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Napirendi javaslat  
 

1. 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)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12747. szám)  
(Borkai Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

b) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12748. szám)  
(Borkai Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
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) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) 
Szalay Ferenc (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) 
Zakó László (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) Pál Bélának (MSZP) 
 
  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

Jelenlévők 

 Miavecz Adrienn osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Borók Tímea közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szvitács Andrea költségvetési ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

Ismertetném a helyettesítéseket: Lasztovicza Jenőt Bohács Zsolt, Kovács Pétert 
Horváth Zoltán, Révész Máriuszt pedig Szalay Ferenc fogja helyettesíteni a mai bizottsági 
ülésen.  

A napirendi pontok vonatkozásában kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor ennek megfelelően 
teszem fel szavazásra a napirendet.  

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
T/12792. számú törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása.  

Köszöntöm a kormány képviseletében megjelenteket. A jegyzőkönyv számára egy 
bemutatkozást szeretnék kérni.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Laki Gábor vagyok, a Jövedelemadók Főosztályának főosztályvezetője.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ajánlás 7. pontjában Scheiring Gábor képviselő úr 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel arra, 

hogy a kormány a módosító indítványt nem tárgyalta, tárcaálláspontot tudok közölni: a tárca 
nem támogatja a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 

kapcsolatosan. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk róla.  
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot 

sem kapott.  
Nagyon szépen köszönöm a részvételt. További jó munkát kívánunk! 
Soron következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. 

számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. Több javaslat érkezett. 
Mivel 220 ajánlási pont tartozik a bizottság feladatkörébe, ezért javaslom, hogy a módosító 
indítványokról csomagokban szavazzunk. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 14 igen. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 nem. Ennek megfelelően folytatjuk tovább a 
bizottság munkáját. (Jelzésre:) Nincs itt az előterjesztő. (Zakó László: Elnök úr!) Parancsolj! 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy a csomagban történő 
szavazásnak mi képezi az alapját. Hogy melyik párt képviselője nyújtotta be… 

 
ELNÖK: A bizottság tárgykörébe tartozók, tehát lesz az MSZP-nek, lesz a Jobbiknak, 

lesz a Fidesz-KDNP-nek, a függetleneknek… 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Rendben van, de elnök úr, ha nekem véletlenül egy MSZP-

s módosító javaslat tetszik, a másik meg nem tetszik, akkor… 
 
ELNÖK: Lehet különszavazást kérni majd akkor arról az egy pontról, jó? Kérje ki 

akkor… 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Hányat kérhetek ki?  
 
ELNÖK: Hármat.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Ez hol van leírva?  
 
ELNÖK: Akkor kérjen ki többet. (Derültség.) Amennyit szeretne.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Hát ez nagyon viccesnek tűnik önök szerint… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ha úgy tetszik, nyugodtan… 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Rendben van, de időm van, jöhettem volna reggel 7-re is 

bizottsági ülésre, a jövő évi költségvetésről van szó, mindenki dolgozott a módosító 
javaslatain, jó szándékkal nyújtotta be, és akkor most egy csomagban igennel vagy nemmel, 
esetleg tartózkodással fogunk róluk szavazni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, szavaztunk róla, de nyugodtan kikérheti a csomagból azt, 

amelyikről külön szeretne szavazni a képviselő úr.  
Egy kis türelmet kérek, várjuk az előterjesztőket a költségvetéshez.  
Javasolnám a bizottságnak, hogy a harmadik napirendi ponttal folytassuk, hátha 

addigra ideérnek az előterjesztők a második napirendi ponthoz.  
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja ezt a napirendipont-cserét. 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/12747. 
számú törvényjavaslat  

Akkor soron következik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
módosításáról szóló T/12747. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről való döntés.  

Ismét egy rövid bemutatkozást kérnék a formalitás kedvéért.  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Laki Gábor vagyok.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót, hogy az álláspontjáról tájékoztassa a 

bizottságot.  
 



 7 

Laki Gábor szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a látványcsapatsport társasági 
adókedvezményét javasolja kiterjeszteni a sportköztestületek által támogatható tevékenységi 
köröket illetően, nevezetesen, hogy a sportköztestület, a Magyar Olimpiai Bizottság 
tárgyieszköz-beruházásra, felújításra, illetve utánpótlás-nevelési feladatok ellátására is 
gyűjthessen támogatást. Azért mondom, hogy „is”, hiszen az Olimpiai Bizottság személyi 
jellegű ráfordításra, illetve képzésre jelenleg is gyűjthet a TAO rendszerében támogatókat. 
Pontosan ezen okból kifolyólag a tárca nem támogatja a javaslatot.  

Megjegyezzük, hogy a javaslat egy, az Európai Bizottság által jóváhagyott programot 
érint. Úgy véljük, ez nem technikai jellegű módosítás. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 
támogatásra kerül egy ilyen irányú javaslat, azt az Európai Bizottsággal engedélyeztetni kell, 
ami várhatóan azt jelenti, hogy az Európai Bizottság által hozott határozatot ennek 
megfelelően módosítani szükséges, ami jelentős, több hónapot is kitevő időszak lehet. Erre 
tekintettel a tárca a javaslatot nem támogatja. 

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni 
ehhez az előterjesztéshez. (Jelzésre:) Alelnök úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Örömmel 

hallottam, hogy a tárca nem támogatja ezt a javaslatot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
sem fogja támogatni, mondjuk nem ilyen indokokkal elsődlegesen, mint amit a tárca itt most 
felvonultatott.  

Mi azt mondjuk, hogy az eredeti cél az volt, hogy a TAO-t szigorúan utánpótlás-
nevelésre és utánpótlási feladatok ellátására kelljen fordítani, és nem értem, hogy most miért 
kellene még plusz jogköröket adni az egyébként is nagy jogkörökkel rendelkező Magyar 
Olimpiai Bizottságnak, amely óriási pénzek fölött rendelkezik jelen pillanatban is, és 
lehetőséget adni például arra, ami az indokolásban szerepel, hogy megnőttek az adminisztratív 
feladatok, de ne a TAO-ból vásároljunk már számítógépeket, tableteket meg okostelefonokat, 
nyomtatókat. Tehát nem biztos, hogy ez javítja a magyar utánpótlás helyzetét.  

Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem fogja támogatni azt, hogy a TAO-
pénzekből a MOB egyébként szinte ellenőrizhetetlenül költsön, még akkor se, ha nagyon szép 
szavakat találunk, és nagyon szépen meg tudjuk fogalmazni, hogy miért kívánják nekik 
megadni ezt a lehetőséget. Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja ezt. 
(Szalay Ferenc jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Szalay Ferenc képviselő úr! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Annyit fűznék hozzá, elnök úr, hogy a TAO-pénzek az 

eredeti gondolatban a profi sport, az utánpótlás-nevelés és a létesítményfejlesztések 
támogatására adtak volna lehetőséget. Igaz, amit hallottunk, az Európai Bizottság azt fogadta 
el, hogy utánpótlás-nevelésre, létesítményfejlesztésre, profi sportra ne.  

Én azt gondolom, hogy akárki gyűjti, akár a MOB, akár bármely szakosztály, 
egyesület vagy szövetség, az ellenőrzése rendben van ezeknek a pénzeknek. Amikor halljuk 
itt a társasági adóról szóló ellenőrzéseket a sportintézettől, azt gondolom, azt láthatjuk, hogy 
jól ellenőrzik és jól is használják fel ezeket a pénzeket, akik használni tudják. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki még hozzá kíván szólni? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazás következik.  

Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott.  

 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: az egyszerűsített 
közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosításáról 
szóló T/12748. számú törvényjavaslat 

Soron következik az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi 
CXX. törvény módosításáról szóló T/12748. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 
való döntés, szintén Borkai Zsolt képviselő úr indítványa.  

Továbbra is tárcaálláspontot fog tudni mondani?  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Megadom a szót.  
 

Laki Gábor szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 
tárcaálláspont kormánydöntés hiányában az, hogy nem támogatja a tárca a módosító 
indítványt.  

Az indítvány egyébként az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 
törvényt módosítaná oly módon, hogy az ekho szerinti adózást biztosítaná a sportköztestület 
főállású munkavállalói részére, akik a sportköztestülettel fennálló jogviszony alapján 
közvetlenül vagy közvetetten feladatokat látnak el. Tekintettel arra, hogy a Magyar Olimpiai 
Bizottság alapvetően egy ernyőszervezet, ezért nem látjuk indokoltnak, hogy a sportolók, 
sporttevékenységben részes feladatokat ellátó személyek kedvezményes adózását kiterjesszük 
a sportköztestület valamennyi munkavállalójára. Ezért a javaslatot nem támogatjuk. 
(Lasztovicza Jenő megérkezik.) 

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én a 
következőt szeretném majd megkérdezni a tárca képviselőjétől is, hiszen magát az ötletet a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom jó ötletnek tartja. Abban, hogy ebben a 
megfogalmazásban nem a legjobb, maximálisan egyetértünk. Tehát mi azt mondjuk, hogy az 
ekho alapvetően egy olyan adózási forma, amely tulajdonképpen kedvezményes adózásra 
jogosít, és így kevesebb adóbevétel jut az államnak, mint ha rendes munkavállalóként adózna 
az illető, de ettől függetlenül az ekho hozzájárult ahhoz, hogy a sportban elkezdődjön egyfajta 
kifehérítés, vagyis ha kevesebbet is kell adóznia annak, aki ennek az alanya, mégis sokkal 
többen dolgoznak általa bejelentetten, mint előtte. Tehát én magát a célt javasolnám 
támogatni.  

Ami nekünk is a problémánk egyébként ezzel a javaslattal, az az, hogy nem rakja 
hozzá például, hogy végzettséghez köti, mint egyébként már a 3. c) bekezdési pontban, így 
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akárkire rá lehet fogni, aki a MOB-nál dolgozik, tehát ezzel egyetértek, hogy közvetlenül 
vagy közvetve sporttevékenységgel kapcsolatban végzi a munkáját, hiszen akár a takarítókat 
vagy a gondnokot is így beleveszi ebbe a körbe. Mi azt mondanánk, és az lenne a kérdésem, 
hogy ha ezt átírnánk mondjuk úgy, tehát lenne rá szöveges javaslatom is adott esetben, hogy a 
sportköztestület főállású munkavállalója, aki a sportköztestülettel fennálló jogviszonya 
keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el - és 
innen jön az, amit beleírnánk -, és a sportköztestület szabályzata szerint sportszakembernek 
minősül, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén további 
feltétel, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott 
képesítéssel, szakképzettséggel. Hiszen ebben az esetben valóban azt a célt szolgálhatná. Az 
lenne csak a kérdésem, hogy ha valami hasonló kerülne benyújtásra, akár bizottsági 
módosítóként, akkor esetleg azt a tárca tudná-e támogatni.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki még hozzászólni ehhez? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor 

megadom a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 

Laki Gábor válaszai 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Az 
ekho szerinti adózás esetében valóban az egyik cél az volt, hogy a fehérítést szolgálja. Nem 
gondoljuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság esetén ez a probléma fennállna, ezért nem 
támogatjuk, hogy a MOB-nál a munkavállalók ekho szerinti adózást választhassanak.  

A javaslatnak egyébként költségvetési hatása van. A mi számításaink szerint ez 
elérheti a százmillió forintot. Nem szeretnénk tovább bővíteni azt a kört, amelyet 
kedvezményes adózásban részesítünk, tehát mi ez irányú javaslatot feltehetően nem fogunk 
támogatni.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor szavazás következik.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Így nem került 
tárgysorozatba-vételre ez a törvényjavaslat.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása 

Visszatérnénk a második napirendi pontunkra. Kérnék szépen a jegyzőkönyv számára 
egy bemutatkozást, ha elfoglalta a mikrofonnál a helyét.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Koleszár Katalin vagyok, főosztályvezető-helyettes, a Nemzetgazdasági Minisztériumból.  
 
ELNÖK: Röviden tájékoztatnám arról, hogy a bizottság arról döntött, hogy csomagban 

fogjuk tárgyalni ezt a napirendi pontot. Van az MSZP-nek javaslata, van a Jobbiknak 
javaslata, van a függetleneknek javaslata, van a Fidesz-KDNP-nek javaslata, és van az LMP-
nek javaslata. Ehhez van egy kigyűjtés a számokról, nem tudom, önnek ez a rendelkezésére 
áll-e - ha nem, akkor megkérem a kolléganőmet, hogy vigyen önnek is belőle, a számokat 
fogom majd mondani. (Pál Béla jelentkezik.) Parancsoljon! 
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PÁL BÉLA (MSZP): Még mielőtt a módosítókról történő szavazás elkezdődne, tisztelt 

elnök úr, hadd mondjam el azt, hogy köszönjük szépen, de ebben a szavazásban nem óhajtunk 
részt venni. Az indokolásom a következő.  

Nem volt szokás eddig soha, hogy bizottsági ülésen csomagban szavaztunk volna 
bármiről is. Ez a szavazási mód, amelyet az elnök úr előterjesztett és a kormánypárti többség 
elfogadott, arra alkalmas, hogy még inkább manifesztálja, hogy amit a kormány akar, azt 
elfogadja, amit nem, azt nem. Ez a csomagban való szavazás lehetetlenné teszi azt is, hogy 
például olyanról közösen mérlegeljünk és közösen hozzunk szakmai döntést, hogy érdemes-e 
a turisztikai célelőirányzatot megemelni vagy sem.  

Egyébként még egy megjegyzésem hadd legyen. Ez idáig végig, ha költségvetési 
időszak volt vagy adótörvény-időszak volt, az elnök mindig korábban kezdte a bizottsági 
ülést, mert nyilván nagyon sok módosítót kellett végigtárgyalnunk. Most ez a 11 órai kezdés 
és az, hogy most kezdenénk neki a módosítók szavazásának, lehetetlenné teszi azt, hogy - ha 
az ügyrend szerint mennénk végig minden módosító indítványon - odaérjünk a parlamentbe, 
ezért a Magyar Szocialista Párt frakciója ebben a módszerben, köszönjük szépen, de nem 
óhajt részt venni, amelynek a végeredménye természetesen már most is borítékolható.  

Köszönöm szépen. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

jegyzőkönyv részére mondanám, hogy mivel mi sem értünk egyet azzal, hogy csomagban 
szavazzunk úgy a módosító javaslatokról, hogy valóban azok között lehetnek olyanok, 
amelyeket támogatnánk, és lehetnek olyanok, amelyeket nem támogatnánk, ezért a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem vesz részt a szavazásban.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Esetleg valaki még kíván hozzászólni? (Zakó László: Ezek után már nem.) 

Jó, köszönöm szépen. Akkor folytatjuk a bizottság ülését.  
Akkor ismertetném az MSZP-frakció által benyújtott ajánlási pontok összefüggéseit, 

amelyet az ajánlástervezet tartalmaz, valamint előzetesen megküldtük a tárgyalásra kiadott 
ajánlási pontokat. A bizottság az összefüggő pontokról együtt fog szavazni.  

Akkor ismertetném a jegyzőkönyv számára az MSZP részéről benyújtott ajánlási 
pontokat: 571., 619., 715., 717., 718., 895., 1128., 1131., 1132., 1133., 1134., 1183., 1202., 
1204., 1205., 1264., 1286., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1296., 
1297., 1298., 1299., 1300., 1301., 1302., 1303., 1304., 1305., 1308., 1309., 1310., 1311., 
1312., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 
1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1331., 1332., 1333., 1334., 1339., 1340., 1341., 
1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1348., 1349., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., 
1356., 1358., 1359., 1360., 1361., 1362., 1363, 1364… (Zakó László: Korábban az elnök úr 
átadhatta volna a jegyzőkönyv számára, és akkor még gyorsabban menne!) Köszönöm 
szépen, nagyon kedves, köszönöm a tájékoztatást. Viszontlátásra, képviselő úr! (Zakó László 
és Szilágyi György távoznak az ülésről.) 1365., 1366., 1367., 1368., 1370., 1371., 1372., 
1373., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1387., 
1388., 1391., 1392., 1393., 1394., 1395., 1396., 1397., 1398., 1399., 1401., 1402., 1403., 
1404., 1405., 1406., 1408., 1409., 1410., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., 1416., 1417., 
1418., 1419., 1421., 1422., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1442., 1443., 1444., 
1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1460., 
1461., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1468., 1469., 1470., 1472., 1473., 1474., 
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1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., 1486., 1487., 1488., 
1489., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., 1499., 1500., 1502., 1503., 1505., 1507. Ezzel 
kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a szót 
a kormány képviselőjének.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Előterjesztői álláspontot tudok egyelőre mondani, és nem támogatott 
indítványokról van szó.  

 
ELNÖK: Esetleg a bizottság tagjai részéről kíván-e valaki hozzászólni ezekhez a 

módosító indítványokhoz? (Nincs jelentkező.) Tekintettel arra, hogy senki nem jelentkezett 
hozzászólásra, akkor szavazás következik.  

Ki az, aki támogatja a módosító indítványokat? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem 
támogatja a módosító indítványokat? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.  

Soron következnek a Jobbik-frakció által benyújtott módosító indítványok. A bizottság 
feladatkörébe tartozó ajánlási pontok a következők: 612., 714., 716., 1242., 1278., 1280. és 
1501. Ezzel kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni, esetleg szóban kiegészíteni 

a benyújtott módosító indítványokat? (Nincs jelentkező.) Tekintettel arra, hogy nem 
jelentkezett senki, szavazás következik a felsorolt módosító javaslatokkal kapcsolatban. 

Ki az, aki támogatja ezeket? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
14 nem. Egyharmadot sem kapott.  

Soron következnek a független képviselők által benyújtott módosító indítványok. A 
bizottság feladatkörébe tartozó ajánlási pontok a következők: 562., 563., 1306., 1337., 1338., 
1429., 1439., 1440., 1441., 1457. ajánlási pontok. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni, megindokolni 

a benyújtott módosító javaslatokat. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor szintén szavazás 
következik a felsorolt ajánlási pontok vonatkozásában. Ki az, aki támogatja ezeket? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.  

Soron következnek az LMP-frakció által benyújtott módosító indítványok. A bizottság 
feladatkörébe tartozó ajánlási pontok a következők: 569., 705., 1281. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott javaslatok az előterjesztő álláspontja szerint.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Akkor szavazás következik a felsorolt ajánlási pontok vonatkozásában.  
Ki az, aki támogatja ezeket? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

14 nem. Egyharmadot sem kapott.  
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Soron következnek a Fidesz-KDNP-frakció által benyújtott módosító indítványok. A 
bizottság feladatkörébe tartozó ajánlási pontok a következők: 570., 760., 1754. és 1755. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztői álláspont alapján nem támogathatók.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kívánja-e valaki esetleg szóban kiegészíteni 

ezeket a módosító indítványokat. Itt a TC megemelésével kapcsolatos elképzeléseink vannak. 
Ebben a bizottság már döntött. (Nincs jelentkező.) Ha nincs hozzászóló, akkor szavazás 
következik.  

Ki az, aki támogatja ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) 14 igen. 
Egyharmadot kapott. A bizottság támogatja.  

Lenne még egy módosító indítványunk, egy bizottsági módosító javaslat a TC 
megemeléséről, melynek a benyújtását szeretném kezdeményezni. A módosítójavaslat-
tervezetet mindenki megkapta. Kérdezem, hogy az indítvánnyal kapcsolatosan kíván-e valaki 
szóban nyilatkozni, illetve kiegészíteni esetleg a módosító indítványt. (Nincs jelentkező.) 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot természetesen még nem tudok mondani, előterjesztőit sem nagyon. Arra 
azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 42. fejezetnél forrásként megjelölt előirányzatok 
felülről nyitott előirányzatok, tehát ha innen átcsoportosítanak támogatást vagy kiadást, akkor 
ezt ugyanúgy ki kell majd fizetni, tehát ez egy költségvetési kockázatot, hiányrontást jelent 
akkor is, ha látszólag van forrás a TC-többlettámogatásra.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki a bizottság részéről kíván-e hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Nem. Akkor szavazás következik.  
Kérem, aki támogatja ezt a bizottsági módosító javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon. 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A bizottság a módosító javaslat benyújtását megszavazta.  
Köszönöm szépen a segítséget.  
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy szétosztottunk egy szóróanyagot a 

Hello Hungary-Hello Budapest című turisztikai televíziós műsornak a koncepciójáról, és 
kérem a képviselőtársakat, hogy a jövő heti ülésig tanulmányozzák ezt az anyagot.  

A napirendi pontok végére értünk.  
Köszönöm szépen a munkát, és mindenkinek további szép napot, illetve jó parlamenti 

munkát kívánok.  
Köszönöm.  
Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  
 
 

 

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


