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Napirend:

1. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/284. szám – Kósa Lajos és dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők önálló indítványa –

módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

2. A médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/360. szám – Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló

indítványa – a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok

megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Domokos László (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz),

Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Domokos Lászlónak (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP),

Molnár Oszkár (független) Babák Mihálynak (Fidesz).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Hadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégünket a Pénzügyminisztériumból. Kérem,
foglaljanak helyet, megkezdjük mai második ülésünket.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslat ismert mindenki előtt, ehhez kiegészítés nem érkezett. Az 1.
napirendi ponthoz négy módosító indítvány érkezett, ezek sorsáról kell döntenünk.
Megkérdezem a Pénzügyminisztérium képviselőjét, ismeri-e ezeket a módosító indítványokat,
és kívánja-e kommentálni azokat.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében vagyok itt, ismerem az
indítványokat.

ELNÖK: Elnézést, nyelvbotlás volt, a régi reflexek élnek bennem. Megkérdezem a
bizottság véleményét, hogy a napirendi javaslatot elfogadja-e. Aki igen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, mindenki elfogadta.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványok
megtárgyalása

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat vitatjuk meg. Itt van a kezemben a
T/284/1. számú módosító javaslat, amit Gyenes Géza képviselő úr nyújtott be. Megkérdezem
képviselőtársaimat, miként vélekednek a módosító indítványról, de először a kormány
nyilatkozatát kérem.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormány nem támogatja ezt a módosító indítványt.

ELNÖK: Egykori kollégámtól esetleg konkrétabb indokot is hallhatnánk, hogy miért
nem támogatják?

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Először is azért, mert a kiegészítés
nem tartozik a tárgyhoz. Ez még kisebb hiba lenne, de tartalmilag arról van szó, hogy a kis- és
középvállalkozásoknak, legalábbis az indokolás szerint, túl nagy terhet jelent a havonkénti
átutalás. Itt jellemzően valamennyi adónál vagy negyedéves, vagy éves adóbevallók és
fizetők. Ez alól valóban egy kivétel van, a havi adó- és járulékbevallás, amiben viszont
számot kell adni a magánszemélytől levont adókról, járulékokról, magánnyugdíjpénztári
tagdíjról. Ha erről nem kap információt az adóhatóság, akkor nem tudja teljesíteni például a
magánnyugdíjpénztári tagsági díjak tekintetében az intézkedési kötelezettségeit, így
gyakorlatilag a vállalkozó zsebében maradna a tagdíj, nem a magánnyugdíjpénztárnál
kamatozódna. Alapvetően emiatt nem támogatjuk. Nem beszélve arról, hogy az adóhatóság
csak a bevallások adataiból rendelkezik információval arról, hogy valaki elérte-e az 50 ezer
forintot és mikor. Erre egy külön feldolgozási rendszert kellene kiépíteni, tehát a másik
oldalon is elég komoly ráfordításokat igényelne, ezért nem támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza nincs itt, pedig jó lenne, ha itt lenne.
Kérdezem Rozgonyi kollégámat, esetleg nem kívánja-e az ő álláspontját képviselni.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Nem. (Derültség.)

ELNÖK: Ez elég egyértelmű válasz volt. Akkor nincs más hátra, mint megkérdezni
képviselőtársaimat, hogy mi a véleményük. Hargitai úr, parancsoljon!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Azt gondolom, elnök úr, amit a kormány
képviselője is mondott az első mondatában, hogy az indítványnak az a baja, hogy nem
házszabályszerű. Az Art.-t kívánja módosítani, nem a helyi iparűzési adót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki házszabályszerűnek tartja ezt az
indítványt? (Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen. Megyünk tovább.

A T/284/2. számú módosító indítvány következik. Megint megkérdezem Hadi László
urat, kívánja-e kommentálni.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon röviden: a kormány nem
támogatja az indítványt, hiszen a törvényjavaslat arról szól, hogy a helyi iparűzési adó
egyértelműen az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Amennyiben itt a választást követő 6
hónapon belül kellene nyilatkozni arról, hogy igen vagy nem, úgy gondolom, egyik fél
számára sem lenne előnyös, hiszen az APEH-nek fönn kéne tartania azt a rendszerét, amit
nyilvánvalóan le fog bontani, amikor ezt a feladatot vissza kell adnia. Így viszont
kiszámíthatatlan helyzet állna elő, hogy fenntartsák ezt az informatikai rendszert vagy sem.
Ez olyan kiadásokat generálna, ami meggyőződésünk szerint indokolatlan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, az MSZP-frakcióból nincs itt senki sem, így
az előterjesztőt nem tudom megkérdezni. Viszont jelentkezett Vágó Gábor képviselő úr.
Tessék parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Ez a
javaslat valamilyen szinten orvosolni akarja azt a problémát, amit itt már Kósa úrnak is
feszegettem, hogy nem mindegyik önkormányzat képes rá vagy szeretné, hogy a helyi
iparűzési adót önmaga szedje be. Természetesen ez a nagyobb önkormányzatokra nem
érvényes, de a kisebb önkormányzatoknál, ahol kevés helyi vállalkozás van, a helyi iparűzési
adó is alacsony, és plusz adminisztratív terhet jelent. Ámbátor nem tudom, hogy ez lenne a jó
megoldás, amit az MSZP-s képviselő urak letettek az asztalra. Itt most megnéztem a 4. számú
módosító javaslatot, nem tudom, hogy ami abban szerepel, megoldás-e a problémára, de ha
van erre jobb megoldás, akkor én sem tudnám ezt ebben a formában támogatni. Úgy érzem,
hogy valamilyen szinten ezt kezelni kell a kistelepülések védelmében. De ennek a
megfogalmazása, lényege nem igazán a szám íze szerint való, és nem is igazán szakmai
megoldás. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kapcsolódó módosító indítvánnyal talán lehet valamit
javítani rajta. Nagy István!

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szerintem a
törvényjavaslat előterjesztője egyértelműen fogalmaz a törvényben. Az iparűzési adó
beszedési joga visszakerül az önkormányzatokhoz. Azon önkormányzatok helyett, amelyek
nem tudják ezt megoldani, az APEH végzi el a feladatot. Ilyen szempontból a módosító
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indítvány okafogyott, hiszen a törvény egyértelműen rendelkezik. Aki ezt eldönti, hosszú
távra tervez, nem félévente gondolja meg ezt a kérdést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor
szavazásra teszem fel a kérdést. Bocsánat! Herman úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Én is úgy
gondolom, hogy okafogyottá vált ez az előterjesztés. A fából vaskarika esetével állunk
szemben. Fél évvel ezelőtt még az önkormányzatok az ellen ágáltak, hogy levették tőlük ezt a
jogot, és most, amikor visszakapják, föl akarjuk puhítani, és meg akarjuk magyarázni
Karinthy módjára, hogy apuci, ez a döntés nem is 1-es, mert ha másként számolnánk, 4-es
lenne. Úgy gondolom, ennek az égadta világon nincs semmi értelme. Egyértelmű, egzakt és
világos az előterjesztés. Legyünk tárgyilagosak, a kistérségeknél, kistelepülési
önkormányzatoknál vajh’ milyen iparűzési adó van?

ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? (Nincs jelentkező.) Tessék
parancsolni! A kormány képviselője!

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem akarok belemenni szakmai
részletkérdésekbe, de tisztáznunk kellene, mit jelent az, hogy beszedi az iparűzési adót. Az
iparűzési adót az adózók saját maguk vallják be és fizetik be. A probléma ott van, amikor
bevallják, de nem fizetnek annyit, amennyit kellene. Ilyenkor a végrehajtás kérdése merül fel,
hogy ezt ki bonyolítsa. Az eredeti javaslat szerint szerződéssel lehetett volna az APEH-hel
megalkudni, hogy egyeseknek ő szedje be. A következő módosító indítvány ezt a problémát
orvosolja.

ELNÖK: Mármint a 3. számú.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, a 4. számú.

ELNÖK: A T/284/. számú indítványról döntsünk, hogy ezt támogatja-e a bizottság.
Aki támogatja, legyen szíves jelezni! (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottság tehát nem
támogatja.

Következik a T/284/3. számú módosító javaslat. Ismét megadom a szót.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány nem
támogatja ezt az indítványt. Az alapötleteivel nagyjából egyet lehet érteni, tehát az átmeneti
szabályokat részletesebben taglalja, mint az eredeti előterjesztés, de úgy gondoljuk, nem tér ki
minden olyan előforduló átmeneti problémára a visszaadás kapcsán, amit szabályozni kell.
Még egyszer mondom, a 4. számú indítvány ezt a kérdést megoldja. Azt mondhatnám, hogy a
több, ami benne van, kevesebb, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem Hargitai urat, kívánja esetleg kommentálni.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Nem. Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Sem a kormány, sem a frakció nem támogatja. Ki támogatja a
bizottságból? (Szavazás.) Senki nem támogatja.

A 4. számú indítvány következik. Ismét megadom a szót Hadi László úrnak.
Parancsoljon!
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HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány
támogatja az indítványt teljes egészében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele, véleménye? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel
szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

A napirendi pont lezárása

Az 1. napirendi pontunkon túl vagyunk. Bocsánat, itt kell még egy megjegyzést
tennem, hogy nem húzták le a rolót, még érkezhetnek módosító indítványok. Amennyiben
érkeznek, hiszen ezt lehetővé teszi a mai ülés, akkor hétfőn fél 9-re a bizottságot ismét össze
fogom hívni.

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása

A 2. napirendi pont következik, a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, Cser-Palkovics András és Rogán Antal képviselő urak
indítványa. Közülük nincs jelen senki sem, de ez nem gátolja azt meg, hogy a bizottság állást
foglaljon a módosító indítványokról. Megkérdezem a bizottság tagjait, kinek van észrevétele,
megjegyzése. Vágó képviselő úr, parancsoljon!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Mivel frakciótársam nyújtotta be ezeket a módosító
javaslatokat, ezért úgy illik, hogy megvédjem, amit leírt. Szerintünk ezek szakmailag
megfelelőek. Nagyon egyszerű dolgot szabályoznak, mégpedig azt, hogy valamilyen szinten
inkább paritásossá tennénk a jelölést, hogy az ellenzéknek is legyen valamekkora szava
ezekben a kuratóriumokban. Úgy gondoljuk, hogy ezt a gesztust a kormányoldal igazán
megtehetné az ellenzék felé, és azt a méltóságot, amit a kormány akkora erővel tud
gyakorolni, kegyként is gyakorolhatná. (Babák Mihály: Nem szokásunk a kegy.) Reméljük,
szokásukká válik, és az ellenzéket is bevonják majd a döntéshozatalba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, Vágó képviselő úr. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy érkeztek
módosító indítványok ehhez a törvényjavaslathoz, de nem tartoznak a bizottság hatáskörébe.
Ezért megkérdezem a bizottság többi tagját, hogy vannak-e további észrevételek. (Nincs
jelentkező.) Nincs több észrevétel, akkor szavazunk a módosító javaslatokról. Aki támogatja,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egy.

Vágó úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egyszerűen ennél a kapcsolódó módosító javaslatnál arról
van szó, hogy lehessen a médiatanács tagjainak lehetőségük arra, hogy jogorvoslattal éljenek.
Sajnos, a kettős állampolgárság vitájánál ezt a jogorvoslatot a Fidesz már leszavazta, itt
hasonló lehetőséget kívánnánk adni.

ELNÖK: Képviselő úr, hányas számú az a javaslat, amiről beszél?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A 34. számú.

ELNÖK: Csak az az érzésem, hogy ez nem a számvevőszéki és költségvetési bizottság
hatáskörébe tartozik. Azt mondtam az elején, hogy létező indítványok ezek, de nem tartoznak
ide.
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szerintem sem.

A napirendi pont lezárása és az ülés bezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 3. napirendi ponthoz nem érkezett módosító indítvány,
ezért azzal nem kell foglalkoznunk.

Az egyebek között bejelentem azt, amit talán már jeleztem, hogy az asztalomon van az
ORTT pénzügyi beszámolója, illetve a független könyvvizsgáló jelentése a
Műsorszolgáltatási Alap múlt évi beszámolójáról. Az ide vonatkozó javaslatomat meg tudom
tenni a bizottságnak, függetlenül attól, hogy eddig egy külön albizottságot hozott létre ennek
kezelésére, amit szakmailag nem tartok szerencsésnek. Tájékoztatásképpen mondtam, hogy
vissza fogok rá térni.

Van-e még valakinek az egyebekben mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Köszönöm. Az ülést bezárom. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 30 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


