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Napirendi javaslat  
 

1.  Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12608. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12789. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

3. 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)  

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Pál Béla (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) megérkezéséig Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Gaal Gergelynek (KDNP)  
Bagdy Gábor (KDNP) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Bordás Ákos István főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Molnár István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kanyó Lóránt István főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
 

Megjelent 
 
Dr. Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Megnyitjuk bizottsági ülésünket. Megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes. 

Ismertetem a helyettesítéseket. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Talabér 
Márta képviselő asszony helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Iván László képviselő úr 
helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, Rónaszékiné 
Keresztes Monika képviselő asszonyt Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, Bagdy 
Gábor képviselő urat Gyopáros Alpár képviselő úr helyettesíti és dr. Varga László képviselő 
urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek észrevétele vagy 
hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ha elfogadják a napirendi javaslatot, azt 
kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendi javaslatot.  

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12608. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Ennek értelmében soron következik az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CXCII. törvény módosításáról szóló T/12608-as számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Bordás Ákos főosztályvezető urat, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BORDÁS ÁKOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Kérdezem, volt-e, aki nem támogatta. 
(Szavazás.) 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Az ajánlástervezet 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BORDÁS ÁKOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ezt is támogatjuk, tisztelt 

elnök úr, tisztelt bizottság. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot elfogadta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy kíván-e valaki mást felvetni a 
napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönjük szépen a 
részvételt a minisztérium részéről. 
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A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12789. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/12789-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Molnár István főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hivatalos álláspontja a 

kormánynak ezzel kapcsolatban még nincs, csak nem hivatalos tárcavélemény. Az 
előterjesztő a Jobbik, nem? – ha jól látom a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: A módosító javaslatot a Jobbik képviselői adták be, de a törvényjavaslat az a 

kormányé. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat. Ezzel kapcsolatban 

annyit tudok mondani, hogy ez az alpont így a törvényjavaslat jogszabályi környezetébe nem 
illeszkedik bele, önmagában se nagyon tudjuk értelmezni; tehát, ha valami bővebb dolgot 
tudnánk ezzel kapcsolatban hallani, mert ebben a formában nem tudjuk elfogadni. 

 
ELNÖK: Értem. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy visszakérdezek. De a 

megítélés szempontjából számít-e valamit, hogy a Jobbik adta be, vagy más? Ez furcsa 
felvetés volt így az ön részéről, mellesleg számunkra nem újdonság. Itt arról van szó 
tulajdonképpen – röviden értelmezném. Az indoklási részben mellesleg ott van, tudomásom 
szerint, illetve a felvezető részben: amennyiben a Start-számla megnyitásának 
kezdeményezése az életkezdési támogatásra való jogosultsággal egyidejűleg kerül/történik. Itt 
én javítok egyet, mert a kerül ugye, értelmetlen itt a szövegkörnyezetben, tehát azt vegyük 
onnan ki, mert ez elírás; történik, akkor javasoljuk azt, hogy lehessen egyszerre nyitni – itt 
ebben nincs benne az a szó, hogy visszamenőleg, de mi ilyen értelemben próbáltuk ezt 
mondani. Ennyivel szeretném kiegészíteni. Lehet, hogy ez a kerül/történik is megzavarta az 
értelmezést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Főosztályvezető urat kérdezem. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, elnézést, tehát a 

félreértések végett, csak úgy gondoltam, hogy aki benyújtotta a módosítót, mond pár szót 
azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne módosítani ebben a javaslatban. Én továbbra sem 
értem, vagy nem tudjuk értelmezni ezt a mondatot; kapcsolódó módosítóval, vagy nem 
tudom, mivel kell megoldani. Szerintem, vagy a tárca szerint ezzel az a gond, hogy nem 
illeszkedik a jogszabályi környezetbe a javasolt törvénynél és önmagában se tudjuk 
értelmezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
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BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Nyújtunk be hozzá kapcsolódó módosítót, 
már készen is van. Köszönöm. 

 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor azzal megoldható, és 

tényleg elnézést kérek. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni még ehhez a napirendhez. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. Aki nem támogatja? (Prof. 
Iván László: Bocsánat, elnézést, újra szavaznánk.) Újra szavazni nem lehet. Tehát 11 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Iván László professzor úr az előbb igennel szavazott, 
kétszer nem lehet szavazni egyszerre. Tehát akkor most 6 nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2. Ez alapján a bizottság az alábbiak szerint támogatta: 11 igen, 6 nem, 2 
tartózkodással – újra szavazni nem lehet ilyen kérdésekben. Köszönöm. 

Ha nincs további felvetés a napirenddel kapcsolatban, akkor ezt a napirendet lezárom. 
Köszönöm szépen a részvételt osztályvezető úrnak. 

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) 

Soron következik az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló T/12792-es számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Kanyó Lóránt főosztályvezető urat és 
Honyek Péter főosztályvezetőt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Meg is adom önöknek a szót. 

Kanyó Lóránt István főosztályvezető-helyettes szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes: Köszönöm. Tisztelt 
Bizottság! Az önök előtt nyugvó T/12792-es számú törvényjavaslat számos adózási, 
közteherviselési törvény módosítását irányozza elő. Ugyanakkor ezek az egyes jogszabály-
módosítások sem külön-külön, sem együttesen nem eredményezik az adóstruktúra érdemi 
kardinális megváltoztatását, változtatását. 

A 2010 nyarától kezdődően elinduló adószerkezeti átrendeződés, amely 
tulajdonképpen a jövedelmet, az élő munkát terhelő adók csökkentését és a fogyasztási 
forgalmi adók szerepének növelését tűzte ki célul, az elmúlt év végére lényegileg 
befejeződött, lezárult. Ezért ez a törvénymódosítás elsősorban finomhangolást valósít meg, a 
joggyakorlat által életre hívott módosításokat eszközli; jórészt pontosító, egyértelműsítő 
rendelkezések találhatók a törvényjavaslat egészében. 

A törvényjavaslat legmarkánsabb eleme a családi adókedvezmény kiterjesztése, a 
családi járulékkedvezmény bevezetése. Ennek lényege, hogy azok a családok, amelyek nem 
tudják teljes mértékben igénybe venni, kihasználni a hatályos szabályok szerinti családi 
adóalap-kedvezmény mértékét, azért mert a jövedelmük ezt nem teszi lehetővé, 2014. január 
1-jétől az egyéni járulékok, nevezetesen: az egészségbiztosítási járulék, illetve a 
nyugdíjjárulék terhére vehetik igénybe a fennmaradó igénybe nem vett családi 
adókedvezmény összegét.  

A kedvezmény összességében - – az előzetes hatásvizsgálatok alapján – 260-270 ezer 
családot érint. Elsősorban a háromgyermekes családok azok, amelyek az egész program 
összesített adóelőnyét élvezni fogják, mintegy 90 százaléka; összességében 50-53 milliárd 
forintra tehető adóelőnynek, ami a háromgyermekes családoknál realizálódik és csapódik le. 
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Ez összességében szám szerint a háromgyerekeseket illetően 100-110 ezer családot érint, 
emellett még az egykeresős kétgyermekes családoknál is megfigyelhető, hogy a havi 
jövedelem emelkedik. Hogy egy példát is mondjak. Egy háromgyermekes család esetében, ha 
az összesített családi jövedelem 300 ezer forint, akkor a nettó adópozíció javulás 51 ezer 
forint lesz, lehet.  

A munkáltató is közreműködik ennek a családi járulékkedvezménynek az 
érvényesítésében. Ez azt jelenti, hogy már 2014 februárjában konkrét pénzösszegként is 
megjelenik a családok számláján a járulékkedvezmény. Az érvényesítés módja úgy történik, 
hogy a szokásos módon a családi pótlékra jogosultaknak nyilatkozatot kell tenni arról, hogy 
közülük melyik az, és milyen mértékben kívánja igénybe venni a családi járulékkedvezményt.  

A személyi jövedelemadó törvénynél maradva – rezonálva a tisztelt bizottság 
feladatkörére is – kiemelném, hogy nem lesz adóköteles jövedelem, pontosan: adómentes lesz 
a kamatkedvezményből származó jövedelem abban az esetben, ha a hitelintézet azért nem 
számít fel kamatot a magánszemély számára, hogy a jövedelem pozícióját javítsa, 
fizetőképességét helyreállítsa.  

2014. január 1-jétől adómentes lesz az az elengedett hitel is a személyi jövedelemadó 
alól, amely esetben nem kifejezetten jelzáloggal biztosított hitelről van szó; a hatályos 
szabályok szerint csak akkor van erre lehetőség, ha jelzáloggal biztosított hitelt enged el a 
hitelintézet valamennyi adósa számára azonos feltételek mentén.  

Még pár szót szeretnék szólni az illetékekről szóló törvény módosításáról is. Itt két 
módosítást emelnék ki. Az egyik az egy ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási 
illetékmentesség, amely a házastársak közti vagyonmozgásokat vonja ki az illetékezés alól, és 
szintén illetékmentesség társul ahhoz, ha a házastársi vagyonközösség megszüntetése révén 
valamelyik fél egy nagyobb vagyont szerez, és amelyet a jelenleg hatályos szabályok szerint 
ajándékozási vagy visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség terhel. 

Az illetékekkel összefüggésben még egy változtatás. Jelenleg is van lehetőség arra, 
hogy a 35. életévét be nem töltött személy első lakásvásárlása után automatikus 12 havi 
pótlékmentes részletet vehessen igénybe a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése 
kapcsán. Ez 2014-től annyiban változik, hogy az életkori korlátozás megszűnik, bárki, aki az 
első lakását szerzi meg, jogosult lesz arra, hogy 12 havi pótlékmentes részletet kapjon, ha ezt 
kérelmezi az állami adóhatóságtól; és ha ezt megteszi, akkor az adóhatóság számára – 
vagyoni jövedelmi helyzetének vizsgálatától függetlenül – lehetővé teszi. 

Összességében ennyit szerettem volna gondolatébresztőként elmondani, kiemelve 
azokat a változtatásokat, amelyek a tisztelt bizottság érdeklődési körébe tartozhatnak.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
megállapítani szíveskedjenek, és amennyiben kérdésük van, akkor kollegámmal együtt állunk 
rendelkezésükre.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen az ismertetését a törvényjavaslatnak. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni az adótörvényekhez.  

Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kicsit visszahivatkozva az előterjesztőt, 

igen úgy van, ahogy ő is elmondta, hogy ez az adó salátatörvény összesen 34 törvény 
módosítását tartalmazza, 34 törvény módosítását irányozza elő; és ezek a módosítások nem 
eredményezik – ahogy szintén mondta – az adóstruktúra gyökeres megváltoztatását, az marad, 
hanem egyfajta finomhangolást jelentenek, jórészt pontosító jellegű módosításokat 
tartalmaznak, mint ahogy elhangzott. 
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Azt gondolom, hogy ezek között a pontosítást jelentő módosítások között vannak 
pozitív elemek és vannak olyan elemek, amelyek továbbra sem érintik kedvezően a 
magánszemélyeket vagy éppen a vállalkozásokat, de az adórendszert érdemben nem 
változtatják meg, jelentős adóemelések, illetve adócsökkentések nincsenek benne.  

Mindezzel együtt, ha a bizottság szemszögéből nézzük ezt a javaslatot – és nekünk 
elsősorban az a feladatunk –, azt el kell mondanunk, hogy a családi adókedvezmény 
kiterjesztése mindenképpen támogatandó. Ugyanakkor annak az MSZP által megfogalmazott 
kritikának tulajdonképpen a kormány általi elismerését jelenti, hogy a családi 
adókedvezményt ez idáig több százezer, a Nemzetgazdasági Minisztérium számítása szerint 
260 ezer család nem tudta igénybe venni az elmúlt három évben, miközben a megszorítások 
és az adóemelések őket érintették a leglátványosabban. De ez mindenképpen egy pozitív elem 
még akkor is, ha nyilván a választások előtt ismerte fel ezt a kormány sajnálatos módon, és az 
az összeg, az az 53 milliárd forint, amelyet most erre a területre fordít, az is beismerése annak, 
hogy eddig ennyivel lett kevesebb azoknak az alacsony jövedelmű helyzetben lévő 
családoknak a büdzséje összesen, amit most a jövőben, a választások előtt visszaadnak nekik.  

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a törvényjavaslatból hiányoznak az 
alapvető élelmiszerek áfacsökkentésére vonatkozó rendelkezések, amelyek valamennyi család 
számára jelenthetnék a megélhetési költségek érzékelhető és számottevő csökkentését. 
Minderről csak azért szólnék, mert ez ellentétes Varga Mihály azon kijelentésével, amely 
szerint 2014 a rezsicsökkentés költségvetése lesz. A rezsicsökkentés az valóban megvalósul 
egyébként, az kétségtelen, döntő részben azokon…. (Közbeszólások Vincze László képviselő 
úr részéről.)  

Elnök úr, ugye, továbbra is igaz a bizottsági ülésen, hogy a képviselők a hozzászólási 
szándékukat kézfelemeléssel jelzik, és lehetőleg csendben hallgatják a hozzászólót.  

 
ELNÖK: Kérem, engedjék a képviselő urat, hogy a hozzászólását megtegye. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, mert magam is ezt szoktam tenni, 

úgyhogy jó lenne, ha a kormánypárti oldalon beszélgetők is magukra nézve ezt 
tiszteletreméltónak tartanák.  

Tehát én azt gondolom, hogy ezzel természetesen – de nem akarok ezzel újabb vitát 
nyitni – visszaadnak abból egy bizonyos összeget, amit ez idáig elvettek. (Csizi Péter 
megérkezett.) 

Mindezzel együtt a Magyar Szocialista Párt tartózkodni fog az általános vitára való 
alkalmasságánál itt a bizottság szintjén, az általam elmondottak alapján, hiszen mindenképpen 
pozitívnak tartjuk a családi adókedvezmény kiterjesztését és ezt nagymértékben támogatjuk; 
ugyanakkor viszont az adó, általában az igazságtalan egykulcsos adórendszer hátrányait 
továbbra sem támogatjuk, és az a határozott véleményünk, hogy egy strukturális átalakítással 
többre ment volna a kormány is.  

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tehát az általános vitára való 
alkalmasságnál tartózkodni fogunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni a 

törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Én szeretnék néhány gondolatot hozzátenni, ha nincs 
további hozzászólási szándék. 

A Jobbik természetesen támogatja azokat az adókedvezményeket, amelyeket ebben a 
mostani adócsomagban lehet felfedezni, és kimondottan a családi adókedvezmény további 
kiterjesztését járulékkedvezmény formájában teljes mértékben tudjuk támogatni. És itt azért 
mindenképp meg kell jegyezni, hogy a Jobbiknak ez alapprogramja volt már a választások 
idején is, hogy adókedvezményt kaphassanak a családok, a dolgozó családoknak erre 
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lehetőségük legyen. Tudjuk jól, hogy a Fidesznek is az előző időszakban – már az előző 
kormányzás alatt – ez működött, és örültünk annak, hogy ezt újból bevezették, tehát a szándék 
azonos volt.  

Viszont mi is elmondtuk, és talán egy kicsit nagyobb joggal, hiszen minekünk a 
programpontunkban is benne volt, ellentétben a Szocialista Párttal, amelyik ugye, nem 
támogatta alapvetően és nem volt a programjában benne az, hogy ilyen adókedvezményt 
nyújtsanak a magyar családoknak. Tehát jóval nagyobb joggal elmondhattuk, hogy bizony 
azért komoly mértékben igazságtalan ez az adórendszer, ez a családi adórendszer, hiszen 
valóban az alacsony keresetű, elsősorban többgyermekes családok nem kaphatták meg 
ugyanazt a támogatást, mint a magasabb keresetű többgyermekes családok, ez komoly 
feszültséget szült a társadalmon belül, és ezért mindenképp örülünk, hogy egy nagyon komoly 
lépés történt annak érdekében, hogy ezen változtassunk és igazságosabbá tegyük ezt az 
adórendszert. Ez részben sikerült is, de még mindig nem teljes mértékben, ez látható.  

És ezért az a törvényjavaslat, amit mi már benyújtottunk körülbelül két évvel ezelőtt a 
Magyar Országgyűlésben, amely ugyancsak járulékkedvezmény formájában támogatta volna 
a családokat, azt átdolgozva módosítóként remélhetőleg be tudjuk nyújtani a holnapi vitáig, 
amely semmi mást nem jelent, mint alapvetően egy családi adókedvezmény kiegészítésnek 
elnevezett támogatást, amit régi nevén lehet úgyis mondani, mint negatív adó. Ez létezik 
egyébként Ausztriában, Németországban és más államokban is. Nyilván ez a szóösszetétel 
nem hangzik önmagában sem jól, amelynek a lényege semmi más, minthogy azok a családok 
is megkaphassák azt a mértékű pénzösszeget, amit más családok adókedvezmény révén 
megkaphatnak, akiknek alacsony a keresete.  

Jól el lett itt sorolva a főosztályvezető-helyettes úr által, hogy például egy 300 ezer 
forintos bruttóval rendelkező háromgyerekes családnál mennyivel több marad az elkövetkező 
időszakban a családnál. De hát ennél jóval alacsonyabb keresetű családok is vannak 
természetesen, akik három, négy vagy akár öt gyermeket is nevelnek, az ő lehetőségeik nem 
adottak, hiszen gondoljunk csak arra, ha valaki mondjuk, durván 130 ezer bruttót visz haza és 
egy kereső van a családban, mert mondjuk éppen gyesen vagy gyeden van a másik fél, akkor 
gyakorlatilag 30 ezer forint adókedvezményt és járulékkedvezményt tud majd körülbelül 
igénybe venni a három gyermekére, miközben mások, aki mondjuk, már 300 ezer forint 
környékén keresnek, a 99 ezer forint plusztámogatást vagy adókedvezményt és 
járulékkedvezményt meg tudják kapni.  

Tehát summa summarum mi azt szeretnénk elérni, ha a kormány nyitott lenne erre a 
javaslatunkra már csak azért is, mert ez már önmagában nem egy hatalmas költségvetési tétel. 
Véleményünk szerint akkor teljes mértékben igazságos lenne olyan szempontból ez a családi 
adókedvezmény rendszer és járulékkedvezmény rendszer, hogy minden dolgozó, és itt a 
dolgozót húznám alá, ugyanolyan mértékben részesülhet ezekben a támogatásokban, és ezzel 
nem degradálnánk le, mondjuk egy alacsonyabban kereső, mint egy jól kereső személyt.  

Tehát összességében, a mi számításaink szerint, egyébként 10-15 milliárd forint között 
van az, hogy teljes mértékben ezt a rendszert fel lehessen állítani. És ugye, elsősorban azért 
hozzá kell tenni, hogy itt a három és többgyermekeseknél jelent ez támogatást; az alacsony 
keresetű, három és többgyermekeseknél; kétgyermekesek esetében maximum esetleg egy-két- 
háromezer forint plusztámogatás lehetne ennek köszönhetően, amit hozzá lehetne tenni.  

Ez lett volna az én hozzászólásom, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Pál Béla 

képviselőtársamnak szeretném elmondani, hogy amíg a szocialisták szájából elhangzik, hogy 
a családi adókedvezmény kiterjesztés a választások miatt van, addig én mindig el fogom 
mondani, hogy nagyon szerettük volna 2014-ben ugyanezt a családi adókedvezmény rendszert 
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beindítani. Nem volt lehetőségünk rá azért, mert az Orbán-kormány, amikor átadta 2002-ben 
8000 milliárd forinttal Medgyessy Péternek az országot, 8000 milliárd forint államadósággal, 
ezt követően önök 8 év alatt a 8000-ből csináltak 21.5 ezer milliárdot. Még beszédesebb adat, 
hogy az első Orbán-kormány alatt 500 milliárd volt a kamatteher, 2010-ben pedig 1300 
milliárd, a különbség 800 milliárd; ez annyi pénz, hogy ebből évente 20, azaz húsz vadonatúj 
Duna-hidat lehetne felépíteni. Ha önök nem adósították volna el az országot 8 év alatt ilyen 
drasztikusan, ilyen borzalmas mértékben, akkor ezt a 800 milliárdot minden évben fel lehetett 
volna használni a családok támogatására, hát ezért nem tudtuk 2010-ben bevezetni a 2014. 
január 1-jétől hatályos családtámogatást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Segítenék képviselő asszonynak, mert volt 

egy mondata, amelyet a hozzászólás hevületében bizonyára rosszul mondott, majd nézzék 
meg a jegyzőkönyvben. Képviselő asszony ugye, azzal kezdte, hogy 2014-ben már szerették 
volna bevezetni, ez nyilván értelemszerűen 2010-re vonatkozik; tudom képviselő asszony, én 
segíteni akarok önnek, hogy pontos legyen, mert figyeltem a hozzászólását – tehát ez 2010-re 
vonatkozik. 

A másik. Én azt gondolom, hogy ez most a 2014. évi adótörvényekre vonatkozó 
törvényjavaslat, és nem az elmúlt 8 évé, amelyet ugyan elmondogathatjuk itt egymásnak, csak 
most már három éve önök kormányoznak. Ehhez hadd mondjam el azt is, hogy ezek, 
amelyeket mondott képviselő asszony, ezek egyáltalán nem pontosak, mert az államadósság 
kismértékben nagyobb vagy minimum annyi, mint amennyi volt. Ebbe most ne menjünk bele; 
szívesen meg fogom önnek mutatni ezeket az adatokat, ön is nézze meg a reálgazdasági 
szakembereiknél; tehát ez nem állja meg a helyét azzal együtt sem, hogy ugye, ehhez 
felhasználták még a 3000 milliárdos magán-nyugdíjpénztári megtakarítást is.  

De maradjunk az adótörvényeknél, azt javaslom, és azt gondolom, hogy bárkinek joga 
van elmondani akár ezen az oldalon is, akár a másik oldalon is azokat a mondatokat, hogy 
igen, támogatjuk és örülünk annak, hogy bevezetik a családi adókedvezményt. Azt hozzá kell 
tenni, hogy szerettük volna, ha ezt előbb megteszik, hiszen volt erre vonatkozóan módosító 
indítvány egyébként a Jobbik részéről, volt erre vonatkozó módosító indítvány az MSZP 
részéről is éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy a 16 százalékos egykulcsos jövedelemadó 
kedvezőtlenül érinti az alacsony jövedelmű nagycsaládok jelentős részét. Ebben nem kellett 
volna semmi, hogy meggátolja önöket, csak egy kicsit nagyobb figyelem erre a területre és a 
nagycsaládosokra. 

Amit még ezzel kapcsolatban szeretnék kiemelni és hangsúlyozni – és egyébként még 
csak megjegyzésként hadd tegyem hozzá –, hogy azért nem utasítjuk el, azért mondtuk ezt 
képviselő asszony, hogy egyébként tartózkodással fejezzük ki ezt az ellentmondásosságot, 
amelyben vannak olyan elemei, amit támogatunk, és vannak olyan elemei, amit nem 
támogatunk, talán ez nem baj. 

A másik, amit szeretnék szintén pontosítani. Elnök úr mondta azt, hogy nem 
támogattuk itt a családi adókedvezmény kiterjesztését. Ehhez csak annyi pontosítást elnök úr, 
hogy a Jobbik által beadott módosítást nem támogattuk valószínűleg, ez így pontos, mert 
egyébként éveken keresztül arról beszéltünk, hogy szükség van a negatív adóra és szükség 
van arra is, hogy valamilyen módon kompenzálva legyenek azok a kiskeresetű emberek, azok 
a nagycsaládosok és kiskeresetűek, akik egyébként a 16 százalékos egykulcsos személyi 
jövedelemadóval nem jártak jól. Egyébként a programunkban szerepel a családi 
adókedvezmény, meg az, hogy a szegény, kisebb jövedelmű családokat segítjük. Lehet, hogy 
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más formában, mint önök ezt elképzelték, de én azt gondolom, hogy ez nagyon örvendetes, ha 
minden párt programjában szerepel, és ezt nem kell letagadni.  

Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést szerettem volna hozzátenni, mivel 
visszahivatkoztak a hozzászólásomra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Természetesen 2010-ben szerettük volna bevezetni, de ne tessenek elfelejteni az IMF hitelt 
ugye, most fizettük ki egyrészt; másrészt, ha nem is az államadósság mértékét akarom 
igazolni, de azt a tényt, ami most előttünk van, hogy a kamatteher 1300 milliárd – 1200-1300 
milliárd –, talán valamennyit csökkent. Az viszont leellenőrizhető bárhol, hogy az első Orbán-
kormány alatt 500 milliárd volt, tehát a kamatteher emelkedést, ha családtámogatásra tudtuk 
volna fordítani, akkor a mostaninál még bőségesebb családtámogatást tudtunk volna 
megvalósítani. Azt hiszem, hogy ebben azért egyet kell értenünk; a számok kemény dolgok és 
tények, úgyhogy ezt nem lehet cáfolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Általam tisztelt képviselő asszony, ezt a vitát egyébként 

folytathatjuk vég nélkül; én azt gondolom, hogy annak örülhetünk, ha mindketten próbáljuk 
meg azt megtalálni, ami közös. Annak örülhetünk, hogy azt mindketten fontosnak tartjuk, 
hogy azok a családok, akik alacsonyabb jövedelmi helyzetben vannak, és több gyermekkel 
rendelkeznek, azok valamilyen kompenzációt kapjanak – most ez 2014-től megvalósul.  

Abban is egyet kell értenünk akkor viszont, hogy nem ártott volna, ha ez a 
kompenzáció előbb történik meg, azért, mert az egykulcsos személyi jövedelemadó olyan 
igazságtalanságokat hozott be a rendszerbe, amire lehet, hogy önök sem számítottak, de 
amelynek az volt a hatása, hogy a kiskeresetűek jártak ezzel rosszul. 

A harmadik. Belemehetünk ebbe a vitába, hogy itt elmúlt 8-évezünk vagy bármi, 
akkor én csendesen megjegyzem önöknek, hogy én például nagyon örülnék annak, ha az a 
több mint százmilliárd forint, ami egyébként stadionépítésre megy, az nem arra menne, hanem 
például a szociális szférára és a szociális területre. Mert egyébként hadd mondjam az önök 
frakcióvezetőjének a mondatait akkor, amikor beszélt a televízió nyilvánossága előtt a családi 
adókedvezmény kiterjesztéséről, azt mondta Harrach Péter úr, hogy a költségvetésben mindig 
arra van pénz, amit támogatni akarunk, pont; akkor azt gondolom, hogy többet erről nem 
nagyon érdemes beszélni. Én nagy tisztelettel azt kérem, hogy az adótörvényekről beszéljünk, 
ha beszélünk, ne visszafele mutogassunk, mert most már önök kormányoznak; erről a 
kormányzásról is természetesen majd végső soron a választók fognak véleményt mondani 
ugyanúgy, ahogy a mi kormányzásunkról is tették. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Fontos a politikai vita, de azért tényleg próbáljunk az 

adótörvénynél maradni. 
Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Egyetlen mondat, Churchill mondta 

– miután itt a stadionok építése is szóba került –, hogy a politikus a következő választásokra 
koncentrál, az államférfi pedig a következő nemzedékekre; ez a kormány a következő 
nemzedékekre is koncentrál. Köszönöm.  
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ELNÖK: Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bár én most szívesebben idéztem Harrach Pétert, azt gondolom, 

hogy be lehet hozni ide még gyönyörű sok szép idézetet, de ezzel a mondataival nem cáfolta 
képviselő asszony azt, amit az előbb említettem, hogy az tény, hogy most 2014-ben vezetik be 
ezt az adót. Azt gondolom, ha végignéznénk az eddigi költségvetéseket, akkor megtaláltuk 
volna a módját annak és azt az összeget is, ahonnan már be lehetett volna vezetni, de sebaj, 
örüljünk végül, hogy most bevezetik. Én azt gondolom, hogy ez végső soron a jövő 
nemzedékét természetesen, de most 2014-ben a Fidesz választási érdekeit is szolgálja – ennyi 
pontosítást engedjenek meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a törvényjavaslathoz. 

Amennyiben nem, akkor az előterjesztőnek adom meg a viszonválasz lehetőségét. 

Kanyó Lóránt István (NGM) viszonválasza 

KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Konkrét 
kérdést nem fogalmaztak meg a tisztelt bizottság tagjai, és én úgy láttam itt a vita kapcsán, 
hogy egyetértés van abban mindegyik párt részéről, hogy a családi adókedvezmény 
kiterjesztése az egy pozitív előremutató dolog, és ezt támogatni is tudják. Amire esetleg 
reagálnék az tulajdonképpen két dolog. 

Az egyik az, amit Pál Béla képviselő úr említett. Ugye, én az előzetes hatásvizsgálatok 
kapcsán említettem, hogy 260-270 ezer családra vonatkozik a családi járulékkedvezmény 
kiterjesztése, ami most ebben a törvényjavaslatban van. Ez ugye, nem azt jelenti, hogy eddig 
ezek a családok nem kaptak családi adókedvezményt, hanem azt, hogy ezek a családok ezen 
túl többet kapnak, nagyon fontosnak tartom ezt a pontosítást, ha esetleg nem volt teljesen 
világos, amit így előzetesen említettem. 

A másik pedig az, hogy az időzítése mikor, hogyan történik a családi adókedvezmény 
kiterjesztésének, a járulékkedvezmény bevezetésének, ezzel összefüggésben volt itt egy vita a 
tisztelt bizottság tagjai között. Én csak annyit tudok mondani ezzel összefüggésben, hogy 
most jutott oda az ország, hogy a csökkenő kamatok miatt alacsonyabb a kamatkiadás, az 
állampapírhozamok alacsonyabbak, kevesebbet kell adott esetben kamatokra költeni, elindul 
remélhetőleg egy gazdasági növekedés is, ami megteremti a fedezetét annak, hogy a családok 
számára is több forrást tudjon biztosítani ez a kormány. Bár zárójelben hozzáteszem, hogy 
ezek a kérdések már inkább az adózás területéről a költségvetés vizeire eveznek. Ennyit 
szerettem volna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor a szavazás 

következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/12792-es számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a többségi vélemény előadójának ki jelentkezik. 
Talabér Márta képviselő asszonyé a lehetőség. 

Kisebbségi előadóként én megnevezem magamat egyszer. Kérdezem, hogy Pál Béla 
képviselő úr kíván-e.  
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PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Varga László lehet, hogy elmondja a mi 
részünket, de hadd kérjek egy kis haladékot, hadd egyeztessem vele. Jó? 

 
ELNÖK: Aki jelen van, annak kell mondani a kisebbségi véleményt. (Közbeszólások 

Vincze László részéről.) 
 
ELNÖK: Csak szót kell kérni, de most Pál Béláé a szó.  
Tessék, képviselő úr!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Elnök úr, akkor azt szeretném kérni, hogy ön mondja el azt a 

részt is, amelyet én elmondtam kisebbségi véleményként.  
 
ELNÖK: Jó, rendben. Köszönöm. Akkor a kisebbségi előadó én leszek ezen a 

napirendi ponton. Akkor ezzel lezárom ezt a napirendet, köszönöm szépen a részvételt.  

Egyebek 

Soron következik az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyebekben kíván-
e valaki megszólalni. 

Talabér Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidő 

Sportszövetségének elnöke keresett meg azzal, hogy november 18-án a Sport- és turizmus 
bizottság előtt tart egy prezentációt, és szeretné ugyanezt megtenni a mi bizottságunk előtt is, 
ha erre lehetőséget biztosítanánk. Szerintem ezt tegyük meg. Az kérdés lehet, hogy 18-án-e, 
de ha nem ezen a napon, akkor egy másik napon én javasolnám, hogy hallgassuk meg őt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én abszolút tudom akceptálni, és akkor az időpontban 

egyeztetünk. (Talabér Márta: Jó, rendben. Köszönöm szépen.) 
 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Csak egy kérdésem lenne, hogy ezt összevont 

bizottsági ülésen nem lehet megtenni, hogy ne kétszer kelljen az előadóknak ugyanazt 
előadniuk – csak praktikus szempontból. Nem tudom, hogy erre van-e technikai lehetőség. 

 
ELNÖK: Megnézzük, tehát most erre nem tudok válaszolni, még azt sem tudom 

megmondani, hogy november 18-a milyen napra esik. (Közbeszólások: Hétfői nap.) Hétfő. Jó, 
megnézzük, és akkor mindenképp egyeztetünk. 

Más az egyebekben? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt, és 
további jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


