat.)  A bizottság 2 támogató és 15 tartózkodó szavazat 
mellett az indítvány tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, az államtitkár úréknak, hogy eljöttek a napirendi 
pont tárgyalására. 

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) 

 
Következik az utolsó napirendi pont, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő 

más törvények módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása. Köszöntöm dr. Laki Gábor főosztályvezető urat és 
kollégáját, és megadom a szót. Parancsoljon!  

 

Dr. Laki Gábor f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ha megengedik, néhány gondolat erejéig összefoglalnám, hogy a jövő évi 
adótörvény-változásokkal melyek a fő terveink. Igyekszem mindenhol jelezni, bár nincs sok 
érintettség, ami esetleg a sportot érintheti. 

Nem lehet elmenni mellette, a legkarakteresebb változás a családi járulékkedvezmény 
kiterjesztése. A javaslat lényege, hogy az érintettek a családi kedvezmény 16 százalékos 
személyi jövedelemadóból igénybe nem vett részét a 7 százalékos egyéni egészségbiztosítási 
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járulékból, amennyiben ez nem elégséges, a 10 százalékos nyugdíjjárulékból is igénybe 
vehetik, ezáltal a családi kedvezmény által elérhető maximális adómegtakarítás a bruttó bér 
16 százalékáról annak 33 százalékára növekszik. Ez 260-270 ezer háztartást érint kedvezően, 
a javaslat költségvetési hatása pedig 45-46 milliárd forint. A kedvezmény kiterjesztése 
elsősorban a három vagy több gyermeket nevelő családokat, illetve a két gyermeket nevelő 
egyedülállókat érinti majd kedvezően. 

A javaslatcsomag emellett számos adótörvényt módosít mintegy 300 paragrafusban. 
Ezek közül talán a legjelentősebbek a járulékváltozások. Kedvező változás, hogy azoknak a 
nyugdíjasoknak, akik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, a jövőben nem 
kell egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget teljesíteniük. A kettős 
járulékfizetés elkerülését célozza egy átmeneti szabály beiktatása a vonatkozó egyezmények 
hatályba lépéséig, hogy a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalók esetében 2015-ig, 
gyakorlatilag az egyezmények hatályba lépéséig nem kell járulékokat fizetni. A szociális 
hozzájárulási adókedvezmény a szabad választási zónákban kiterjesztésre kerül oly módon, 
hogy nem a település szintjén kell nézni, vizsgálni azt, hogy az adott munkavállalónak, aki 
után a kedvezményt érvényesíteni lehet, mely településen van a lakóhelye, hanem a szabad 
vállalkozási zónától 20 kilométerre lévő szabad vállalkozási zónában vagy ugyanabban a 
szabad vállalkozási zónában, mint kistérségben foglalkoztatott után érvényesíthető majd a 
kedvezmény. A társasági adóban a kkv.-k által érvényesíthető adókedvezmény mértéke 
40 százalékról 60 százalékra nő, ez a tárgyi eszközberuházás vásárlásához felvett hitel kamata 
után érvényesíthető.  

Talán a turizmust is érintő változás, hogy a társasági adótörvény alkalmazásakor a 
főszabály szerint számla alapján lehet költséget elszámolni. A jövőben lehetőségként 
lehetséges lesz nyugta alapján is költséget elszámolni abban az esetben, ha reprezentációs 
céllal történik a fogyasztás, és egyébként a szolgáltatást igénybevevő a kifizetést 
bankkártyával vagy hitelkártyával teljesíti. Tehát minden olyan esetben, amikor éttermi 
szolgáltatásra kerül sor reprezentációs céllal, a bankszámlakivonat egyébként is megfelelően 
igazolja az adóhatóság részére a költségelszámolást, így nem kell a cég nevére számlát kérni. 

Az áfa területén lehetővé válik a nyugta elektronikus formában történő kibocsátása is, 
ez szintén a turizmust, a vendéglátó szektort kedvezően érintheti. Megfelelő informatikai 
fejlesztéssel a jövőben egyszerűbb lesz nyugtát kibocsátani. Az áfa területén egyszerűsítés, 
hogy nem feltétlenül kell a nyugtán a kibocsátás keltét feltüntetni az olyan esetekben, amikor 
a szolgáltatás igénybevételének az időpontja egyébként a nyugtán szerepel. Ilyen lehet például 
egy színházjegy vagy egy menetjegy, ami meghatározott szolgáltatási időpontú 
igénybevételre jogosít, tehát ilyen esetben eleget tesz a nyugtakibocsátás feltételeinek. 

Az időszakos elszámolású ügyletek esetében a meghatározott kivételbe besorolt 
közszolgáltatási körre kell gondolni, amely kivételével a teljesítés időpontja nem az ellenérték 
megtérítésének az időpontja, hanem az adott időszak utolsó napja, tehát a havi elszámolású 
számlánál az utolsó nap lesz az ellenérték megfizetésének az ideje. 

Ami a sportot illeti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási adó szabályai 
némileg változnak, nevezetesen az eho változására jogosultak köre kiegészül azokkal a 
személyekkel, akik a sport fejlődésének előmozdításában jelentős szerepet töltenek be, de 
nem a sportági szakszövetségeknél, hanem a Szabadidősport Szövetségnél, a Fogyatékkal 
Élők Sportszövetségénél, vagy a Diáksport Szövetségnél, az Egyetemi Sportszövetségnél, és 
ezekben a szövetségekben közvetve vagy közvetlenül valamilyen sporttal összefüggő 
feladatot látnak el, függetlenül a FEOR-besorolásuktól az eho szerinti adózást választhatják. 
Tehát lényegében a módosítás az országos sportági szakszövetségekre a sportszövetségeknél 
foglalkoztatottakkal azonos elbírálást biztosít ezen személyek számára is. A javaslat 
egyebekben kifejezetten a sportra vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, így a társasági 
adótörvény vonatkozó rendelkezései sem módosulnak a javaslat jelenlegi formájában. 
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Egyebekben a javaslat adóemelést nem tartalmaz, elsősorban adózói visszajelzések alapján 
szövegpontosításokat, egyszerűsítési javaslatokat tartalmaz.  

Talán még a jövedéki adó területén fontos kiemelni, hogy a rendezvényekről visszavitt 
bontatlan üvegek esetében rendezi a javaslat azt a helyzetet, hogy hogyan lehet ezeket a 
bontatlan üvegeket tárolni. Tehát ez nem arról szól, hogy egyszerre hány bontatlan üveg lehet 
egy adott vendéglátóhelyen, vagy bontva, hanem a kihelyezett rendezvényekről visszavitt 
bontatlan üvegek tárolását teszi lehetővé a javaslat egy egyszerűsített nyilvántartás vezetése 
mellett. 

Nagyjából ezek voltak azok, amelyek a bizottság tárgyköréhez kapcsolódnak. Ha 
kérdésük lenne, állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Képviselőtársaimnak van-e 

hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban? Ne felejtsük el, most az általános vitára 
bocsátásról kell döntenünk, tehát ne merüljünk bele azokba a részletekbe, amelyekbe majd 
bele fogunk merülni egy-két hét múlva. 

(Jelzésre:) Megadom a szót Zakó képviselő úrnak. 
 

Vélemények és kérdések 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Bár ebben a minőségünkben itt már 

nem találkozunk többet, majd legközelebb konkrétan a módosító javaslatok tárgyalása 
kapcsán fogunk a módosító javaslatokról beszélni, csak pár szót kell erről szólnom, hogy 
miért tartjuk vagy miért nem tartjuk alkalmasnak. Igazából egy kérdésem van. Az előterjesztő 
úr mondta, hogy adóemelést nem tartalmaz, ezzel mintegy azt sugározva, hogy milyen jó, 
nem kell adót emelni. A tévé, a rádió, minden újság minden percében, minden oldalán fizetett 
hirdetésben tájékoztatnak minket, hogy az ország jobban teljesít, nincs adósságunk legalábbis 
az IMF felé, de állami szinten még óriási adósságunk van.  

A turisztikai szakbizottság tagjaként kérdezni szeretném: az Európában honos, máshol 
oly jellemző csökkentett vagy mérsékelt kedvezményes áfa bevezetésére miért nem 
gondolnak? Amikor Matolcsy miniszter úr még a meghallgatásakor a bizottságban volt, azt 
mondta, még nem tartja a gazdaságot elég erősnek az adó mérséklésére. Varga Mihály 
miniszter úr meghallgatásakor is megkérdeztem, hasonlót válaszolt. Mindamellett a 
27 százalékos áfa mérséklése, ami szektortól, bizottságoktól, mindenkitől független, általában 
rátelepszik az ország teljes fogyasztására, indokolt lehetne, azonban a turizmus, a vendéglátás, 
és elsősorban a vendéglátás területén pedig még inkább. Azt tudjuk, hogy a szálláshely-
szolgáltatás áfája kedvezményes, ez helyes, tovább is lehetne mérsékelni, de szerintem az 
általános forgalmi adó agyonnyomja a gazdaságot. Tehát most itt lett volna az alkalom ennek 
az előterjesztésnek kapcsán, hogy ezt az adómértéket csökkentsék, illetve az előbb említett 
területen pedig az általános forgalmi adó általános kulcsához képest pedig mérsékeljék.  Miért 
nem gondolkodnak ebben? Mégsem olyan erős a gazdaság, vagy pedig nem látták 
elérkezettnek az időt? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem: van-e még hozzászólás? 

(Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, én csak annyit szeretnék reagálni a képviselő úrnak, hogy nekem 

az a furcsa, hogy ellenzékként folyamatosan azzal bombázzák a kormányt és a 
kormánypártokat, hogy miért nem lehet ezt csökkenteni, azt csökkenteni, amazt csökkenteni, 
miért nem csökkentettünk már valamit 3 évvel ezelőtt vagy 2 évvel ezelőtt, amikor most 
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vannak különféle csökkentések, itt a rezsire is gondolok például. Csak egyet tetszenek 
elfelejteni: 3 évvel ezelőtt milyen állapotban volt ez az ország. 

Visszatérve az IMF-re: ön is nagyon jól tudja, képviselő úr, az IMF-nél nem az a gond, 
hogy most ad-e hitelt, vagy nem ad, hanem az, hogy milyen feltételekkel adja a hiteleket, ami 
viszont társadalmi, politikai problémát okoz, nem is kicsit, ha megnézi a környező országokat, 
ahol ezzel élnek. Ha nem hallott róla, akkor  elmondanám, hogy most Portugáliában és 
Olaszországban is nagyon komoly sztrájkok voltak a hétvégén. Miért voltak komoly 
sztrájkok? Azért, mert elbocsátásokról beszéltek, a nyugdíjas életkor megemeléséről, többet 
kell dolgozniuk az embereknek, hogy nyugdíjba mehessenek, a köztisztviselői bérek 
csökkentéséről, elbocsátásokról. Azért már vegyük egy picit a külső környezetet meg az 
elmúlt 3 évet is figyelembe, és úgy lehet szerintem egy reális képet, helyzetet mutatni arról, 
amely alapján egy adott kormány felelősséggel dönthet. Most jött el az ideje, hogy bizonyos 
dolgok elkezdtek csökkenni. Örüljünk neki! Hiszen önök nem erről beszélnek, hanem mindig 
arról, hogy miért csak most vezettük be, miért csak ennyivel vezettük be. Tehát én ezeket nem 
értem, ahelyett, hogy örülnének, hogy az országnak végre valami jót is tud tenni egy kormány 
az elmúlt 20-25 évben. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A rezsicsökkentést ön hozta szóba. 

Csak egyetlenegy dolgot szeretnék mondani. Az önök részéről sajtótájékoztatón a múlt héten 
jelentették be, a saját fülemmel hallottam, hogy a következő a 30 százalék elérése, amit 
eredetileg is mondtak, hogy a rendszerben van annyi, a jövő évi választások előtt már látnak 
rá lehetőséget. Ennél nagyobb elszólást én még nem hallottam az elmúlt 3 évben, minthogy a 
választáshoz kötötték a rezsicsökkentés utolsó ütemét, minthogyha vízválasztó lenne az 
emberek életében a választás. Tehát önök ordítva sugározták magukról, és ez a választási 
kampányfogás elhangzott a televízióban. Innentől kezdve hiteltelen minden, amit ön, elnök úr, 
az előbb most elmondott, mert kibújt a szög a zsákból. Tehát még egyszer mondom: a 
rezsicsökkentés csöpögtetése is kampánycélokat szolgál, ebben a rendszerben benne van azzal 
együtt, amit mindig is mondtunk, akkor miért ne kérdeznénk meg, hogy miért csak most, 
amikor önök is eljutnak oda apránként, amit mi mondunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Alelnök úr, azt gondolom, nem helyes, ha az ember hevületében 

olyat is mond, ami tényszerűen nem igaz. Visszautasítom azt a mondatát, amely úgy szól, 
hogy az elmúlt 25 évben semmi jó nem történt, csak amióta a Fidesz kormányoz… 
(Lasztovicza Jenő: 25 évet nem mondtam!) Annyit mondott. Hiszen amióta a Fidesz 
kormányoz, azóta változott meg a világ, ez tényszerűen sem igaz, de ebbe ne menjünk bele, 
mert azt gondolom, most az adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról van szó.  

Ezzel kapcsolatban, ha már szót kértem, és inspirálta a hozzászólásomat az alelnök úr, 
a következőket hadd mondjam el. Azt gondolom, az kétségtelen, hogy ezekben az 
adótörvényekben van pozitívum és van negatívum, ezt el kell ismerni. Például örülünk annak, 
hogy jobb lesz a családoknak, de egyébként, úgy, ahogy elmondta Révész Máriusz 
képviselőtársam a múltkor, ez az 53 milliárd forint egyben a beismerése is annak, hogy a 
korábbi években ennyitől fosztották meg a legalacsonyabb jövedelmű családokat. Egyébiránt 
nekünk az a véleményünk az adótörvényekről, ezért az általános vitára való alkalmasságnál 
tartózkodni fogunk, hogy természetesen igaz az is, amit Zakó László képviselőtársam 
mondott, hogy itt most a választások előtt, az utolsó pillanatban természetesen jó néhány 
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pozitív intézkedést igyekeznek betenni, de azt gondolom, ha ezzel jól járnak az emberek, jól 
járnak a magyar családok, akkor ezt nem lehet kifogásolni. 

Egyébként a Magyar Szocialista Párt jelenlévő és nem jelenlévő képviselői 
tartózkodnak az általános vitára való alkalmasságnál, ezzel fejezzük ki azt, hogy van ennek az 
adótörvénynek számos olyan vonása, amely támogatandó és támogatható, és van 
természetesen néhány olyan, amelyet mégiscsak kampányfogásként értékelünk, mint például a 
bankok további adóztatása, amely ugyebár nyilván az embereknél csapódik le. Tehát lehet azt 
mondani, hogy nem az embereket adóztatjuk, de a szolgáltatók mutatnak példát arra, hogy ez 
egy nagyon ügyes húzás, de az embereken csapódik majd le, mert onnan szedik be a bankok a 
kiesett forrásokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusznak adom meg a szót, utána Kovács Péter 

képviselő úrnak. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Amikor hozzászólásra 

jelentkeztem, akkor kicsit mást szerettem volna mondani. Az MSZP azt mondja, hogy 
tartózkodni fog az adójogszabályoknál, ez bizonyos értelemben elismerés, de az ellenzéki 
párttól soha, senki nem várhatja el, hogy megszavazza a kormány adópolitikáját. Ha az MSZP 
eljutott odáig, hogy már tartózkodni tud, azt hiszem, akkor ez azt jelzi, az ellenzéki párt is 
elismeri, hogy itt komoly dolgok történnek. Azt hiszem, ez valóban igaz, ha belegondolunk a 
családi adókedvezménynél arra a nevetséges vádra, hogy az elmúlt években ennyit vettek el 
az emberektől… (Pál Béla: Ennyit nem adtak oda!) Azt hiszem, a nagycsoportos óvodában 
már a nagycsoportos gyerekeket sem lehet ilyen érvekkel csőbe húzni. Tehát azt hiszem, az, 
hogy a családi adókedvezményt kiterjesztjük a járulékokra is, egy nagyon komoly dolog. 
Valóban úgy van, ahogy az elnök úr elmondta, most teremtődtek meg a gazdasági feltételek 
erre, ehhez 150 milliárd forintot kell előteremteni a költségvetésből. A képviselő urak ne 
felejtsék el azt, mi ebben az ügyben nem úgy dolgozunk, mint önök, hogy felvesszük az IMF-
hitelt, azután gyorsan kiosztjuk az embereknek.  

Ez a költségvetés mindezen túl, hogy biztosítani tudja a pedagógus béremelésre a 
fedezetet, biztosítani tudja a gyerekeknek járó adókedvezményre a fedezetet, ennek a 
költségvetésnek a hiánya 3 százalék alatt marad. Egyébként az a legegyszerűbb dolog, amit 
önök csináltak, hogy felveszünk egy kis hitelt, és szétosztjuk az embereknek, azután a 
következő időszakban valaki majd visszafizeti. Beszélhetünk itt jó néhány gazdaságpolitikai 
kérdésről, de miért ekkora a növekedés üteme? Tisztelt képviselő úr, azért, mert önök teljesen 
felelőtlenül a növekedés bizonyos részét előrehozták. Mondjuk, amikor az önök idején nulla 
százalékos kezdőrészlettel lehetett Suzukit 10 évre venni, az megjelent a gazdasági 
növekedésben, egyébként a Suzuki árának a többszörösét, különösen annak, aki svájci 
frankban vette fel, most kell visszafizetni. Miért nincs vásárlóerő? Azért, mert ilyen 
mértékben az önök kormányzása alatt egyébként sikerült eladósíttatni az országot, és nemcsak 
az államadósság nőtt, hanem az emberek adósságállománya is rendkívül drasztikusan 
növekedett. Most 2013-ra elértünk oda, hogy jelentősen előre tudunk lépni az elmúlt évek 
kárenyhítése után. Szerintem ez egy elismerésre méltó dolog, és azoknál a családoknál, ahol 
30, 40, 50 ezer forinttal emelkedik a nettó jövedelem – a nettó! –, szerintem ez mindenképpen 
érzékelhetően életszínvonalbeli változást fog jelenteni. 

Nyilvánvaló volt, hogyha a sport területét nem érinti különösebben az adótörvény, 
akkor ebben az esetben nem a sportról fogunk vitázni, de azt hiszem, összességében egy olyan 
adórendszer, egy olyan adótörvény, illetve egy olyan költségvetés van előttünk, amelyet jó 
lelkiismerettel tudhat mindenki támogatni, akár ellenzéki, akár kormánypárti, és értékeljük, 
hogy a tartózkodással idejutott az ellenzék. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanat, elmondom a jelentkezés sorrendjét,  nehogy 

vita legyen. A jelentkezés sorrendje: most Kovács Péter következik, utána Horváth András, 
majd Pál Béla képviselő úr.  

Kovács Péter képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Révész Máriusz azért 

sok mindent elmondott abból, amiről én szerettem volna beszélni.  
Egy dolog megragadta a figyelmemet Pál Béla képviselő úr hozzászólásában, amikor 

azt próbálta előadni, hogyha az embereknek adnak valamit, és ez azt jelenti, hogy korábban 
nem adtak, tehát elvettek tőlük. Ez már egy olyan szintű orwelli „újbeszél”, ráadásul fordított 
„újbeszél”, amit egyszer már elmondtam a parlamentben, és most még egyszer elmondom: 
Orwell megírta a híres könyvében azt, hogy milyen a kommunizmus, mármint ő minek véli a 
kommunizmust. Ott az volt, hogy már az emberek gondolatait is próbálták befolyásolni, sőt 
ellenőrizni, és kitaláltak erre egy jó nyelvet, az „újbeszélt”, ami arról szólt, hogy nem lehet 
semmi rosszat mondani, tehát csak jó meg nem jó volt. A szocialisták, azt veszem észre, 
ahogy egyre inkább közeledik a választás, még inkább, a fordított „újbeszélt” beszélik, tehát 
nem azt, hogy jót mondanak, hanem csak rosszat, tehát van a rossz és a nem rossz. Kérem, 
hogy ezt fejezzék be, mert tényleg tarthatatlan, hogy azt mondják, az emberek kapnak pénzt, 
és ez azt jelenti, hogy korábban nem kaptak. Ez olyan szintű – hogy mondjam –, hogy ezért 
utálják a politikusokat, és én nem szeretek abba a társaságba kerülni, akiket utálnak azért, 
mert éjjel, nappal meg este is hazudnak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth András képviselő úré a szó.  
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Tehát a köhögésre, a rezsicsökkentésre meg 

mindenre nézzünk meg konkrét példákat, azt javasolom. Én Fejér megyéből jöttem, nézzünk 
meg egy megyei jogú várost, a megye székhelyét, Székesfehérvárt, ahol a fideszes többségű 
közgyűlés 2011-ben és 2012-ben a különféle közműdíjaknál végrehajtott egy 45 százalékos 
emelést, amelyből most valóban 20 százalékos rezsicsökkentést hajtanak végre. Úgy 
gondolom, az a 25 még mindig lóg a levegőben, tehát önöknek, ha már az igazságbeszédről 
beszélünk, akkor be kellene azt is ismerniük, hogy ez hogyan működik. (Közbeszólás: Ez a 
gáz?) Nem a gázt. A csatornát, a vizet, a szemétszállítási díjat és minden egyebet. Azt is el 
kell mondani, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, az előtt Cser-
Palkovics András is aláírója annak a beterjesztésnek, ahol a kommunális hulladékgyűjtő 
önkormányzathoz  kerüléséről van szó. Ezt előtte két héttel Cser-Palkovics András úr és a 
fideszes Székesfehérvári Közgyűlés 1 milliárd forint készpénzért megvásárolta egy 
magánszemélytől.  

Ha már itt szóba került az elmúlt 8 év, hogy mi mit vettünk, és mit adtunk, illetve, 
hogyha Kovács képviselőtársam arról beszél, hogy hová szeretne tartozni meg hová nem, az 
igazságbeszédből nézzük a valódi tényeket. Nézzük azt, hogy Fejér megyében van egy 
település, Zámoly, amelynek saját vízműve volt, ott volt az országban legolcsóbb a víz. 
Államosították, rezsicsökkentés és egyéb, ma ötször annyiba kerül a víz- és csatornadíj 
Zámolyon, mint amennyi ezelőtt volt. Azt gondolom, ha az ország állapotáról beszélünk, 
közel 30 milliárd forinttal nőtt az államadósság az elmúlt időben. Önök a hiteleket valóban 
nem használják, kötvényt bocsátanak ki, de ezt is ugyanúgy vissza kell fizetni, mint a 
hiteleket, csak jóval magasabb kamattal, minthogyha különféle IMF vagy egyéb hiteleket 
használnának. Úgyhogy azt gondolom, nem az elmúlt 8 évről kellene már beszélni, hanem 
arról, hogy önök az elmúlt 3 évben hová juttatták el ezt az országot, arról kellene beszélni, 
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hogy mennyi vállalkozás szűnt meg az elmúlt időben Magyarországon, arról kellene beszélni, 
hogy ez a kormány a 2014. évi költségvetésben megalázza azt a szakmát, azt a turizmus 
szakmát, amely egyébként a GDP közel 9 százaléka, a foglalkoztatás aránya pedig 
13 százalék Magyarországon ebben a szakmában, és mindennek a szakmának a jövő évre 
bruttó 3,3 milliárd forint támogatást kíván adni a turisztikai célelőirányzatban ez a 2014. évi 
költségvetés. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Bála képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy annak a hangnak, amit 

Kovács Péter megütött, nem gondolom, hogy jellemeznie kellene az adótörvények vitáját. 
Egyébként színészi képességeit kamatoztatva természetesen joga van odaülni, ahová akar. 

Azért két megjegyzést hadd tegyek. Az egyik. Valóban az adótörvényekről beszélünk. 
Én ezt abban a vonatkozásban mondtam, Révész Máriusz szavaira utalva, hogy korábban, 
évekkel ezelőtt, szinte minden évben elmondtuk, hogy mivel megszűnt az adójóváírás, így az 
alacsonyabb keresetű családok nem tudják igénybe venni, ezért helyes, hogy ezt most 
visszaemelték, és erre mondtam azt, hogy ez annak a beismerése, hogy a korábbi években 
valóban igazat mondtunk akkor, amikor arról beszéltünk, hogy az alacsonyabb jövedelmi 
helyzetben lévő családok ezt nem tudják igénybe venni. Nekem nem esik le a gyűrű az 
ujjamról, és nem is leszek sem jobb, sem rosszabb politikus azáltal, ha azt mondom, hogy 
igen, örülünk neki, hogy ezt a hibát korrigálták, és ezt ebben a tekintetben természetesen 
támogatjuk, mert fontos, hogy jobb lesz a családoknak. A hozzászólás további részére nem 
kívánok válaszolni, mert nem azért van itt a bizottsági ülésen az ember, hogy olvasási 
élményei alapján torz képet fessen bármiről is. Azt gondolom, akkor teszünk jól, ha 
ragaszkodunk a tényekhez, mert persze mi is elmondhatjuk azt, hogy a hiányt olyan módon 
sikerült csökkenteni, hogy 3 ezer milliárd forintot elvettek a magánnyugdíjpénztárakból, de 
folytathatjuk ezt a vitát a végletekig, csak azt gondolom, akkor teszünk jól, ha a tényeknél 
maradunk, és most az adótörvények általános vitájában arról beszélünk, amiről szó van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. (Jelzésre:) Visszavonom. 

Kovács Ferenc képviselő úr és Szilágyi alelnök úr is jelentkeztek.  
Kovács képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Én valóban a  

törvény tartalmi részével szeretnék foglalkozni, és el szeretném mondani, hogy az általános 
vitára való alkalmasságról beszélgettünk ebben a pillanatban ennél az asztalnál, és olyan 
szintre mentünk át az általános vitában, ami nem ennek a bizottságnak és nem ennek a 
mostani ülésnek a feladata.  

Hallottuk az előterjesztőtől, hogy a vendéglátás területén több bontott üveg is lesz, 
amit az üzletek tárolhatnak, ha visszavitték a településre, tárolhatják. Szeretném megismerni 
ennek a pontos részleteit, hogyan képzelik a nyilvántartást. Szerintem nem kell erre külön 
nyilvántartókönyv, ugyanis minden egyes égetett szeszes ital rendelkezik zárjeggyel, a 
zárjegy alapján pontosan beazonosítható, hogy melyik nagykereskedésben és ki vásárolta meg 
ezt az árut. Tehát van ennél egyszerűbb megoldás is, és szakmailag szeretnék ebben segíteni, 
hogy ez egy korrekt és az élethez legjobban alkalmazkodó módosítása legyen ennek a 
törvénytervezetnek. Úgy gondolom, nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogy a vendéglátás 
egyéb területein is melyek azok, amelyek nem életszerű helyzetet követelnek meg, vagy 
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várnak el az ott szolgáltatóktól. Ha tudok egy picit könnyíteni egy-két dolgon, úgy gondolom, 
akkor tudjuk javítani a vendéglátók helyzetét, közérzetét és az ott folyó szakmai munkát is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szilágyi alelnök úrnak megadom a szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik):  Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha nem az 

országról és nem az országban élő emberek sorsáról lenne szó, hallgatva ezt a vitát azt is 
mondhatnám jobbikos képviselőként, hogy már csak egy kávét kérek szépen, és elhallgatnám 
önöket, hiszen az, amit mind a két oldalról elmondanak, lehet, hogy van is benne igazság, de 
egy dolgot felejtenek el mind a két oldalról, akár az MSZP, akár a Fidesz oldalán: az elmúlt 
24 évből 20 évet kormányoztak, 12 évet az MSZP, 8 évet pedig a Fidesz. Az, hogy az ország 
jelen pillanatban hol tart, az, hogy az országban milyen állapotok vannak, az, hogy ebben az 
országban az emberek hogyan élnek, az nagymértékben önöknek köszönhető. Az elmúlt 24 
évből 20-at önök kormányoztak. Az is az önök hibája, hogy önök lényeges gazdaságpolitikai 
különbséget nem tudnak felmutatni sem az MSZP, sem a Fidesz gazdaságpolitikája között. 
Az, hogy ebben az országban kiárusíthatták a nemzeti vagyont, az is közösen az önök hibája. 
Tehát lehet itt egymásra mutogatni, de szerintem a politikusokat nem azért nem szeretik 
ebben az országban, amit Kovács Péter mondott, a politikusokat azért nem szeretik ebben az 
országban, mert egy kicsit több szerénységet kellene mutatniuk a politikusoknak, ha pedig 
hibáztak, el kellene ismerniük a hibájukat, és azon kellene dolgozniuk, fáradozniuk, hogy 
ebben az országban az emberek egyre jobban éljenek, a politikusok ennek az országnak a 
javát szolgálják, és ez szolgálat legyen. Úgy érzem, ez majd akkor fog élni, amikor majd 
2014-ben vagy utána a Jobbik Magyarországért Mozgalom kormányra kerül. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hozzászólnék egy-két gondolattal. Először… 

(Szilágyi György: Hozzá szeretnék szólni.) Már lezártam. (Szilágyi György: Akkor ügyrendben 
szólnék, mert nem szólhat hozzá, házszabályellenes, át kellene adnia az ülés vezetését. Az 
házszabályellenes, hogy ön hozzászól.) Köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett, akkor 
lezártam a vitát. (Szilágyi György: Köszönöm szépen én is.) Akkor lezártam a vitát. 

Megadom az előterjesztőnek a válaszadás lehetőségét. (Nincs jelzés. – Dr. Laki 
Gábor: Jeleztem, elnök úr.) Köszönöm a figyelmeztetést, megadom a szót. 

 

Válaszadás 

 

DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Leginkább 
vélemények hangzottak el, ezekre nem szerettem volna reagálni. A javaslat valóban nem 
tartalmaz áfa-csökkentést bizonyos vendéglátási területen. A kérdést folyamatosan vizsgáljuk, 
nemcsak az áfát illetően, például az eho adózását is. A költségvetési helyzet egyelőre azt 
igényli, hogy ilyen javaslatot ne terjesszünk elő, ugyanakkor egyrészt az áfa csökkentése nem 
feltétlenül jelenik meg az árakban, ezt mindig szeretjük hangsúlyozni. Másrészt számos olyan 
intézkedést hoztunk az elmúlt évben, ami egyébként a turisztikai ágazatot is érintette, hogy a 
turisztikai ágazatban is igénybe vehetők a munkahelyvédelmi akcióprogramban foglalt egyes 
intézkedések, a szociális hozzájárulási adókedvezmény, választhatják a tételes adó, a 
kisvállalati adó alkalmazását, de tény, hogy az áfa-csökkentés jelenleg nincs napirenden.  

A bontott üvegek vonatkozásában akkor jelzem, hogy nem tudom, mennyire lesz ezzel 
kapcsolatosan vita, hiszen itt egy felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a jövedékiadó-törvény, 
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az adópolitikáért felelős miniszter határozza majd meg a nyilvántartás elvét, és ezen a kereten 
belül célszerű a javaslatokat megtenni.  

Utolsóként még arra szeretnék reagálni, hogy az adójóváírás kivezetése, illetve a 
családi járulékkedvezmény bevezetése még egyszerűen nem hozható teljesen összefüggésbe. 
Tehát kivezettük az adóalap-kiegészítést, kivezettük az adójóváírást, illetve bérkompenzációt 
vezettünk be, tehát az adójóváírás kiegészítését megfelelően kompenzálta a bérkompenzáció 
rendszere, a családi járulékkedvezményhez képest többlet nettójövedelmet fog mutatni a 
családok számára. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nincs több hozzászóló, kérem, szavazzunk a 

T/12792. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. Aki támogatja az 
alkalmasságot, kérem, jelezze! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki szavaz nemmel? (Szavazás. 
– 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy a 
bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta. 

Kíván-e a bizottság többségi és kisebbségi előadót állítani? (Nemleges jelzések.) 
Akkor majd írásban megküldjük. 

A napirendi pontok tárgyalását befejeztük, köszönöm a megjelenést, mai bizottsági 
ülésünket bezárom. 

 (Az ülés végének időpontja: 11 óra 15 perc) 
 
 

 

 Lasztovicza Jenő 
a bizottság alelnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 



 

Ikt. sz.: STB/74-1/2013. 

STB-23/2013. sz. ülés 
(STB-115/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2013. október 21-én, hétfőn, 10 óra 07 perckor kezdődően, 

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 520. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat 
 
1. Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12617. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 
 

2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) 
(Általános vita) 
 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 
A rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményéről szóló határozati javaslat 
(H/12538. szám) 
(Farkas Gergely (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl:  Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
    Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke 
     
     Becsó Zsolt (Fidesz) 
     Dankó Béla (Fidesz) 
     Hadházy Sándor (Fidesz) 
     Horváth Zoltán (Fidesz) 
     Kovács Ferenc (Fidesz) 
     Kovács Péter (Fidesz) 
     Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
     Révész Máriusz (Fidesz) 
     Horváth András Tibor (MSZP) 
     Pál Béla (MSZP) 
     Zakó László (Jobbik) 
     

Helyettesítési megbízást adott 

  Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
  Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig Becsó Zsoltnak (Fidesz) 
  Horváth Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz) 
  Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Dankó Bélának (Fidesz) 
  Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
  Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
  Szalay Ferenc (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz) 
  Bús Balázs (KDNP) Kovács Péternek (Fidesz) 
  Hoffman Pál (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
   
   
  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Völner Pál államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Farkas Gergely (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és vendégeinket, akik 
jelen vannak a mai bizottsági ülésen a napirendi pontok tárgyalásánál. 

A helyettesítéseket ismertetem: Révész Máriusz képviselőtársunkat Horváth Zoltán 
helyettesíti, Szalay Ferenc képviselőtársunkat Kőszegi Zoltán, Tapolczai Gergely 
képviselőtársunkat Kovács Ferenc, Bús Balázs képviselő urat Kovács Péter, Hoffman Pál 
képviselő urat Hadházy Sándor, Bohács Zsolt elnök urat pedig én helyettesítem. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes.  

A napirendi javaslatnál szeretném javasolni, hogy az első napirendi pontban szereplő 
módosító indítvány benyújtásáról való döntést vegyük le a napirendről, mert a módosító 
javaslat még további szakmai egyeztetéseket igényel. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Zakó képviselő úr! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Eredetileg a harmadik 

napirendi pontban Farkas képviselőtársunknak egy viszonylag rövid határozati javaslatáról 
való döntés lesz. Kérem a bizottságot, vegyük előre, mert a következő adótörvény igen 
hosszúnak ígérkezik, és a képviselő úrnak más bizottságban is meg kell jelennie, szerintem 
méltányolható az a kérés, hogy első napirendi pontként kerüljön tárgyalásra az eredetileg 
harmadik napirendi pont. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem dr. Laki Gábor urat: önöknek kell-e még 

menniük más bizottságba? (Dr. Laki Gábor: Tudunk maradni.) Tehát akkor elvileg 
elfogadható, hogy megcseréljük a második és a harmadik napirendi pont tárgyalását. A 
bizottság egyetért-e azzal, hogy az első napirendi pontot levegyük, a harmadik napirendi 
ponttal kezdenénk, majd a második napirendi pont tárgyalásával zárnánk a napirend 
tárgyalását? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

 

A rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményéről szóló határozati 
javaslat (H/12538. szám) 
 

Rátérünk Farkas Gergely jobbikos képviselőtársunk önálló indítványára. Megkérem a 
képviselő urat, üljön a mikrofon elé. Üdvözlöm Völner Pál államtitkár urat és kollégáit, akik 
megjelentek a mai bizottsági ülésen. 

Megkérem a képviselő urat, röviden terjessze elénk az önálló indítványát. 
 

Farkas Gergely (Jobbik) előterjesztése 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. 

Köszönöm szépen, hogy hozzájárultak a napirend módosításához, ennek megfelelően 
igyekszem rövid lenni. 

Úgy gondolom, az alapvetésekben egyetértés van a jelenlévő képviselők között abban, 
hogy minden olyan módon támogatnunk kell a fiatalok sportolási lehetőségeit, ami tőlünk 
telik, és ez a határozati javaslat is egy ilyenre irányul. Fontosnak tartom leszögezni: azzal 
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tisztában vagyunk, hogy jelenleg nem ugyanazokkal a feltételekkel vehet részt egy fiatal, aki 
mondjuk Budapesten él, illetve az, aki vidéken él a sportolási lehetőségekben, konkrétan egy 
egyesületben való részvétellel az edzéseken, ugyanis míg Budapesten valaki ugyanazzal a 
BKV-bérlettel járhat iskolába, szakkörökre, bármilyen edzésre, addig vidéken azoknak, akik 
általában kis településeken élnek, nincs lehetőségük részt venni az adott településen bizonyos 
sporttevékenységeken, ugyanis az adott településen mondjuk nincs erre lehetőség, ebben az 
esetben vidéken a szomszédos településekre, a nagyobb városokba kell utazni, ami bizony 
komoly anyagi terheket jelent a családoknak.  

Jelen pillanatban a diákkedvezményt vehetik igénybe ezek a fiatalok, ami azt jelenti, 
hogy 50 százalékos kedvezménnyel tudnak utazni. Mi viszont ebben a határozati javaslatban 
arra teszünk javaslatot, hogy van egyfajta gyakorlat, miszerint minden diák a saját települése 
és az oktatási intézmény között, amely településen az az oktatási intézmény található, 
90 százalékos bérletet vehessen igénybe, tehát aki kis településen él, de nem oda jár általános 
vagy középiskolába, az 90 százalékos bérletet vehet, ami nagy segítség a családoknak. Mi 
ennek a rendszerét szeretnénk kiterjeszteni azokra az esetekre is, amikor valaki nem a 
tanulási, nem az oktatási tevékenység miatt, hanem rendszeres sportolás miatt jár át egy másik 
településre, illetve kényszerül átjárni, és azt javasoljuk, hogy adjuk meg ezt a kedvezményt 
ezeknek a diákoknak is, ami havi szinten több ezer forintos megtakarítást jelenthet a 
családoknak, és úgy gondoljuk, ez nagy segítség lehet.  

Felmerülhet az a kérdés, hogy esetleg visszaélésekre adhat jogot, miként is igazolható 
az, hogy valaki ténylegesen versenyszerű sporttevékenységet folytat. Mi ebben az esetben ezt 
úgy tartjuk kiküszöbölhetőnek, hogy a mindennapos testnevelési órák esetében is van egy 
olyanfajta lehetőség, miszerint, ha valaki rendszeres sporttevékenységet folytat, akkor nem 
kell mind az öt testnevelési órán részt vennie, kettőt ezzel kiválthat, és itt is az erről szóló 
jogszabályban szabályozva van, miként igazolható, ha valaki rendszeres sporttevékenységet 
folytat, egyesületi tagsággal rendelkezik, vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 
sportol. Tehát mi a mindennapi testnevelési órákról szóló köznevelési törvény megfelelő 
részét szeretnénk átemelni, ami konkrétan meghatározza, hogy ki lenne jogosult erre a 
kedvezményre, és akik erre jogosultak, azoknak szeretnénk biztosítani a 90 százalékos 
kedvezményt bérlet vásárlása esetén. Tehát ez lenne a javaslatunk, amelyet direkt határozati 
javaslat formájában nyújtottunk be, és ez lehetővé tenné, hogy egyeztetéseket folytassunk, 
illetve a kormány maga döntse el a későbbiekben, hogy ezt pontosan milyen jogszabályban 
szeretné szabályozni. Mi szeretnénk, ha most egyetértés lenne abban, hogy ilyen módon is 
támogassuk a fiatalok sportolási lehetőségeit, később pedig a kormánynak legyen hatásköre 
arra, hogy ezt milyen jogszabályban és pontosan milyen törvényeket módosítva fogja 
törvénybe foglalni. 

Arra szeretném kérni a bizottságot, mivel szerintem mindannyiunk érdeke, hogy 
lehetőségeinkhez mérten megadjuk a támogatást a fiatalok sportolásához, és ezzel – még 
egyszer hangsúlyozom – a budapesti és a vidéki fiatalok között fennálló egyenlőtlenséget 
tudnánk megszüntetni, támogassák ezt a határozati javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr tájékoztatását. Völner Pál államtitkár úr és 

kollégája kívánnak-e hozzászólni az előterjesztéshez? (Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 

Vélemények és kérdések 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az előterjesztő által is elhangzott, hogy jelenleg is 50 százalékos 
kedvezmény illeti azokat a diákokat, akik a lakóhelyük és más település között kívánnak 
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utazni, ilyen értelemben a kormányzat most is támogatja a sportolási célú tevékenységet. 
Ennek a kedvezménynek a kiterjesztését olyan rendszer alapján, amely a sportigazolásra épül, 
jelenleg nem látjuk transzparensnek, ezért nem tartjuk támogathatónak.  

Az a kedvezményrendszer, amely jelenleg a diákigazolvány rendszere az iskolák által 
kiállított igazolás alapján, ez egy átlátható rendszer. Jelenleg mintegy negyvenféle 
kedvezmény van a közösségi közlekedés keretein belül, amit 7 millió állampolgár vehet 
igénybe, és ezeket az utazásokat szociálpolitikai alapon támogatja az állam. Ennek a lépésnek 
a kiterjesztése a sportolókra, mivel nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan szociális 
helyzetben van, tehát ebben a kedvezményrendszerben lesz olyan, akinél ezt problémásnak 
látjuk. Ugyanakkor az állam kiemelten támogatja a sportot, a sportegyesületekben az 
utánpótlás-nevelést, tehát az egyesületek maguk is el tudják dönteni a saját kereteiken belül, 
hogy ki az a tehetség, akit támogatni tudnak.  

A másik, ami szintén nehezítené a kiválogatást, hogy aki egy kis településen lakik, 
annak valóban nincs olyan sportolási lehetősége, ez egy kisebb rész. Általában a kis 
településekről is járnak iskolába a gyerekek, és általában az iskolát is meg lehet úgy 
választani, hogy a sportolási lehetőséghez kötődjön, hiszen ez napi többszöri elfoglaltságot 
jelent, amennyiben pedig nem, akkor nyilvánvaló, hogy az egyszerű utazási kedvezmények 
nem jelentenek akkora terhet, és az 50 százalék mellett igénybe vehetők. 

Tehát összességében a tárca jelenleg nem látja kiterjeszthetőnek a mi 
kompetenciánkon belül az utazási kedvezmények körét. Úgy látjuk, ha van ilyen probléma, 
akkor azt a sportágazaton belül kellene kezelni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e 

hozzászólás, illetve egyben kérdés. (Jelzésre:) Zakó képviselő úré a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Az államtitkár úrra reagálnék. Tehát, ha nem minden 

kedvezményre jogosult szorul rá anyagilag, akkor mit mondunk azokra a nyugdíjasokra, 
Biszku Bélától kezdve más kiemelt nyugdíjjal élő emberek utazását illetően, akik ugyanolyan 
ingyenességgel vesznek részt a közösségi közlekedésben, mint a rokkant nyugdíjas. Tehát ezt 
a megközelítést nem tudom elfogadni. 

Az, amit az államtitkár úr elmondott, odavezet, hogy hogyan kallódnak el a 
tehetségek. Zala megyében, ezt mindig elmondom annak illusztrálására, hogy ott azért más 
viszonyok vannak, mint Budapesten, Nagykanizsát, amely egy megyei jogú város, számtalan 
apró, néhány száz lelkes település övezi, és vannak olyan nagyobb falvak, ahová iskolába be 
tudnak járni a fiatalok, de sportolásra nincs lehetőségük. Valójában nem tudom ennek a 
költségvonzatát, de ahogy az előterjesztő is elmondta, teljesen jól le van már fedve ennek a 
nyilvántartása, úgyhogy lehetne rá építkezni a későbbiek során, és abba a sportkoncepcióba, 
amit a kormánypárt úton, útfélen hangoztat – ezzel nincs is problémánk, ennek szerves része a 
stadionépítés és a kiemelt sportágak támogatása –, nem értem, hogy ebbe a koncepcióba miért 
nem fér bele az a kis szegmens, amelyről a határozati javaslat szól. A magam részéről 
természetesen támogatom a képviselő úr előterjesztését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Kőszegi képviselő 

úré a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, alapvetően 

támogatandó az a cél, amit a képviselő úr megjelölt, hogy minél több vidéki gyermek 
lehetőséget kapjon arra, hogy sportoljon, de ahogy az államtitkár úr is mondta, ennek a 
lehetősége megvan, különösen a TAO-ból az utánpótlás-nevelésre, a gyermeksportolásra. Erre 
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a célra nagyon sok pénz fordítható, és jelentős forrásokat biztosít az állam. Elsősorban az 
egyesületek felelőssége az, hogy ezt megtalálják, mivel ismerik a saját sportolóikat. Úgy 
gondolom, a sporton belül ennek az állam által finanszírozott része rendben van, az a kérdés, 
hogy ezzel hogyan tudnak élni.  

Érdemes lenne esetleg valamilyen tájékoztatást kérni arról, hogy ezzel hogyan tudtak 
élni a sportegyesületek az elmúlt egy esztendőben, mik a tapasztalatok, és akár területekre, 
megyékre vagy szűkebb területekre bontva bekérni valamilyen statisztikai kimutatást. 
Valamilyen nyilvántartás biztosan van erről, és ezek alapján esetleg a későbbiekben el lehet 
dönteni azt, hogy érdemes-e ezzel mélyebben foglalkozni, ezt a felvetést vagy 
kezdeményezést felkarolni, vagy pedig ez rendben van, de ezt most nem tudjuk eldönteni. Az 
államtitkár úr érvelését el tudom fogadni azzal, hogy ezt a célt helyesnek tartom, talán ez így 
most rendben van, csak nincs róla elég információnk, jó lenne, ha a bizottsági tagok 
kapnának. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim!  Én 

Vas megyéből jövök, és egy sportegyesület elnöke vagyok, mondom ezt nagy büszkén, mert 
már hosszú évtizedek óta végzem ezt, és meg lehet oldani részben a TAO-val, részben pedig 
egyéb támogatások beiktatásával, hogy a szomszéd településről az én falumba átjáró gyerekek 
is el tudjanak jönni, költségtérítés megfizetésével gépjárművel. Tehát a legnagyobb akadály a 
kis településeknél nem a tömegközlekedés, mert a kis városokban, a kis településeken nincs 
olyan, mint Budapesten vagy a nagy városokban, hogy tízpercenként jön a busz. Általában 
délután olyan ritkított járatok vannak, hogy a munkából jövőket hazaviszi a nagyobb 
városokból, településekről, sokszor a cégek bérelnek buszokat erre, és nem direkten a 
tömegközlekedési járművekkel, mert annyira ritkák ezek a járatok, hogy szinte lehetetlen 
megoldani, hogy tömegközlekedéssel, akármilyen kedvezménnyel is tudják a sportolókat az 
egyik településről a másikra edzésre vagy akár mérkőzésre utaztatni. Szerintem tehát nem 
életszerű a javaslat, mert igazából ez nem így működik, a tömegközlekedés rendszere, a 
tömegközlekedési járatok menetrendje a munkaidő végéhez, az oktatás elejéhez van kötve, és 
amikor a délutáni, esti órákban vannak az edzések, a tömegközlekedési eszközök a kis 
településeket általában nemigen érik el, akárhová is akarnának utazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi alelnök úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Meglepődve 

tapasztalom az eddigi hozzászólásokat, hiszen úgy érzem, azt kommunikálja a kormány most 
már harmadik éve, hogy mennyire fontos a sport, mennyire fontos a fiatalok egészséges 
életmódra nevelése, mennyire fontos, hogy minél több fiatal sportoljon, ezért valóban 
pénzügyi áldozatokat is hajlandó vállalni a kormány, de hiába építünk pályákat, hiába 
próbálunk sportcsarnokokat, tornatermeket építeni, hiába adunk az utánpótlás-nevelésre 
nagyon sok pénzt, ha az ilyen alapvető kérdésekben, mint például azok a gyermekek, akik 
esetleg azért nem mennek el sportolni más településre, mert a szülők már nem bírják az 
anyagi terheket, így az utaztatásokat, akkor azt ne próbáljuk meg megoldani. Szerintem azok 
a vélemények, amelyek itt elhangzottak, mind kifogások. Ha megoldja a TAO ezt a kérdést az 
egyesületnél, akkor ez rendben van, de fel lehet állítani egy olyan rendszert is, hogy úgy 
kaphasson valaki 90 százalékos utazási kedvezményt, hogy az egyesület kiad egy igazolást, 
mellé fénymásolva mondjuk az egyesületi tagsági könyvet is be kell mutatni, és akkor kaphat 
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kedvezményt. A törvénybe viszont azt is bele lehet írni, hogyha az egyesület ezt veszi 
igénybe, akkor a TAO-kedvezményekből erre nem költhet, ha a TAO-kedvezményt veszi 
igénybe, akkor pedig nem adhat ki ilyen igazolást, és akkor minden megoldódik. Egyébként 
ezt nem minden egyesület tudja megoldani a TAO-támogatásból, hiszen a legtöbb egyesület, 
főleg azok az egyesületek, amelyek nincsenek annyira közel az adott sportág 
szakszövetségéhez, mondjuk nincsenek annyira jó kapcsolataik, lehet, hogy nem is jutnak 
hozzá a TAO-kedvezményekhez, és ott például megoldott lenne ez a kérdés. 

A másik. Elhangzott a kormány részéről, hogy úgyis iskolába járnak a gyerekek, 
oldják meg ott a sportolási lehetőséget. Ez sem életszerű. Ez nem életszerű dolog, mert nem  
biztos, hogy ott éppen olyan szintű sportolási lehetősége van egy tehetségnek, amellyel ezt 
meg tudja oldani. Ezzel csak elősegítenénk, adnánk egy újabb lehetőséget arra, hogy senki ne 
kallódjon el, senkinek ne szabjon gátat az, hogy esetleg a szülei nem tudják kifizetni az 
utazást, és ezért ne sportolhasson. Az, hogy egyenlő feltételek vagy nem egyenlő feltételek, 
kinek, milyen az anyagi helyzete, ez mennyire hat, államtitkár úr, az iskolába járók sem 
ugyanolyan anyagi feltételek között élnek, mégis mindenki meg tudja venni a 90 százalékos 
kedvezményt, pedig, ha megnézünk egy osztályt, ott is vannak hátrányos helyzetű gyerekek és 
nem hátrányos helyzetű gyerekek.  

Az, hogy egyenlő esélyeket próbáljunk biztosítani az előterjesztő szerint, egy abszolút 
vállalható javaslat lenne, egy abszolút vállalható ötlet lenne. Ha esetleg az a probléma vele, 
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyújtotta be, akkor azt kell mondani, ha pedig nem 
az a probléma vele, akkor meg legyenek szívesek átgondolni, legyenek szívesek egy kicsit 
belegondolni abba, hogy ezzel esetleg lehetőséget adnánk olyan gyerekeknek, akik – még 
egyszer mondom – sem az egyesületnél nem tudják igénybe venni ezt a lehetőséget, hogy 
támogassák az utazásukat, sem a szülők nem tudják kifizetni. Ezzel csak egy kaput nyitunk. 
Ezt normálisan lehet úgy szabályozni, hogy ezzel ne lehessen visszaélni, tehát a 
visszaéléseket meggátoljuk, megakadályozzuk, de az biztos, hogy egy ilyen javaslattal 
segítenénk, és ha csak tíz gyereknek tudunk abban segíteni, hogy sportolni járjanak, akkor 
már megérte. Ezzel a javaslattal segítenénk abban, hogy mindenkinek lehetősége legyen, 
hogyha akar, szeretne, esetleg tehetsége is van hozzá, akkor sportolhasson, és ennek ne 
legyenek gátjai.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Kőszegi képviselő úré a 

szó.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, nagyon röviden Szilágyi képviselő úrra 

reagálnék. Szerintem egyáltalán nem életszerű az, ahogy megpróbálja lefesteni a képet. A 
vidéki sportegyesületeknek eleve érdekük az, hogy a vonzáskörzetükben bejussanak a 
gyerekek az egyesületbe. A saját példámat hadd mondjam el. A mi városunk szerkezete olyan, 
hogy a két végpontja között 13 kilométer távolság van. Például a labdarúgás-utánpótlásnál a 
gyerekek, ha el akarnak jutni, a városon belül 6-7 kilométert kell utazniuk. Az egyesület 
érdeke, hogy ezt megszervezze, mert a tömegközlekedéssel nem tudnak bejárni a gyerekek. 
Különböző időpontokban vannak az edzések, de önnek ezt nem kell mondanom, nem akarok a 
részletekbe belemenni. Úgy gondolom,  a sportegyesületeket érdekeltté kell tenni abban, hogy 
ezt ők maguk oldják meg, ők látják, hogyan tudják a gyerekeket behozni. Ha a TAO-t nem 
fordítják arra, amire lehetőségük van, akkor saját magukkal szúrnak ki.  

Úgy gondolom, ha ez a javaslat így egy az egyben átmenne, és ezt elfogadnánk, akkor 
egy kicsit hamut hintünk az egészre, kipipáljuk, és azt mondjuk, hogy ezzel rendben van. 
Vidéki viszonylatban nem lehet a gyerekeket tömegközlekedéssel az edzésekre eljuttatni, az 
egyesületeknek kell ezt megszervezniük. Erre van állami forrás, van lehetőség, jelentős 
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forrásokat biztosít az állam. Szerintem sokkal biztonságosabb és sokkal szervezettebb keretek 
között történik, ha az egyesületek használják fel a forrásokat. Úgy gondolom, azzal együtt, 
hogy a cél helyes, hogy minél több gyerek jusson el, és ez ne ütközzön akadályba, higgyék el, 
ezzel a javaslattal ezt a célt nem lehet elérni, de azzal sokkal inkább, hogy a meglévő 
forrásokat kell megfelelően felhasználni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem az előterjesztőhöz csak az 

lenne a kérdésem, hogy vélhetően amikor egy ilyen törvényjavaslatot megfogalmaznak, akkor 
mérlegelik, elemzik, hogy körülbelül hány emberről, hány gyermekről van szó. Megtették-e 
ezt? El tudja-e nekünk mondani, hogy az önök megítélése szerint itt körülbelül mekkora 
gyerekszám az, aki ma nem jut el? A központi költségvetésnek az önök vállalása szerint ez 
mekkora terhet jelentene? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úrnak adok szót, utána 

megadom a lehetőséget a válaszadásra. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik):  A fiatalok sportolásának két célja kell, hogy legyen. 

Az egyik az, hogy tehetségeket neveljünk, és ezek a fiatalok a későbbiek folyamán 
versenyszerűen, minél magasabb szinten sportoljanak. A másik célja, mégpedig a fő célja a 
tömegesítés lenne, hogy minél több fiatal sportoljon, még akkor is, ha a későbbiek folyamán 
nem válik belőlük élsportoló. Az egyesületek érdeke valóban az, hogy azoknak a tehetséges 
fiatal sportolóknak, akikben esetleg hosszú távon is fantáziát látnak, valahogy megoldják az 
utazását, az útját, de vegyünk alapul egy olyan sportoló fiatalt, akiben azért már most látják, 
hogy adott esetben nem lesz belőle élsportoló, viszont szívesen látják az edzéseken, mert 
mondjuk 11-es vagy 20-as keretet kell kialakítaniuk, de biztos vagyok benne, hogy azért a 
játékosért nem fognak áldozatot hozni, és nem fogják odautaztatni, tehát a problémát ebben 
látom.  

Ha önöknek igazuk van, akkor mondják meg, ők mit tesznek vele. Ha ezt a lehetőséget 
kinyitjuk, és önöknek igazuk van, tehát megoldják az egyesületek, és senki nem fogja igénybe 
venni, mert tömegközlekedéssel nem lehet megoldani, hogy edzésekre járjanak és hasonlók, 
akkor senki nem fogja ezt a kedvezményt igénybe venni, ha viszont önöknek nincs igazuk, 
akkor ezt a kedvezményt maximálisan támogatniuk kellene, és meg kellene adni a lehetőséget 
arra, hogyha mégis van olyan valaki, aki tömegközlekedéssel szeretne vagy el tudna jutni az 
edzésre, ha mégis van olyan valaki, aki ezt igénybe tudná venni, akkor neki nyissuk ki ezt a 
lehetőséget. Még egyszer mondom, ez hasonló ahhoz, mint amikor valakin segítünk, és ha egy 
ember is igénybe tudja venni, akkor már segítettünk. Ezt mi nagyon szeretnénk, és biztosan 
sokkal többen vennék ezt igénybe.  

Úgyhogy a magunk részéről arra kérem önöket, támogassák ezt a kezdeményezést, 
hogy a parlament előtt tudjunk erről vitatkozni, vagy tegyék jobbá a parlament előtt módosító 
javaslatokkal, ha ez önöknek megfelelőbb. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az eddigi 

ellenzéki felszólalók úgy szólaltak fel, minthogyha nem is lenne semmiféle kedvezmény. 
Azért ne felejtsük el, a diákoknak most is elég komoly utazási kedvezmény jár, és a 
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sportegyesületeknek is elég komoly lehetőségek vannak a kezükben. Ezeket ne felejtsük el, 
mert egy kicsit torz a kép, amit itt hallottunk. 

Válaszadásra megadom a szót az előterjesztőnek. 
 

Válaszadás 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Sorjában leírtam, hogy 

milyen ellenérvek hangoztak el, és ha megengedik, ezeken mennék végig. 
Az államtitkár úr kezdte az ellenérvek felsorolását, és első volt a kedvezmény mértéke. 

Én már a bevezetőmben és az előterjesztésben is elmondtam, hogy most is van kedvezmény, 
ez 50 százalékos, mi ezt szeretnénk kiterjeszteni, már csak azért is – ezt reagálásként mondom 
el –, mert elmondták, nem életképes ez a javaslat. Olyannyira nem életképes, hogy egy 
állampolgári megkeresésre készült ez a határozati javaslat, és nem egy személyre, hanem egy 
térségre vonatkozóan. Konkrét példát is mondhatok. Bátaszéken lakik az a család, akinek a 
gyermeke nyolcadik után Szekszárdra ment középiskolába, viszont a focizást még Bonyhádon 
kezdte el az általános iskolában, ott is szeretné folytatni, ott van az egyesületi tagsága. Most a 
90 százalékos kedvezménye Szekszárdon az oktatási intézmény helye miatt létezik, 
Bonyhádra viszont csak az 50 százalékost tudja igénybe venni, ezért a családnak két bérletet 
kell vásárolnia, ez bizony több ezer forintos differenciát vagy pluszköltséget jelent a család 
számára, és ez az, amivel megkerestek minket, hogy erre szeretnének tőlünk segítséget kérni.  

Nagyon örülök, hogy vannak itt olyanok, akiknek van saját tapasztalatuk, csak arra 
kérem őket, ne tekintsék azt kizárólagosnak. Tehát attól, hogy ez Vas megyében így működik, 
és a tömegközlekedés hiánya miatt ez nem lenne segítség, vannak viszont az országban olyan 
települések, ahol a tömegközlekedés szerencsére igenis jobb helyzetben van, gyakrabban 
járnak a buszok, a vonatok, és ez bizony segítség lenne. Tehát csak arra kérem önöket, hogy 
ne ragadjunk bele a szűk kis környezetünkbe, hanem lássuk be azt, hogy máshol másképp 
működnek a dolgok.  

Az államtitkár úr részéről elhangzott az igazolás kérdése, hogy ez esetben ez 
visszaélésekre adhat okot. Én már erre is reagáltam a előterjesztésben. Amennyiben ezt így 
gondolják, akkor nagyon szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a mindennapos 
testnevelés óráknál a heti két testnevelési óra kiváltásánál is probléma lehet, de mivel ott úgy 
gondolták, hogy ezt belehelyezik a jogszabályba, tehát elméletileg az egy jó szabályozás, mi 
ugyanazt szeretnénk ennél a gyakorlatnál is, tehát, ha önök következetesek, és az ott leírtakat 
el tudják fogadni igazolásként, úgy gondolják, ez nem kijátszható, akkor kérem, ezt is 
tekintsék olyannak, mint ami nem kijátszható. 

Szintén elhangzott, hogy a kedvezményre nem minden család szorul rá. Számtalan 
olyan kedvezmény van, a diákkedvezmény is ilyen, mindenkinek jár, nem szociális alapon 
határozzák meg, hogy ki kapja vagy ki nem. Tehát, ha ott jónak tartják az egyenlő támogatás, 
az egyenlő kedvezmény kérdését, akkor kérem, itt is tartsák annak, és hogyha ez ott nem 
probléma, akkor itt se legyen az. 

Elhangzott, hogy az oktatási intézményt is aszerint választhatják meg, hogy van-e ott 
olyan sportegyesület, ahol a fiatal sportolni szeretne. Elmondtam itt is egy konkrét példát, 
hogy sok esetben az oktatási intézmény megválasztása más szempontok alapján történik, mint 
a sporttevékenység folytatása kapcsán történő választás. Persze, lehet ez egy ilyen szempont 
is, és biztosan van olyan család, ahol próbálják ezt összeegyeztetni, de mi legyünk azokra is 
figyelemmel, akik ezt nem tudják megtenni. Itt mondtam a konkrét példát, miszerint az illető 
fiatal ott szeretné folytatni a sportolást, ahol a sportolási lehetőséget az általános iskolában 
elkezdte, viszont a középiskolát már más szempontok alapján választotta. 

Az is elhangzott, hogy az egyesület támogassa. Ez részben egy megoldás lehet, de itt 
is arra szeretném kérni önöket, vegyék azokat is figyelembe, hogyha vannak olyan 
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egyesületek, amelyek ezt valamiért nem tartják fontosnak, vagy akár amit Szilágyi György 
képviselő úr mondott, hogy egy kevésbé tehetséges diáknál úgy gondolja az egyesület, hogy 
erre nem áldoz pénzt, sőt vannak olyan családok is, amelyeknél már önmagában a 
beiratkozáshoz, a sportolás elkezdéséhez sincs elég anyagi lehetőségük, nem tudják megvenni 
a bérletet, így lehetőség sincs arra, hogy az egyesület látókörébe kerüljön az adott fiatal, tehát 
ez is egyfajta lehetőség, ebből a szempontból is fontos lenne ennek a kedvezménynek a 
megadása. 

Szintén elhangzott, részben reagáltam erre is, hogy nincs mindenhol tömegközlekedés, 
néhol szükséges, hogy a szülők gépkocsival átvigyék az adott településre a gyerekeket. Ezt el 
is tudom fogadni, de megint csak azt szeretném kérni, ha van is ilyen, azzal még ne zárjuk ki 
azokat a fiatalokat egy ilyen plusz lehetőségből, hogy akik meg tudják ezt oldani a 
tömegközlekedéssel, azok igénybe vehessék ezt a kedvezményt, ezáltal támogassuk a 
sportolásukat. 

Kérdés volt a költségigény is. Érdekes és a hozzám eljutott személyes példa alapján 
tudom azt mondani, hogy nagyon sok helyen már most is, ugyan nem törvényszerűen, de a 
buszsofőr, aki kiállítja a bérletet, és meghatározza, hogy elfogadja-e a diákigazolványt, és 50 
vagy 90 százalékos kedvezményt biztosít a bérlet vásárlásakor a diák részére, a buszsofőrök a 
jogszabály ellenére most is a legtöbb esetben megadják a diákoknak a 90 százalékos 
kedvezményt. Lássuk be, ez nem törvényszerű, de ezt is a gyakorlati példa alapján merem így 
mondani, hogy sajnos vagy nem sajnos, ezt döntse el mindenki maga, hogy melyik oldalról 
közelíti meg, mert van, ahol ez segítség, és van, ahol ez pedig a törvények kijátszása, a 
buszsofőrök igenis érzékenyek erre, és megadják a 90 százalékos kedvezményt akkor, ha a 
sporttevékenység folytatására másik településre utazik az illető, mint ami az oktatási 
intézmény helye. Úgyhogy ilyen értelemben akár még úgy is felfoghatnánk ezt az egészet, 
hogy ennek a törvényi kijátszásnak lenne a legalizálása ez a törvényjavaslat, ami a 
gyakorlatban már sok helyen működik, mi ezt szeretnénk törvényessé tenni, ezáltal ez azt is 
jelentené, mivel a kedvezményeket eddig is sok esetben megkapta a diákság, sok 
pluszköltséget ez nem is jelentene. Tehát ezért is bízom abban, hogy akár itt a bizottság 
pozitív támogatásával segíteni tudnánk jó néhány családnak, és ezáltal kedvezményes módon, 
kedvezményes anyagi lehetőségek, feltételek mellett tudnák a fiatalok igénybe venni a 
sportolási lehetőségeket. 

Tehát összegezve: az érveket nem tartom jogosnak, a legtöbbre reagáltam is, hogy 
miért nem, és továbbra is azt szeretném kérni az államtitkár úrtól, illetve a bizottságtól, hogy 
támogassák ezt a javaslatot, mert ha csak néhány száz családnak és néhány száz fiatalnak 
tudunk ezáltal segítséget nyújtani, már akkor is megérte. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr szeretne-e reagálni az elhangzottakra? 

(Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tehát minden részletkérdésre nem térnék ki, volt itt a nyugdíjasokkal 
kapcsolatos felvetés is, de ez az előterjesztésben nem szerepel. Ha ezzel kifogás van, akkor 
terjesszenek be olyan módosító javaslatot, ami a nyugdíjasokra vonatkozik, a tárca ezzel 
kapcsolatosan nyilván közölni fogja az álláspontját. 

A TAO-ra vonatkozó részletes ismertetéseket köszönöm. Én is voltam egyesületi 
elnök, és amikor még TAO sem volt, akkor is tudtuk támogatni azokat a fiatalokat, akiket 
kellett, akár az önkormányzat segítségével, amikor ilyen utaztatási problémák voltak. A 
mostani rendszerben tehát a TAO-n kívül is léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel annak az 
egy vagy tíz vagy néhány száz gyereknek lehet segíteni, és nem kell feltétlenül mindenféle 
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problémára rögtön törvényt vagy jogszabályt alkotni, mert ez egy dzsungelbe vezetne 
bennünket. 

Ami viszont a legfőbb gondolat, amit mondani szeretnék, hogy a sportot számtalan 
formában támogatja az állam, és ebben a közlekedési ágazatért felelős tárcával azon a 
véleményen vagyunk, hogy a különböző ágazatoknak a saját problémáikat a saját 
finanszírozásukon keresztül kell megoldaniuk. Tehát az nem megoldás, hogy a végén a 
közlekedési tárca majd mindenkinek ad valamilyen kedvezményt, vagy mindenki utazhat 
ingyen, mert holnap akkor majd jönnek a most is kedvezményre jogosult csapatok, hogy az ő 
mértéküket is emeljük fel 90 százalékra. Tehát ez egy végtelen dologhoz vezetne, vagy éppen 
az igazolások hitelessége sem akadályozna senkit abban, hogyha iksz településre akar 
rendszeresen utazni, a sportegyesületben nyilván tud tagságot létesíteni, ennek különösebb 
akadálya nincs, és ezzel a kedvezménnyel akár utazni is tud. Azt mondom, itt kezdődik a 
probléma, mert az egyesület maga tudja, hogy azt a fiatalt tényleg kell-e utaztatni, tényleg 
kell-e támogatni, ezt sem a parlamentből, sem a minisztériumból nem tudjuk eldönteni és 
meghatározni. Mindamellett azt mondom, hogy a sport támogatásával természetesen a mi 
tárcánk is egyetért, és úgy látjuk, hogy azok a csatornák és azok a források, amelyek eddig 
kialakultak, alkalmasak egy ilyen kisebb probléma kezelésére, ezért nem támogatjuk a 
javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások, a viszontválaszok megvoltak. Közben 

megérkezett Becsó, Dankó és Révész Máriusz képviselő úr is, úgyhogy szavazunk.  
Aki a H/12538. számú határozat tárgysorozatba vételével egyetért, kérem, jelezze! 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 15 tartózkodó szavazat.)  A bizottság 2 támogató és 15 tartózkodó szavazat 
mellett az indítvány tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, az államtitkár úréknak, hogy eljöttek a napirendi 
pont tárgyalására. 

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) 

 
Következik az utolsó napirendi pont, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő 

más törvények módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása. Köszöntöm dr. Laki Gábor főosztályvezető urat és 
kollégáját, és megadom a szót. Parancsoljon!  

 

Dr. Laki Gábor f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ha megengedik, néhány gondolat erejéig összefoglalnám, hogy a jövő évi 
adótörvény-változásokkal melyek a fő terveink. Igyekszem mindenhol jelezni, bár nincs sok 
érintettség, ami esetleg a sportot érintheti. 

Nem lehet elmenni mellette, a legkarakteresebb változás a családi járulékkedvezmény 
kiterjesztése. A javaslat lényege, hogy az érintettek a családi kedvezmény 16 százalékos 
személyi jövedelemadóból igénybe nem vett részét a 7 százalékos egyéni egészségbiztosítási 
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járulékból, amennyiben ez nem elégséges, a 10 százalékos nyugdíjjárulékból is igénybe 
vehetik, ezáltal a családi kedvezmény által elérhető maximális adómegtakarítás a bruttó bér 
16 százalékáról annak 33 százalékára növekszik. Ez 260-270 ezer háztartást érint kedvezően, 
a javaslat költségvetési hatása pedig 45-46 milliárd forint. A kedvezmény kiterjesztése 
elsősorban a három vagy több gyermeket nevelő családokat, illetve a két gyermeket nevelő 
egyedülállókat érinti majd kedvezően. 

A javaslatcsomag emellett számos adótörvényt módosít mintegy 300 paragrafusban. 
Ezek közül talán a legjelentősebbek a járulékváltozások. Kedvező változás, hogy azoknak a 
nyugdíjasoknak, akik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, a jövőben nem 
kell egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget teljesíteniük. A kettős 
járulékfizetés elkerülését célozza egy átmeneti szabály beiktatása a vonatkozó egyezmények 
hatályba lépéséig, hogy a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalók esetében 2015-ig, 
gyakorlatilag az egyezmények hatályba lépéséig nem kell járulékokat fizetni. A szociális 
hozzájárulási adókedvezmény a szabad választási zónákban kiterjesztésre kerül oly módon, 
hogy nem a település szintjén kell nézni, vizsgálni azt, hogy az adott munkavállalónak, aki 
után a kedvezményt érvényesíteni lehet, mely településen van a lakóhelye, hanem a szabad 
vállalkozási zónától 20 kilométerre lévő szabad vállalkozási zónában vagy ugyanabban a 
szabad vállalkozási zónában, mint kistérségben foglalkoztatott után érvényesíthető majd a 
kedvezmény. A társasági adóban a kkv.-k által érvényesíthető adókedvezmény mértéke 
40 százalékról 60 százalékra nő, ez a tárgyi eszközberuházás vásárlásához felvett hitel kamata 
után érvényesíthető.  

Talán a turizmust is érintő változás, hogy a társasági adótörvény alkalmazásakor a 
főszabály szerint számla alapján lehet költséget elszámolni. A jövőben lehetőségként 
lehetséges lesz nyugta alapján is költséget elszámolni abban az esetben, ha reprezentációs 
céllal történik a fogyasztás, és egyébként a szolgáltatást igénybevevő a kifizetést 
bankkártyával vagy hitelkártyával teljesíti. Tehát minden olyan esetben, amikor éttermi 
szolgáltatásra kerül sor reprezentációs céllal, a bankszámlakivonat egyébként is megfelelően 
igazolja az adóhatóság részére a költségelszámolást, így nem kell a cég nevére számlát kérni. 

Az áfa területén lehetővé válik a nyugta elektronikus formában történő kibocsátása is, 
ez szintén a turizmust, a vendéglátó szektort kedvezően érintheti. Megfelelő informatikai 
fejlesztéssel a jövőben egyszerűbb lesz nyugtát kibocsátani. Az áfa területén egyszerűsítés, 
hogy nem feltétlenül kell a nyugtán a kibocsátás keltét feltüntetni az olyan esetekben, amikor 
a szolgáltatás igénybevételének az időpontja egyébként a nyugtán szerepel. Ilyen lehet például 
egy színházjegy vagy egy menetjegy, ami meghatározott szolgáltatási időpontú 
igénybevételre jogosít, tehát ilyen esetben eleget tesz a nyugtakibocsátás feltételeinek. 

Az időszakos elszámolású ügyletek esetében a meghatározott kivételbe besorolt 
közszolgáltatási körre kell gondolni, amely kivételével a teljesítés időpontja nem az ellenérték 
megtérítésének az időpontja, hanem az adott időszak utolsó napja, tehát a havi elszámolású 
számlánál az utolsó nap lesz az ellenérték megfizetésének az ideje. 

Ami a sportot illeti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási adó szabályai 
némileg változnak, nevezetesen az eho változására jogosultak köre kiegészül azokkal a 
személyekkel, akik a sport fejlődésének előmozdításában jelentős szerepet töltenek be, de 
nem a sportági szakszövetségeknél, hanem a Szabadidősport Szövetségnél, a Fogyatékkal 
Élők Sportszövetségénél, vagy a Diáksport Szövetségnél, az Egyetemi Sportszövetségnél, és 
ezekben a szövetségekben közvetve vagy közvetlenül valamilyen sporttal összefüggő 
feladatot látnak el, függetlenül a FEOR-besorolásuktól az eho szerinti adózást választhatják. 
Tehát lényegében a módosítás az országos sportági szakszövetségekre a sportszövetségeknél 
foglalkoztatottakkal azonos elbírálást biztosít ezen személyek számára is. A javaslat 
egyebekben kifejezetten a sportra vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, így a társasági 
adótörvény vonatkozó rendelkezései sem módosulnak a javaslat jelenlegi formájában. 
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Egyebekben a javaslat adóemelést nem tartalmaz, elsősorban adózói visszajelzések alapján 
szövegpontosításokat, egyszerűsítési javaslatokat tartalmaz.  

Talán még a jövedéki adó területén fontos kiemelni, hogy a rendezvényekről visszavitt 
bontatlan üvegek esetében rendezi a javaslat azt a helyzetet, hogy hogyan lehet ezeket a 
bontatlan üvegeket tárolni. Tehát ez nem arról szól, hogy egyszerre hány bontatlan üveg lehet 
egy adott vendéglátóhelyen, vagy bontva, hanem a kihelyezett rendezvényekről visszavitt 
bontatlan üvegek tárolását teszi lehetővé a javaslat egy egyszerűsített nyilvántartás vezetése 
mellett. 

Nagyjából ezek voltak azok, amelyek a bizottság tárgyköréhez kapcsolódnak. Ha 
kérdésük lenne, állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Képviselőtársaimnak van-e 

hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban? Ne felejtsük el, most az általános vitára 
bocsátásról kell döntenünk, tehát ne merüljünk bele azokba a részletekbe, amelyekbe majd 
bele fogunk merülni egy-két hét múlva. 

(Jelzésre:) Megadom a szót Zakó képviselő úrnak. 
 

Vélemények és kérdések 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Bár ebben a minőségünkben itt már 

nem találkozunk többet, majd legközelebb konkrétan a módosító javaslatok tárgyalása 
kapcsán fogunk a módosító javaslatokról beszélni, csak pár szót kell erről szólnom, hogy 
miért tartjuk vagy miért nem tartjuk alkalmasnak. Igazából egy kérdésem van. Az előterjesztő 
úr mondta, hogy adóemelést nem tartalmaz, ezzel mintegy azt sugározva, hogy milyen jó, 
nem kell adót emelni. A tévé, a rádió, minden újság minden percében, minden oldalán fizetett 
hirdetésben tájékoztatnak minket, hogy az ország jobban teljesít, nincs adósságunk legalábbis 
az IMF felé, de állami szinten még óriási adósságunk van.  

A turisztikai szakbizottság tagjaként kérdezni szeretném: az Európában honos, máshol 
oly jellemző csökkentett vagy mérsékelt kedvezményes áfa bevezetésére miért nem 
gondolnak? Amikor Matolcsy miniszter úr még a meghallgatásakor a bizottságban volt, azt 
mondta, még nem tartja a gazdaságot elég erősnek az adó mérséklésére. Varga Mihály 
miniszter úr meghallgatásakor is megkérdeztem, hasonlót válaszolt. Mindamellett a 
27 százalékos áfa mérséklése, ami szektortól, bizottságoktól, mindenkitől független, általában 
rátelepszik az ország teljes fogyasztására, indokolt lehetne, azonban a turizmus, a vendéglátás, 
és elsősorban a vendéglátás területén pedig még inkább. Azt tudjuk, hogy a szálláshely-
szolgáltatás áfája kedvezményes, ez helyes, tovább is lehetne mérsékelni, de szerintem az 
általános forgalmi adó agyonnyomja a gazdaságot. Tehát most itt lett volna az alkalom ennek 
az előterjesztésnek kapcsán, hogy ezt az adómértéket csökkentsék, illetve az előbb említett 
területen pedig az általános forgalmi adó általános kulcsához képest pedig mérsékeljék.  Miért 
nem gondolkodnak ebben? Mégsem olyan erős a gazdaság, vagy pedig nem látták 
elérkezettnek az időt? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem: van-e még hozzászólás? 

(Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, én csak annyit szeretnék reagálni a képviselő úrnak, hogy nekem 

az a furcsa, hogy ellenzékként folyamatosan azzal bombázzák a kormányt és a 
kormánypártokat, hogy miért nem lehet ezt csökkenteni, azt csökkenteni, amazt csökkenteni, 
miért nem csökkentettünk már valamit 3 évvel ezelőtt vagy 2 évvel ezelőtt, amikor most 
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vannak különféle csökkentések, itt a rezsire is gondolok például. Csak egyet tetszenek 
elfelejteni: 3 évvel ezelőtt milyen állapotban volt ez az ország. 

Visszatérve az IMF-re: ön is nagyon jól tudja, képviselő úr, az IMF-nél nem az a gond, 
hogy most ad-e hitelt, vagy nem ad, hanem az, hogy milyen feltételekkel adja a hiteleket, ami 
viszont társadalmi, politikai problémát okoz, nem is kicsit, ha megnézi a környező országokat, 
ahol ezzel élnek. Ha nem hallott róla, akkor  elmondanám, hogy most Portugáliában és 
Olaszországban is nagyon komoly sztrájkok voltak a hétvégén. Miért voltak komoly 
sztrájkok? Azért, mert elbocsátásokról beszéltek, a nyugdíjas életkor megemeléséről, többet 
kell dolgozniuk az embereknek, hogy nyugdíjba mehessenek, a köztisztviselői bérek 
csökkentéséről, elbocsátásokról. Azért már vegyük egy picit a külső környezetet meg az 
elmúlt 3 évet is figyelembe, és úgy lehet szerintem egy reális képet, helyzetet mutatni arról, 
amely alapján egy adott kormány felelősséggel dönthet. Most jött el az ideje, hogy bizonyos 
dolgok elkezdtek csökkenni. Örüljünk neki! Hiszen önök nem erről beszélnek, hanem mindig 
arról, hogy miért csak most vezettük be, miért csak ennyivel vezettük be. Tehát én ezeket nem 
értem, ahelyett, hogy örülnének, hogy az országnak végre valami jót is tud tenni egy kormány 
az elmúlt 20-25 évben. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A rezsicsökkentést ön hozta szóba. 

Csak egyetlenegy dolgot szeretnék mondani. Az önök részéről sajtótájékoztatón a múlt héten 
jelentették be, a saját fülemmel hallottam, hogy a következő a 30 százalék elérése, amit 
eredetileg is mondtak, hogy a rendszerben van annyi, a jövő évi választások előtt már látnak 
rá lehetőséget. Ennél nagyobb elszólást én még nem hallottam az elmúlt 3 évben, minthogy a 
választáshoz kötötték a rezsicsökkentés utolsó ütemét, minthogyha vízválasztó lenne az 
emberek életében a választás. Tehát önök ordítva sugározták magukról, és ez a választási 
kampányfogás elhangzott a televízióban. Innentől kezdve hiteltelen minden, amit ön, elnök úr, 
az előbb most elmondott, mert kibújt a szög a zsákból. Tehát még egyszer mondom: a 
rezsicsökkentés csöpögtetése is kampánycélokat szolgál, ebben a rendszerben benne van azzal 
együtt, amit mindig is mondtunk, akkor miért ne kérdeznénk meg, hogy miért csak most, 
amikor önök is eljutnak oda apránként, amit mi mondunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Alelnök úr, azt gondolom, nem helyes, ha az ember hevületében 

olyat is mond, ami tényszerűen nem igaz. Visszautasítom azt a mondatát, amely úgy szól, 
hogy az elmúlt 25 évben semmi jó nem történt, csak amióta a Fidesz kormányoz… 
(Lasztovicza Jenő: 25 évet nem mondtam!) Annyit mondott. Hiszen amióta a Fidesz 
kormányoz, azóta változott meg a világ, ez tényszerűen sem igaz, de ebbe ne menjünk bele, 
mert azt gondolom, most az adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról van szó.  

Ezzel kapcsolatban, ha már szót kértem, és inspirálta a hozzászólásomat az alelnök úr, 
a következőket hadd mondjam el. Azt gondolom, az kétségtelen, hogy ezekben az 
adótörvényekben van pozitívum és van negatívum, ezt el kell ismerni. Például örülünk annak, 
hogy jobb lesz a családoknak, de egyébként, úgy, ahogy elmondta Révész Máriusz 
képviselőtársam a múltkor, ez az 53 milliárd forint egyben a beismerése is annak, hogy a 
korábbi években ennyitől fosztották meg a legalacsonyabb jövedelmű családokat. Egyébiránt 
nekünk az a véleményünk az adótörvényekről, ezért az általános vitára való alkalmasságnál 
tartózkodni fogunk, hogy természetesen igaz az is, amit Zakó László képviselőtársam 
mondott, hogy itt most a választások előtt, az utolsó pillanatban természetesen jó néhány 
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pozitív intézkedést igyekeznek betenni, de azt gondolom, ha ezzel jól járnak az emberek, jól 
járnak a magyar családok, akkor ezt nem lehet kifogásolni. 

Egyébként a Magyar Szocialista Párt jelenlévő és nem jelenlévő képviselői 
tartózkodnak az általános vitára való alkalmasságnál, ezzel fejezzük ki azt, hogy van ennek az 
adótörvénynek számos olyan vonása, amely támogatandó és támogatható, és van 
természetesen néhány olyan, amelyet mégiscsak kampányfogásként értékelünk, mint például a 
bankok további adóztatása, amely ugyebár nyilván az embereknél csapódik le. Tehát lehet azt 
mondani, hogy nem az embereket adóztatjuk, de a szolgáltatók mutatnak példát arra, hogy ez 
egy nagyon ügyes húzás, de az embereken csapódik majd le, mert onnan szedik be a bankok a 
kiesett forrásokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusznak adom meg a szót, utána Kovács Péter 

képviselő úrnak. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Amikor hozzászólásra 

jelentkeztem, akkor kicsit mást szerettem volna mondani. Az MSZP azt mondja, hogy 
tartózkodni fog az adójogszabályoknál, ez bizonyos értelemben elismerés, de az ellenzéki 
párttól soha, senki nem várhatja el, hogy megszavazza a kormány adópolitikáját. Ha az MSZP 
eljutott odáig, hogy már tartózkodni tud, azt hiszem, akkor ez azt jelzi, az ellenzéki párt is 
elismeri, hogy itt komoly dolgok történnek. Azt hiszem, ez valóban igaz, ha belegondolunk a 
családi adókedvezménynél arra a nevetséges vádra, hogy az elmúlt években ennyit vettek el 
az emberektől… (Pál Béla: Ennyit nem adtak oda!) Azt hiszem, a nagycsoportos óvodában 
már a nagycsoportos gyerekeket sem lehet ilyen érvekkel csőbe húzni. Tehát azt hiszem, az, 
hogy a családi adókedvezményt kiterjesztjük a járulékokra is, egy nagyon komoly dolog. 
Valóban úgy van, ahogy az elnök úr elmondta, most teremtődtek meg a gazdasági feltételek 
erre, ehhez 150 milliárd forintot kell előteremteni a költségvetésből. A képviselő urak ne 
felejtsék el azt, mi ebben az ügyben nem úgy dolgozunk, mint önök, hogy felvesszük az IMF-
hitelt, azután gyorsan kiosztjuk az embereknek.  

Ez a költségvetés mindezen túl, hogy biztosítani tudja a pedagógus béremelésre a 
fedezetet, biztosítani tudja a gyerekeknek járó adókedvezményre a fedezetet, ennek a 
költségvetésnek a hiánya 3 százalék alatt marad. Egyébként az a legegyszerűbb dolog, amit 
önök csináltak, hogy felveszünk egy kis hitelt, és szétosztjuk az embereknek, azután a 
következő időszakban valaki majd visszafizeti. Beszélhetünk itt jó néhány gazdaságpolitikai 
kérdésről, de miért ekkora a növekedés üteme? Tisztelt képviselő úr, azért, mert önök teljesen 
felelőtlenül a növekedés bizonyos részét előrehozták. Mondjuk, amikor az önök idején nulla 
százalékos kezdőrészlettel lehetett Suzukit 10 évre venni, az megjelent a gazdasági 
növekedésben, egyébként a Suzuki árának a többszörösét, különösen annak, aki svájci 
frankban vette fel, most kell visszafizetni. Miért nincs vásárlóerő? Azért, mert ilyen 
mértékben az önök kormányzása alatt egyébként sikerült eladósíttatni az országot, és nemcsak 
az államadósság nőtt, hanem az emberek adósságállománya is rendkívül drasztikusan 
növekedett. Most 2013-ra elértünk oda, hogy jelentősen előre tudunk lépni az elmúlt évek 
kárenyhítése után. Szerintem ez egy elismerésre méltó dolog, és azoknál a családoknál, ahol 
30, 40, 50 ezer forinttal emelkedik a nettó jövedelem – a nettó! –, szerintem ez mindenképpen 
érzékelhetően életszínvonalbeli változást fog jelenteni. 

Nyilvánvaló volt, hogyha a sport területét nem érinti különösebben az adótörvény, 
akkor ebben az esetben nem a sportról fogunk vitázni, de azt hiszem, összességében egy olyan 
adórendszer, egy olyan adótörvény, illetve egy olyan költségvetés van előttünk, amelyet jó 
lelkiismerettel tudhat mindenki támogatni, akár ellenzéki, akár kormánypárti, és értékeljük, 
hogy a tartózkodással idejutott az ellenzék. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanat, elmondom a jelentkezés sorrendjét,  nehogy 

vita legyen. A jelentkezés sorrendje: most Kovács Péter következik, utána Horváth András, 
majd Pál Béla képviselő úr.  

Kovács Péter képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Révész Máriusz azért 

sok mindent elmondott abból, amiről én szerettem volna beszélni.  
Egy dolog megragadta a figyelmemet Pál Béla képviselő úr hozzászólásában, amikor 

azt próbálta előadni, hogyha az embereknek adnak valamit, és ez azt jelenti, hogy korábban 
nem adtak, tehát elvettek tőlük. Ez már egy olyan szintű orwelli „újbeszél”, ráadásul fordított 
„újbeszél”, amit egyszer már elmondtam a parlamentben, és most még egyszer elmondom: 
Orwell megírta a híres könyvében azt, hogy milyen a kommunizmus, mármint ő minek véli a 
kommunizmust. Ott az volt, hogy már az emberek gondolatait is próbálták befolyásolni, sőt 
ellenőrizni, és kitaláltak erre egy jó nyelvet, az „újbeszélt”, ami arról szólt, hogy nem lehet 
semmi rosszat mondani, tehát csak jó meg nem jó volt. A szocialisták, azt veszem észre, 
ahogy egyre inkább közeledik a választás, még inkább, a fordított „újbeszélt” beszélik, tehát 
nem azt, hogy jót mondanak, hanem csak rosszat, tehát van a rossz és a nem rossz. Kérem, 
hogy ezt fejezzék be, mert tényleg tarthatatlan, hogy azt mondják, az emberek kapnak pénzt, 
és ez azt jelenti, hogy korábban nem kaptak. Ez olyan szintű – hogy mondjam –, hogy ezért 
utálják a politikusokat, és én nem szeretek abba a társaságba kerülni, akiket utálnak azért, 
mert éjjel, nappal meg este is hazudnak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth András képviselő úré a szó.  
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Tehát a köhögésre, a rezsicsökkentésre meg 

mindenre nézzünk meg konkrét példákat, azt javasolom. Én Fejér megyéből jöttem, nézzünk 
meg egy megyei jogú várost, a megye székhelyét, Székesfehérvárt, ahol a fideszes többségű 
közgyűlés 2011-ben és 2012-ben a különféle közműdíjaknál végrehajtott egy 45 százalékos 
emelést, amelyből most valóban 20 százalékos rezsicsökkentést hajtanak végre. Úgy 
gondolom, az a 25 még mindig lóg a levegőben, tehát önöknek, ha már az igazságbeszédről 
beszélünk, akkor be kellene azt is ismerniük, hogy ez hogyan működik. (Közbeszólás: Ez a 
gáz?) Nem a gázt. A csatornát, a vizet, a szemétszállítási díjat és minden egyebet. Azt is el 
kell mondani, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, az előtt Cser-
Palkovics András is aláírója annak a beterjesztésnek, ahol a kommunális hulladékgyűjtő 
önkormányzathoz  kerüléséről van szó. Ezt előtte két héttel Cser-Palkovics András úr és a 
fideszes Székesfehérvári Közgyűlés 1 milliárd forint készpénzért megvásárolta egy 
magánszemélytől.  

Ha már itt szóba került az elmúlt 8 év, hogy mi mit vettünk, és mit adtunk, illetve, 
hogyha Kovács képviselőtársam arról beszél, hogy hová szeretne tartozni meg hová nem, az 
igazságbeszédből nézzük a valódi tényeket. Nézzük azt, hogy Fejér megyében van egy 
település, Zámoly, amelynek saját vízműve volt, ott volt az országban legolcsóbb a víz. 
Államosították, rezsicsökkentés és egyéb, ma ötször annyiba kerül a víz- és csatornadíj 
Zámolyon, mint amennyi ezelőtt volt. Azt gondolom, ha az ország állapotáról beszélünk, 
közel 30 milliárd forinttal nőtt az államadósság az elmúlt időben. Önök a hiteleket valóban 
nem használják, kötvényt bocsátanak ki, de ezt is ugyanúgy vissza kell fizetni, mint a 
hiteleket, csak jóval magasabb kamattal, minthogyha különféle IMF vagy egyéb hiteleket 
használnának. Úgyhogy azt gondolom, nem az elmúlt 8 évről kellene már beszélni, hanem 
arról, hogy önök az elmúlt 3 évben hová juttatták el ezt az országot, arról kellene beszélni, 
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hogy mennyi vállalkozás szűnt meg az elmúlt időben Magyarországon, arról kellene beszélni, 
hogy ez a kormány a 2014. évi költségvetésben megalázza azt a szakmát, azt a turizmus 
szakmát, amely egyébként a GDP közel 9 százaléka, a foglalkoztatás aránya pedig 
13 százalék Magyarországon ebben a szakmában, és mindennek a szakmának a jövő évre 
bruttó 3,3 milliárd forint támogatást kíván adni a turisztikai célelőirányzatban ez a 2014. évi 
költségvetés. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Bála képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy annak a hangnak, amit 

Kovács Péter megütött, nem gondolom, hogy jellemeznie kellene az adótörvények vitáját. 
Egyébként színészi képességeit kamatoztatva természetesen joga van odaülni, ahová akar. 

Azért két megjegyzést hadd tegyek. Az egyik. Valóban az adótörvényekről beszélünk. 
Én ezt abban a vonatkozásban mondtam, Révész Máriusz szavaira utalva, hogy korábban, 
évekkel ezelőtt, szinte minden évben elmondtuk, hogy mivel megszűnt az adójóváírás, így az 
alacsonyabb keresetű családok nem tudják igénybe venni, ezért helyes, hogy ezt most 
visszaemelték, és erre mondtam azt, hogy ez annak a beismerése, hogy a korábbi években 
valóban igazat mondtunk akkor, amikor arról beszéltünk, hogy az alacsonyabb jövedelmi 
helyzetben lévő családok ezt nem tudják igénybe venni. Nekem nem esik le a gyűrű az 
ujjamról, és nem is leszek sem jobb, sem rosszabb politikus azáltal, ha azt mondom, hogy 
igen, örülünk neki, hogy ezt a hibát korrigálták, és ezt ebben a tekintetben természetesen 
támogatjuk, mert fontos, hogy jobb lesz a családoknak. A hozzászólás további részére nem 
kívánok válaszolni, mert nem azért van itt a bizottsági ülésen az ember, hogy olvasási 
élményei alapján torz képet fessen bármiről is. Azt gondolom, akkor teszünk jól, ha 
ragaszkodunk a tényekhez, mert persze mi is elmondhatjuk azt, hogy a hiányt olyan módon 
sikerült csökkenteni, hogy 3 ezer milliárd forintot elvettek a magánnyugdíjpénztárakból, de 
folytathatjuk ezt a vitát a végletekig, csak azt gondolom, akkor teszünk jól, ha a tényeknél 
maradunk, és most az adótörvények általános vitájában arról beszélünk, amiről szó van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. (Jelzésre:) Visszavonom. 

Kovács Ferenc képviselő úr és Szilágyi alelnök úr is jelentkeztek.  
Kovács képviselő úré a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Én valóban a  

törvény tartalmi részével szeretnék foglalkozni, és el szeretném mondani, hogy az általános 
vitára való alkalmasságról beszélgettünk ebben a pillanatban ennél az asztalnál, és olyan 
szintre mentünk át az általános vitában, ami nem ennek a bizottságnak és nem ennek a 
mostani ülésnek a feladata.  

Hallottuk az előterjesztőtől, hogy a vendéglátás területén több bontott üveg is lesz, 
amit az üzletek tárolhatnak, ha visszavitték a településre, tárolhatják. Szeretném megismerni 
ennek a pontos részleteit, hogyan képzelik a nyilvántartást. Szerintem nem kell erre külön 
nyilvántartókönyv, ugyanis minden egyes égetett szeszes ital rendelkezik zárjeggyel, a 
zárjegy alapján pontosan beazonosítható, hogy melyik nagykereskedésben és ki vásárolta meg 
ezt az árut. Tehát van ennél egyszerűbb megoldás is, és szakmailag szeretnék ebben segíteni, 
hogy ez egy korrekt és az élethez legjobban alkalmazkodó módosítása legyen ennek a 
törvénytervezetnek. Úgy gondolom, nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogy a vendéglátás 
egyéb területein is melyek azok, amelyek nem életszerű helyzetet követelnek meg, vagy 
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várnak el az ott szolgáltatóktól. Ha tudok egy picit könnyíteni egy-két dolgon, úgy gondolom, 
akkor tudjuk javítani a vendéglátók helyzetét, közérzetét és az ott folyó szakmai munkát is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szilágyi alelnök úrnak megadom a szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik):  Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha nem az 

országról és nem az országban élő emberek sorsáról lenne szó, hallgatva ezt a vitát azt is 
mondhatnám jobbikos képviselőként, hogy már csak egy kávét kérek szépen, és elhallgatnám 
önöket, hiszen az, amit mind a két oldalról elmondanak, lehet, hogy van is benne igazság, de 
egy dolgot felejtenek el mind a két oldalról, akár az MSZP, akár a Fidesz oldalán: az elmúlt 
24 évből 20 évet kormányoztak, 12 évet az MSZP, 8 évet pedig a Fidesz. Az, hogy az ország 
jelen pillanatban hol tart, az, hogy az országban milyen állapotok vannak, az, hogy ebben az 
országban az emberek hogyan élnek, az nagymértékben önöknek köszönhető. Az elmúlt 24 
évből 20-at önök kormányoztak. Az is az önök hibája, hogy önök lényeges gazdaságpolitikai 
különbséget nem tudnak felmutatni sem az MSZP, sem a Fidesz gazdaságpolitikája között. 
Az, hogy ebben az országban kiárusíthatták a nemzeti vagyont, az is közösen az önök hibája. 
Tehát lehet itt egymásra mutogatni, de szerintem a politikusokat nem azért nem szeretik 
ebben az országban, amit Kovács Péter mondott, a politikusokat azért nem szeretik ebben az 
országban, mert egy kicsit több szerénységet kellene mutatniuk a politikusoknak, ha pedig 
hibáztak, el kellene ismerniük a hibájukat, és azon kellene dolgozniuk, fáradozniuk, hogy 
ebben az országban az emberek egyre jobban éljenek, a politikusok ennek az országnak a 
javát szolgálják, és ez szolgálat legyen. Úgy érzem, ez majd akkor fog élni, amikor majd 
2014-ben vagy utána a Jobbik Magyarországért Mozgalom kormányra kerül. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hozzászólnék egy-két gondolattal. Először… 

(Szilágyi György: Hozzá szeretnék szólni.) Már lezártam. (Szilágyi György: Akkor ügyrendben 
szólnék, mert nem szólhat hozzá, házszabályellenes, át kellene adnia az ülés vezetését. Az 
házszabályellenes, hogy ön hozzászól.) Köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett, akkor 
lezártam a vitát. (Szilágyi György: Köszönöm szépen én is.) Akkor lezártam a vitát. 

Megadom az előterjesztőnek a válaszadás lehetőségét. (Nincs jelzés. – Dr. Laki 
Gábor: Jeleztem, elnök úr.) Köszönöm a figyelmeztetést, megadom a szót. 

 

Válaszadás 

 

DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Leginkább 
vélemények hangzottak el, ezekre nem szerettem volna reagálni. A javaslat valóban nem 
tartalmaz áfa-csökkentést bizonyos vendéglátási területen. A kérdést folyamatosan vizsgáljuk, 
nemcsak az áfát illetően, például az eho adózását is. A költségvetési helyzet egyelőre azt 
igényli, hogy ilyen javaslatot ne terjesszünk elő, ugyanakkor egyrészt az áfa csökkentése nem 
feltétlenül jelenik meg az árakban, ezt mindig szeretjük hangsúlyozni. Másrészt számos olyan 
intézkedést hoztunk az elmúlt évben, ami egyébként a turisztikai ágazatot is érintette, hogy a 
turisztikai ágazatban is igénybe vehetők a munkahelyvédelmi akcióprogramban foglalt egyes 
intézkedések, a szociális hozzájárulási adókedvezmény, választhatják a tételes adó, a 
kisvállalati adó alkalmazását, de tény, hogy az áfa-csökkentés jelenleg nincs napirenden.  

A bontott üvegek vonatkozásában akkor jelzem, hogy nem tudom, mennyire lesz ezzel 
kapcsolatosan vita, hiszen itt egy felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a jövedékiadó-törvény, 
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az adópolitikáért felelős miniszter határozza majd meg a nyilvántartás elvét, és ezen a kereten 
belül célszerű a javaslatokat megtenni.  

Utolsóként még arra szeretnék reagálni, hogy az adójóváírás kivezetése, illetve a 
családi járulékkedvezmény bevezetése még egyszerűen nem hozható teljesen összefüggésbe. 
Tehát kivezettük az adóalap-kiegészítést, kivezettük az adójóváírást, illetve bérkompenzációt 
vezettünk be, tehát az adójóváírás kiegészítését megfelelően kompenzálta a bérkompenzáció 
rendszere, a családi járulékkedvezményhez képest többlet nettójövedelmet fog mutatni a 
családok számára. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nincs több hozzászóló, kérem, szavazzunk a 

T/12792. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. Aki támogatja az 
alkalmasságot, kérem, jelezze! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki szavaz nemmel? (Szavazás. 
– 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy a 
bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta. 

Kíván-e a bizottság többségi és kisebbségi előadót állítani? (Nemleges jelzések.) 
Akkor majd írásban megküldjük. 

A napirendi pontok tárgyalását befejeztük, köszönöm a megjelenést, mai bizottsági 
ülésünket bezárom. 

 (Az ülés végének időpontja: 11 óra 15 perc) 
 
 

 

 Lasztovicza Jenő 
a bizottság alelnöke 
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