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Napirend:

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/510. szám - Rogán Antal (Fidesz) és dr. Latorcai János (KDNP)

képviselők önálló indítványa, kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen

kijelölt bizottságként)

2. A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám - általános vita)

3. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/577. szám - általános vita)

4. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/582. szám - általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

5. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/581. szám - általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

6. Egyebek



- 5 -

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)



- 6 -

Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Balázs József (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

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

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Szalay Ferenc, (Fidesz), előterjesztő

Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium politikai államtitkára

Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Andréka Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-

helyettese

Dr. Horváth István, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezető-

helyettese

Dr. Csák Andrea, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Dr. Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára

Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. A számvevőszéki és költségvetési bizottság mai
ülését megnyitom.

A napirend elfogadása

Az írásban kiküldött napirendi javaslatban 7 napirendi pont szerepel, ezek
sorrendjében van némi változás. A Nemzetgazdasági Minisztérium kérésére a 2. pont a 4. után
fog következni abból az okból, hogy a minisztérium képviselői nem tudnak több bizottság
előtt is megjelenni ugyanabban az időpontban.

Miután a javaslathoz nem érkezett semmiféle kiegészítés, megkérdezem, elfogadja-e a
bizottság az általam kiküldött ajánlást. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Tizenegy. Aki nem fogadja el? Nincs ilyen. Tartózkodott-e valaki? Nem. Ha jól
látom, a 3 MSZP-s képviselő nem vett részt a szavazásban. (Babák Mihály: Obstrukció.)
Akkor várnunk kell. (Dr. Veres János: Ismételten össze kell hívni a bizottsági ülést. – Több
fideszes képviselő megérkezik az ülésre.) Veres Jánosnak ügyrendi hozzászólása van? (Dr.
Veres János: Nincs bizottsági ülés.)

Kedves Képviselőtársaim! Miután az első szavazáson nem sikerült elfogadni a
napirendet, ezért technikai szünetet tartok. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottság ülését újra megnyitom. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Annyi megjegyzést hadd tegyek, már az első üléseink
valamelyikén is szóba hoztam, hogy nagyon szerencsétlen szabálynak tartom azt, amelyik
megengedi a távollévők helyetti szavazást, mert azon kívül, hogy logikátlan és szerintem
morálisan is kifogásolható, egyeztetési zavarokat is okoz, amint láttuk. De nincs hatásköröm
ezen változtatni, tehát akceptálnom kell azt, hogy mások helyett is szavaztak jó néhányan.

Ismételten előterjesztem a napirendi javaslatot azzal a korrekcióval, hogy marad az
eredeti sorrend, miután a Nemzetgazdasági Minisztérium meg tudta oldani ezt a logisztikai
feladatot, és jelen vannak szakértői, illetve képviselői.

Ezek után megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot.
(Szavazás.) Tizenhét. Ki az, aki nem fogadja el? Nincs ilyen. Ki tartózkodott? Nincs ilyen. A
jelenléti íven szereplő,, illetve a szavazó képviselők között differencia van, ami azt jelenti,
hogy a 3 MSZP-s képviselőtársunk továbbra sem vett részt a szavazásban. Ettől függetlenül a
bizottság elfogadta napirendjét.

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra. Köszöntöm körünkben Bathó Ferenc helyettes
államtitkár urat, a kormány képviselőjét, és megkérem, hogy fűzzön kommentárt a napirendi
javaslathoz. Köszönöm.

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Elnök
Úr! A múltkori ülésen a kormány ezzel kapcsolatos álláspontját részletesen kifejtettük. Az
álláspontunk azóta sem változott, a módosító indítványokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy
a pótköltségvetés és a költségvetési törvény módosításával kapcsolatos eljárási szabályokon
változtassunk, nem tudjuk támogatni. A másik módosító indítványt sem tudjuk támogatni,
amely az állami vállalatokkal kapcsolatos elszámolási szabályok megváltoztatását
kezdeményezi, hiszen a múltkor már kifejtettem, mi ennek az oka. Ehhez még csak annyit
szeretnék hozzátenni, hogy az állami többségi és kisebbségi tulajdonú vállalatok teljes listáját,
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eredményét, nyereségét, veszteségét, mint minden évben, most is az eredmény szempontjából
vizsgálva, a 2009. évi zárszámadásban bemutatjuk. Így adtuk át, a törvényeknek megfelelően
június 30-án a 2009. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Állami Számvevőszéknek.
Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm én is. Az indítvány előterjesztői nincsenek jelen, ezért
megkérdezem az MSZP-frakció tagjait, hogy Göndör úr távollétében képviselik-e az
indítványt. Igen, Veres János képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Összesen két tartalmi megjegyzést szeretnék tenni. Már a múltkori vitában világossá tettük,
hogy itt egy olyan visszalépésről van szó a transzparens állami költségvetési gazdálkodás
másfél éve meghozott szabályaiban, amellyel mi nem fogunk tudni egyetérteni, nem
gondoljuk, hogy ez az ország érdekében állna. Hiszen amikor ezt a szabályt meghozta
többségi szavazással az Országgyűlés, akkor mind nemzetközi, mind belső, határon belüli
szakmai vélemények kifejezetten hasznosnak ítélték azt a folyamatot, amelynek
eredményeképpen a költségvetési transzparencia növekedett. Ettől most visszalép a Fidesz-
KDNP koalíció, ebből most visszavesz. Úgy gondoljuk, hogy helytelen ez a folyamat. És már
megbocsásson, államtitkár úr, de az, hogy majd a zárszámadásban föltüntetik az állami
tulajdonnal rendelkező cégek eredményét, nem helyettesíti azt az elszámolást, amit a jelenleg
hatályos jogszabály szerint meg kellene tenniük. Úgy is fogalmazhatok, hogy az elkészített, és
az ÁSZ-nak átadott zárszámadás nagy valószínűséggel nem felel meg a jelenleg hatályban
lévő jogszabályoknak. De ez egy külön vita, nyilván majd a zárszámadáskor meg lehet ezt
egymással beszélni. Ezért azt gondolom, hogy mi mindkét javaslat mellett kitartunk, amit
Göndör képviselőtársunk beterjesztett. Ez a frakció álláspontja. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e másnak észrevétele a javaslathoz. (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor fölteszem szavazásra az indítványt. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki Göndör István képviselő úr javaslatának elfogadásával egyetért.
(Szavazás.) Öt igen. Ez kevesebb, mint egyharmad. Akkor ez az indítvány az asztalunkon
marad, nem megy tovább.

A másik módosító indítvány Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő urak nevéhez
kapcsolódik, de ők nincsenek jelen. A kormány képviselője ezt már értékelte, így nem marad
más hátra, mint a szavazás, hacsak nincs valakinek még hozzátenni valója. (Nincs jelentkező.)

Akkor a szavazás következik. Ki az, aki támogatja Scheiring Gábor és Vágó Gábor
képviselő urak kapcsolódó módosító javaslatát. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.)
Öt igen, l de egyharmad sem. Köszönöm.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm. Ezzel az 1. napirendi pontunkkal végeztünk.

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Következik a 2. napirendi pontunk, a sporttal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter és Soltész Miklós
képviselő urak együttes indítványa. Az a kérdés, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli-e
általános vitára a törvényjavaslatot. Megkérdezem, az előterjesztők közül ki képviseli itt az
indítványt? Szalay Ferenc. Parancsoljon! Megadom a szót.
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Szalay Ferenc szóbeli kiegészítése

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az
önök előtt fekvő törvénymódosítás talán a legfontosabb, amit sportügyekben elő tudunk
terjeszteni. Ennek három része van. Önöket valószínűleg az adókedvezmények érdeklik a
legjobban, de ettől függetlenül nem baj, ha véleményt mondanak a mindennapos testnevelést
érintő, illetve a sportiskolák helyzetét rendbe tévő törvénymódosításról. Három törvényt
módosítanánk. Az adótörvényeket, a sporttörvényt és az oktatási törvényt. Nyilván egy olyan
bizottságban, ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan, miképpen áll az ország gazdasági
helyzete, nem baj, ha tudják, hogy milyen az ország egészségügyi, mentális helyzete. Ha
tudják, jó, ha nem, akkor elmondanám, hogy ma Magyarország olyan egészségi állapotban
van, hogy lehet utat építeni, munkahelyet teremteni, sok minden megváltoztatni, de előbb-
utóbb nem lesz ember, aki élvezze ennek előnyeit, aki dolgozzon ezekért a programokért.

Ezért azt szeretnénk, ha a gyerekek a hét minden napján testnevelés órán vennének
részt. A törvénymódosítás arról is szól, hogy szaktanár tanítsa a testnevelést, a felső

tagozatban feltétlenül, az alsó tagozatban pedig 2012-től vagy speciális végzettségű tanító
vagy szaktanár. Ez a törvényjavaslat arról is szól, hogy tömbösíteni is lehessen a testnevelés
órát, és ahol ez megtörténik, délután kelljen pótolni az aznapi mozgást. A program
hozzávetőleg 2 milliárd 8 millió forintjába kerülne évente az országnak. Első és ötödik
osztályban indítanánk, ez azt jelenti, hogy felmenő rendszerben indulna a program, és négy év
múlva jutna el az általános iskola végéig. Utána gondolkodnánk abban, hogy a középiskolára
hogyan lehetne ezt kiterjeszteni, illetve gondolkodunk abban is, hogy a felsőoktatásban
hogyan lehet a rendszeres testmozgást bevezetni. Fontosnak gondoljuk a rendszerességet és
kötelező jelleget, hiszen a mai világban a gyerekek 80 százaléka kizárólag testnevelés órán
mozog. Látszik is ez a gyerekek egészségi állapotán! Az elhízottak aránya 60 százalékos a
fiúk esetében, 54-55 százalék a lányoknál. És sorolhatnám a fizikai képességeiket, de hadd ne
tegyem meg itt, a bizottság előtt.

Az adókedvezmények az öt látvány csapatsportágra vonatkoznak, a labdarúgásra, a
kosárlabdára, a kézilabdára, a vízilabdára és a jégkorongra. Ez hozzávetőleg 50 milliárd
forintnyi bevételt jelenthetne ezeknek a sportágaknak. A kedvezmények, a támogatás
mértékét láthatják a javaslatban. Ha utánpótlás-nevelésről van szó, akkor 100 százalékban, ha
létesítményfejlesztésről és felújításról van szó, akkor 70 százalékban, ha az egyesületek,
szakosztályok támogatásáról van szó, akkor a támogatók adójából 50 százalékban lehetne ezt
leírni. Ez azért a látványsportágakra vonatkozik, mert azt tapasztaljuk, hogy a csapatsportágak
azok, amelyek a mai világ egyik legnagyobb problémáját, a közösségi élet hiányát tudnák
pótolni, hiszen a csapatsportágakban nevelkedett gyerekek a közösségi életből, a közösségi
értékekből a lehető legtöbbet tudják maguknak profitálni. Ráadásul ez az öt csapatsportág, és
a labdarúgás különösen, nemzetépítő erejű is. Tessenek végiggondolni csak a mostani
világbajnokságot, hogy mit jelent ez azoknak az országoknak, ahol ilyen színvonalú csapatok
működnek. És ez nem labdarúgó sovinizmus, hanem ez egész egyszerűen arról szól, hogy a
sport ilyetén minőségű és színvonalú megjelenésével egy országot lehet akár újraépíteni
mentálisan és szellemében. Persze, az egyéni sportágakra is gondolni kell, az itt bejövő
pluszpénzeket akár a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, az állami forrásokból,
megmaradó vagy felszabaduló pénzzel lehet pótolni. Ha ezek számára teljesen kinyitnánk a
lehetőséget, nem igazán érnénk el eredményt, valószínűleg túl sokfelé menne a támogatás. Így
célzottan, az öt csapatsportág számára szeretnénk megnyitni a lehetőséget.

Fontos az egyszerűsített adózási rendszer igénybevételi lehetőségének biztosítása a
csapatsportágak edzői, sportolói, sportfizetői részére: 100 millió forintig a sportolóknak, 25
millió forintig a sportvezetőknek, edzőknek azért, hogy kitisztítsuk a sport adózását is.
Rengeteg sportegyesület él egyéb lehetőségekkel, hadd ne soroljam, valószínűleg önök is
tudják, ha nem, nem baj. Nem baj, ha kitisztul és fehér lesz a sportba vitt pénzek azon része is,
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amelyek a bérben kell hogy megjelenjenek. Nem mindegy, hogy eldugják, avagy normálisan
megjelennek ezek a pénzek, és nem szégyelljük. Máshol sem szégyellik a sportba befolyó
pénzeket. A személyi jövedelemadó-mentesség a kis értékű tárgyakra, ajándéktárgyakra,
díjakra, kupákra, érmékre vonatkozik, illetve a sporteseményekre megváltható éves bérletekre
is. Így állna össze a javaslatunk. A Pénzügyminisztérium bólogat, tehát nagyon sok rosszat
nem mondhattam. Természetesen sok-sok részét lehet vitatni ennek a törvényjavaslatnak,
vitatja ezt az Európai Unió is, ezért van a törvényjavaslat végén, hogy az Európai Bizottság
véleménye után lépne életbe az adókedvezmények sora. Elnök úr, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Szalay képviselő úr kiegészítését, indokolását.
Megkérdezem a kormány nevében jelen lévő Czene Attila államtitkár urat, illetve
munkatársát, hogy kíván-e kommentárt fűzni a törvényjavaslathoz.

A kormány álláspontjának ismertetése

CZENE ATTILA (Humán Erőforrás Minisztérium): A minisztérium szakmailag
egyetért és támogatja a törvényjavaslatot. Ha ennyi megfelel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem megfelel, csak azt hittem, hogy a labdarúgás
túlhangsúlyozása miatt egy egykori úszó valami kis ellenvéleményt fog megfogalmazni.

CZENE ATTILA (Humán Erőforrás Minisztérium): A szakmai vélemény nagyon
röviden az, hogy az öt sportágban benne van például a vízilabda. Azt többször
hangsúlyoztam, hogy az öt látványsportra azért van szükség, mert a sportnak a
médiamegjelenésre van szüksége. Nemzetközi szinten bebizonyított, hogy az öt látványsport
vonzza a legjobban a médiát, és ezáltal a magyar sport is több médiamegjelenést kapna. Ha
már mint vizes sportoló meg lettem szólítva, nagyon meg lennék elégedve azzal, és nagyon
örülök annak, hogy több gyerek jelentkezik vízilabdásnak. De egyből úgysem tudnak
vízilabdások lenni, előbb meg kell tanulniuk úszni, az alapokat meg kell ismerniük. Anélkül
nem is lehetne háromszoros Európa-bajnok vízilabda válogatottunk. De a többi úszó- és vizes
sport is élvezni fogja ennek az előnyeit.

A labdarúgást tekintve az atlétika az az alapsportág, ami sokkal nézettebb a médiában,
mint az úszás, az atlétika az első, az úszás a második, és egyik alapsportág sem tud ebben az
esetben sérülni. Ha arra gondolunk, hogy sporttelepek, létesítmények felújítására,
finanszírozására az adókedvezmény abszolút serkentő hatással van, a másik három sportág, a
jégkorong, a kézi- és a kosárlabda az, amely ugyanolyan szereppel tud bírni, mint a
labdarúgás, hiszen az a látványsport plusztámogatása, hogy abszolút nem von el semmilyen
állami támogatást a többi sikersportágtól. Sőt, sokkal több gyereket meg tud mozgatni, mert a
kosárlabda ugyanúgy kivihető az utcára, ha megvan hozzá a sporttelep, a sportlétesítmény,
mint a labdarúgás. A jégkorongra, azt gondolom, ma Magyarországon igény van, és nemcsak
azért, mert a MOB is sajnálatos módon mindig csak nyári olimpiai sikerekről tud beszámolni,
nincsenek téli olimpiai sikereink, mint ahogy volt a múltban, mondjuk a műkorcsolyában,
tehát volt olyan nemzeti sporthagyományunk, amire büszkék tudtunk lenni. Ha itt a határon
túli sportra gondolok, akkor szerintem a téli sportágakat föl lehetne lendíteni egy kicsit, és a
jégcsarnokok felújításával, felépítésével, finanszírozásával a többi jeges sport, a műkorcsolya,
a gyorskorcsolya is előnyt tudna élvezni. Ahogy mondom, a kosár-, kézilabda esetében a
sportcsarnok építése ösztönző, de ha minden iskola kapna tornacsarnok felújítására
adókedvezményt vagy támogatást, akkor már sokkal előrébb lépnénk.

Magyarul a látványsportok megteremtenék újra azt az alapot, amiből kiindulva ez a
nagy körforgás eléri, hogy újra olyan sportoló nemzetté válunk, ahol nem azt nézik, hogy az
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elmúlt pekingi olimpián hány aranyérmet szereztünk, hanem azt, hogy a merítés sokkal
nagyobb lenne az alapsportágakban is, vegyítve a látványsportágak húzó erejével, ezáltal a
kiválasztás után is sokkal több sportoló maradna meg a sikersportágakban is. Ehhez
kapcsolódik, ezért is tettük bele a törvényjavaslatba a mindennapos testnevelést, mert igazából
mindennek ez az alapja, és célunk, hogy az önkormányzatokon keresztül az 5 látványsportág
iskolai szinten is motivációt kapjon, a gyerekek még többet mozogjanak, és kiválasztódjanak
a labdarúgás, a kézlabda és a kosárlabda számára. A jégcsarnok és a vizes sportok speciális
feladatot jelentenek, de ott is nagyon sok feladatot kapna az önkormányzat, hiszen nagyon jól
tudjuk, hogy ma, ha már én kaptam a kérdést az úszás miatt, a vízfelületekkel nagyon jól
állunk. Csak a gazdaságos kihasználtság vagy a területi eloszlás szempontjából, az
üzemeltetés szempontjából vannak olyan problémák, amelyeket ez az adókedvezmény-
csomag serkentene. Ezzel egyfajta olyan irányt tudnánk venni, hogy ha már az elmúlt 8 és 20
évről beszélünk és sportról, akkor a következő 8 és 20 évben ez biztos, hogy fellendülést
mutatna. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván kérdést
föltenni a törvényjavaslat előterjesztőihez, illetve a kormány képviselőihez. Veres János
képviselő úr!

Dr. Veres János kérdése és a válasz

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést szeretnék
föltenni. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy ha már itt Szalay úr szóbeli
kiegészítésében hallhattunk két számot, ami költségvetési tételre vonatkozott, akkor
kaphatunk-e egy részletes hatástanulmányt az egész javaslat hatásáról. Nyilván készítettek
ilyet, ha ezt a két számot elmondta, gondolom, emögött számítások húzódnak meg. Azt
mondta, hogy 2,008 milliárd forint költségvetési hatása van a most javasolt rendszeres iskolai
sportóráknak. Azt is mondta, hogy 50 milliárd forint bevételt jelent az 5 látvány
csapatsportágnak a most beterjesztett javaslat összességében. Szeretném tudni, hogy ez miből
jön össze tételesen, mit hogyan számoltak ennek figyelembevételénél, mennyi az szja-,
mennyi a társaságiadó-vonzata, ha van, mennyi az illetékvonzata. Tehát egyáltalán hogyan
számolták ezt ki, milyen költségvetési hatással számoltak ezeknél a tételeknél?

A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon milyen sportszervezetekkel, milyen
szövetségekkel milyen egyeztetést folytattak le az előkészítés során. Hogyan jutottak arra a
következtetésre, hogy az általános 25 millió forintos szabályból van egyvalaki, aki 100 millió
forintos értékhatárig részesedhet kedvezményben? Magyarul miért éppen 100 millió? Nyilván
kiszámolták, hány embert fog ez érinteni. Szeretnénk pontosan tudni, hogy mi ennek az egész
javaslatsornak a feltételezett hatása, milyen személyi körre terjed ki, tekintettel arra, hogy
sokféle sportág képviselői megszólaltak az előzetes előterjesztés kapcsán. Most nem hallottam
semmi olyat, ami a média érdeklődésén túlmenően nyomós érvként hangzana el azon 5
sportág mellett és azon megoldások mellett, amelyek most a javaslatban szerepelnek.

Az utolsó kérdésem arra vonatkozik, bár ezt nem Szalay úrnak kellene föltennem,
hanem a kormány képviselőinek, hogy a most beterjesztett javaslat hogyan van összhangban a
2011-től meghirdetett adótörvény-javaslatokkal, hiszen a 29 pontban erre vonatkozóan is egy
világos és egyértelmű kormányfői deklaráció hangzott el, aminek az a lényege, hogy
egykulcsos jövedelemadózás lesz Magyarországon, a kedvezmények megszüntetésével. Pont.
Azt gondolom, ez egy nagyon világos üzenet, nyilvánvalóan ebbe sem az ekho, sem más
kedvezmény nem fér bele, ebből következően szeretném megkérdezni, hogy amikor ilyet
hirdetnek, az hogyan van összhangban a 29 pont egy másik pontjával, amelyre vonatkozó
előterjesztést a parlament még nem tárgyalt, de lehet hallani, illetve már lehetett olvasni is
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ezzel kapcsolatos készülő javaslatokról. A kettő közötti összhang nem látszik teljes
mértékűnek, finoman fogalmazva, úgy is mondhatnám, hogy divergál a két javaslat
egymáshoz képest. Ez a három kérdésem lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Ha jól értem, két kérdés szól a törvényjavaslat előterjesztőinek, egy a
kormánynak. Akkor megadom a szót Szalay Ferenc úrnak az első két kérdés
megválaszolására.

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: Szeretném, ha az első kérdésre a
Pénzügyminisztérium képviselője válaszolna, mert amúgy is lenne hozzáfűznivalója az
előterjesztéshez.

ELNÖK: Kicsit zavarba hoz engem a képviselő úr. De végül is hárman ülnek ott,
akkor osszák el egymás között.

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: Nem baj, ha a pénzügyi kérdéseket ő

világítja meg. Arra, hogy miért 25 és miért 100 millió, fogok tudni válaszolni.

ELNÖK: Akkor most melyikük kíván szólni? Tessék parancsolni!

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. Balog Ádám
vagyok. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Röviden szeretném elmondani azt, hogy
folyamatosan egyeztettünk az előterjesztőkkel a javaslat kidolgozásában, ami az
adótörvényeket érinti, és ez a verzió megfelel ezeknek az előzetes egyeztetéseknek. A
kérdésekre rátérve, az illetékkiesést félmilliárd forintra becsüljük, az ekho kiesését 2 milliárd
forintra, hozzátéve azt, hogy feltehetőleg ezek a sportolók eddig sem fizettek túl sok
közterhet, úgyhogy elég konzervatív becslés a 2 milliárd is. A személyi jövedelemadónál
igazából jelentős bevételkieséssel nem számolunk, 100 ezer főnként körülbelül 700 millió
forinttal. Itt vannak viszont különböző kedvezmények, mint a trófeák, érmek, a juttatott
belépők, bérletek. A legnagyobb kiesést a társasági adó jelenti, az 50 milliárd fennmaradó
részét a társasági adóban látjuk. Itt szeretném azonban hozzátenni, ahogy a képviselő úr is
elmondta, meg kell várnunk az Európai Unió hozzájárulását. Ez nagyon hasonló a filmes,
illetve színházas kedvezményekhez. Ott is meg kellett várnunk, hogy az Európai Unió
elfogadja-e ezt vagy sem. Mi úgy becsüljük, hogy ezt az idén már nem fogják elfogadni,
úgyhogy ez jövőbeli költségvetési hatást fog jelenteni.

ELNÖK: Tessék!

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: A 25 millió forintos és 100 millió forintos
kérdésre. A tapasztalat az, hogy azokban a sportágakban, amelyekről most beszélünk,
elsősorban a labdarúgásban a 100 millió forint az a hozzávetőleges összeg, amiből visszafelé
indulva azt tudjuk mondani, hogy belefér majd mindenki, aki igazolt játékos. Természetesen a
jégkorongban, kosárlabdában ennél kevesebb jövedelemről van szó, de a kézilabda már veri
ezt a magasságot. A 25 millió forint pedig az edzők, sportvezetők jelenlegi bérezéséből indult,
abból számoltuk ezt a mennyiséget. Egyébként képviselő úr is valószínűleg jól tudja, hogy a
médiatörvénynek is van egy hasonló része, ahogy az előbb hallottuk, a nagyságrendeket ott is
ahhoz állapította meg a törvényhozó, amiket a kultúrában, ezen belül akár a színjátszásban, a
művészek összességében tudnak keresni. Itt is ez volt az alap. Természetesen a labdarúgásból
indultunk, hiszen a legmagasabb jövedelmek a labdarúgásban vannak.
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Az öt sportágról és az egyeztetésről. Államtitkár úr a MOB elnöksége előtt beszélt
erről a kérdésről, és természetesen beszéltünk azokkal a szervezetekkel, amelyek érintettek, a
Diáksport Szövetséggel vagy a Sportiskolák Szövetségével. A problémát valóban az egyéni
sportágak jelezték, ha erre gondolt képviselő úr, hogy az egyéni sportágak hogyan és
miképpen részesedhetnek hasonló kedvezményekben a későbbiekben. Nyilván így nem. Attól
tartanak, hogy a szponzoraikat esetleg elveszítik. Hogy mondjuk a MOL kajak-kenu országos
bajnokság esetében a MOL szponzorként megjelenik-e, ha adókedvezményt kaphat. Azt
gondolom, hogy a szponzoráció és a mecenatúra között van különbség. A szponzor az arcát is
akarja adni, aki pedig az adójából fogja támogatni, az közel sem biztos, hogy az arculati
megjelenést is igényelheti.

Természetesen ezen még dolgozni kell, és egyetértek mindenkivel, aki ezt mondja,
akár az Olimpiai Bizottság szintjén, akár a parlament, a kormány sportosai szintjén, hogy
azok, akik eddig is támogatták a versenyeket, rendezvényeket ezekben a sportágakban,
maradjanak ezeknél a sportágaknál. Ez egészen biztos, hogy anomália, nyilván erősnek kell
lenni, hogy ők is megkaphassák a támogatásaikat, de még egyszer szeretném hangsúlyozni,
hogy fölszabadulhatnak források akár az Olimpiai Bizottságnál, akár az államtitkárságnál
azért, mert a csapatsportágak kívülről meg tudják szerezni a támogatásaikat. Körülbelül egy
év múlva fogjuk látni pontosan, hogy ez hogyan áll össze, lehet, hogy a 16 százalékos
egykulcsos adórendszer bejön. Ha bejön, akkor úgy, ahogy a médiatörvényt változtatni kell,
egészen biztos, hogy ennek az adótörvénynek, amit most önök elé terjesztettünk, egy
módosított változatát kell önök elé behozni. Azt szeretnénk, ha már ebben az évben működne
ez az elképzelésrendszer. Ha változik a világ, változtatni fogjuk hozzá ezt a törvényt is.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Egy megjegyzést hadd tegyek a
jegyzőkönyv kedvéért. Balog Ádám helyettes államtitkárt itt szakértőként hallhattuk, hiszen a
kormány képviselője Czene Attila úr, és ez így helyes, örülök neki, hogy a politikai
államtitkár képviseli a kormány álláspontját. Ezt a megjegyzést azért is tettem, hogy némi
toleranciával fogadom el ezt a közreműködést, mert nagy tisztelője vagyok egykori olimpiai
bajnokunknak. Kérem, hogy ezt a szubjektív megjegyzést fogadják el. Köszönöm szépen.

Újra kérdések következnek. Dancsó képviselő úr!

További kérdések, észrevételek

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlenegy kérdésem
lenne Szalay képviselő úrhoz. Említette itt a szponzoráció és a mecenatúra különválasztását.
Az öt látványsportág vonatkozásában jelenleg is folyik szponzoráció. Lát-e abban veszélyt
képviselő úr, hogy azok, akik most szponzorként vesznek részt ezekben a sportágakban, azt
fogják ezek után mondani, hogy rátérnek a mecenatúrára, és ilyen értelemben csökkenhetnek
a források ebben az öt, kiemelten kezelhető sportágban? Van-e arra vonatkozólag valamilyen
elképzelés, hogy a szponzoráció se csökkenjen lényegesen és jelentősen? Gondolok arra, hogy
például a mecenatúra nem jelenhet meg reklámhordozó eszközként, hogy így fogalmazzak,
tehát lehetőleg ne inspiráljuk azokat, akik eddig benne voltak, hogy teljes mértékben az állam
terhére alakítsák át a támogatásukat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt válaszadásra átadnám a szót, engedjék meg, hogy
átadjam az ülés vezetését Hargitai János alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)
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DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Képviselőtársaimé a további kérdések, vélemények elmondásának lehetősége. Most Dancsó
képviselő úr volt, akkor egy ellenzéki képviselő következik. Boldvai képviselő úr! (Dr.
Nyikos László távozik az ülésről.)

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Egyetlen kérdésem lenne,
megragadva az alkalmat, hogy a Pénzügyminisztérium képviselője is az asztal végén ül.
Ugye, 52 milliárd forintos bevételkiesésről beszélnek, ha jól értem, 2011-ben. Veres
képviselőtársam már pedzegette, arra lennék kíváncsi, hogy mi a másik lába ennek az 50
milliárd forintnak. Mi a Pénzügyminisztérium álláspontja, hogy a 2011-es költségvetésben ezt
az 52 milliárd forintos bevételkiesést hogyan kívánják ellentételezni? A hiány további
ellentételezésével, esetleg költségek, kiadások csökkentésével? Szeretném tudni, hogy erre
milyen hatástanulmány vagy milyen elképzelés létezik ma a Pénzügyminisztériumban.

ELNÖK: Herman képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Nem kérdést szeretnék föltenni, egyszerűen
csak a véleményemet szeretném ebben a témakörben elmondani önöknek. Megértem Boldvai
és Veres János képviselő urak matematikai zsonglőrködését, de bizonyára egyetértenek azzal
az alapgondolattal, hogy minden nemzet annyit ér, amilyen ifjúságot nevel. Ez a
törvényjavaslat pedig az ép testben ép lélek alappilléréhez, alapelvéhez tér vissza, és ezt
nekünk követendően támogatni kell. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Három
kérdést szeretnék feltenni az előterjesztőknek. Az egyik kérdés úgy szólna, felmérték-e, hogy
a szóba kerülő sportágak közül melyek működnek sportvállalkozásként, illetve egyesületi
formában. Ehhez kapcsolódik a második kérdésem. Mennyiben konform az európai
környezettel a sportvállalkozások támogatása, amennyiben ilyenek vannak, természetesen
vannak a szóba kerülő sportágak között. Magyarul a Manchester United kap-e
adókedvezményt bármiféle szponzorációnál vagy hasonló adománynál? Körülbelül ez lenne a
kérdés, ha le akarom fordítani magyarra.

A másik kérdésem, hogy mi a viszonya ennek a törvényjavaslatnak a nagy tömegsport
rendezvényekhez, ahol szintén megjelennek szponzorok, és itt nemcsak a futásra gondolok,
hanem minden másra. Hiszen az ép testben ép lélek örök érvényű megállapítását inkább úgy
fordítanám le, hogy az ép test majd ott alakul, ahol nagyon sokan sportolnak, és nagyon sok
lehetőséget kapnak erre.

A következő kérdésem pedig úgy szólna, hogy mi az előterjesztők viszonya a
sportingatlanok előterjesztésben szereplő körbeírásához. Magyarul, nem tartják-e egy kicsit
pongyolának ezt a körbeírást. Mit jelent ez? Hogyan lehet ezt és mennyi idő alatt létrehozni?
Mikor lehet igénybe venni adókedvezményt? Mikor lehet azt az ingatlant értékesíteni? Át
lehet-e adni működtetésre bárkinek bármikor? És így tovább. És ha ez igaz, akkor milyen
viszonyban van a beruházó által megkapott kedvezmény a későbbi működtetővel,
tulajdonossal és egyebekkel?

Hadd legyen még egy kérdésem, amire kíváncsian várnám a választ. Mi volt ennek az
előterjesztésnek az oka? Magyarul azt szeretném kérdezni, hogy mi volt az a kiváltó ok, ami
miatt ez hirtelen elénk került? Mi volt az az ok, ami miatt levették naprendről, és mi volt az az
ok, ami miatt ez visszakerült? Mert azt gondolom, hogy hosszas előkészítés ebben nem folyt.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Magyar Anna!

MAGYAR ANNA (Fidesz): Köszönöm a szót. Egy kérdést szeretnék föltenni.
Szeretném visszaterelni egy kicsit a figyelmet az iskolai, illetve az ifjúsági sport kérdésére, a
támogatáson és az adókedvezményen túlmenően, mert biztos vagyok benne, hogy az ifjúság
egészsége minden pénzt megér. Mi volt az oka annak, hogy felmenő rendszerben terjesztették
be a mindennapos tornaóra kérdéskörét? Itt szeretném hozzátenni azt is, hogy a Csongrád
megyei önkormányzat 2010-et az egészség és a sport évének nyilvánította, pontosan abból
kiindulva, hogy a sport az egyik legkellemesebb eszköz arra, hogy az egészségünket
megőrizzük, és ez főleg fiatal korban nagyon fontos. Mivel a költségvetési bizottság ülésén
vagyunk, szeretném azt az oldalát is kiemelni, hogy ha a költségeket számoljuk, hogy mi
mennyibe kerül, 2 milliárdba vagy 50 milliárdba, akkor a serpenyő másik oldalába bele kell
azt is tennünk, hogy hosszabb távon, a társadalmi hasznosságán túlmenően,
költségmegtakarítást is jelent azzal, hogy egészségesebbek vagyunk, és a fiatalokat
egészségesebb életre ösztönözzük. Ennek lehet, hogy nem az adott költségvetési évben van
költségvetési vonzata, hanem a továbbiakban, de az mindenképpen jelentkezni fog.
Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Veres János, utána Balla és Szólláth képviselő úr
jelentkezett.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Ha jól értettem, elnök úr most összevonta a kérdéseket és a hozzászólásokat. Azért kértem
most szót, mert nem akarok kimaradni. (Babák Mihály: Aggódik.) Misi, van okom rá. (Balla
György közbeszól.) Örülök, hogy végre egy kérdésben egyetértünk, Balla képviselő úr.

ELNÖK: Veres képviselő úré a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nyugodtan adjon Balla úrnak szót, ha neki ilyen
határozott álláspontja van bizonyos kérdésekben, akkor mondja el nyugodtan, senki nem fogja
belefojtani a szót.

ELNÖK: Szót kapott a képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem úgy, ahogy ő szokott. Szóval a törvénymódosítás
három részével kapcsolatban eltérő álláspontot szeretnék itt hangoztatni. Az a része a
javaslatnak, ami a közoktatási törvény módosítására vonatkozik, és a rendszeres iskolai
sportéletet érinti, személyes vélemény szerint rendben van, nem is akarok ezzel különösebben
vitatkozni. Ezzel kapcsolatban hiányolom azt, hogy előttünk, itt, a bizottság és a képviselők
előtt nincs számítás. Ha Szalay képviselő úr most el tudta mondani a 2,008 milliárdos számot,
akkor az a kérésem, hogy terjesszék az Országgyűlés elé. Szerintem ez így helyes. Amikor mi
voltunk kormányon, nem 2 milliárdos tételnél, de 100 millió forintos tételnél is mindig
számon kérték azt, hogy miért nincs hatástanulmány a javaslat mellé téve. (Babák Mihály:
Sose kaptuk meg.) Elnök úr, legyen szíves, adjon szót Babák képviselő úrnak, ha akar valamit
mondani.

ELNÖK: Kicsit nagyobb türelmet kérek mindannyiunktól, hagyjuk, miniszter úr hadd
fejtse ki okfejtését. Emlékszünk persze arra, hogy mi volt azokban az időkben, de most majd
azt látjuk, hogyan értékelődik át a dolog. Bocsánat. Képviselő úré a szó.
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak emlékeztetni szerettem volna arra, hogy önök
nem milliárdos tételnél, hanem sokkal kisebb tételeknél is egészen másként viszonyultak az
igénymegfogalmazáshoz. Hangsúlyozom, ez volt a pozitív része a törvényjavaslathoz való
viszonyomnak. Szerintem méltányos az, hogy ha van benne jó, azt ismerjük el, ha pedig van
hiányérzet bennünk, azt mondjuk el. Ezt a hiányérzetet mindenképpen szeretném itt
érzékeltetni. Nem ilyen egyértelmű a megítélésem akkor, amikor a Wesselényi Miklós
sportközalapítvány átalakítására térünk át ebben a javaslatban. Számomra főleg az a része
nehezen elfogadható, amikor azt mondja a javaslat, hogy a sportközalapítvány
kuratóriumának tevékenységét az Országgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottsága által
megválasztott három személyből álló felügyelőbizottság ellenőrzi, amelynek megbízatási
ideje 5 év. Nem akarom részletezni, az elmúlt hetek tapasztalata azt erősíti bennünk, hogy ez
a kétharmados többséggel rendelkező kormánypártok újabb olyan terepe lesz, ahol
nyilvánvaló, hogy vezetői döntéseik alapján mit szándékoznak megvalósítani. Ezért azt
gondolom, hogy ez nem kifejezetten jó része ennek a javaslatnak.

A kérdésemet azért tettem fel az elején, mert láthatóan rendelkeznek valamilyen
számítással. Jómagam azt gondoltam, hogy a múltkori napirendről történő levétel azt
szolgálta, hogy elvégzik a számításokat, esetleg egyeztetnek azzal, akivel kell ebben a
kérdésben, és azt követően hozzák vissza a javaslatot. Most a következő, amit én tapasztalok.
Valóban elmondott bizonyos számításokat, láthatóan bizonyos számításokon alapuló
számokról beszélt, de megint csak nem hozták elénk írásban ezeket a számításokat. Azt
szeretném tehát kérni, hogy a parlamenti képviselők kaphassák meg azokat a számításokat,
amikre utalt. Kifejezetten kíváncsi lennék arra, hogy az a közel 48 milliárd forint, ami az 50-
ből még fönnmaradt a számítás alapján, pontosan milyen adóalappal rendelkező mely
szervezetek figyelembevételével került meghatározásra.

Úgy gondolom, az az érvelése Szalay képviselő úrnak, ami a 100 millió forintos
értékhatár meghatározására elhangzott, szakmailag csak egy oldalról fogadható el. Arról az
oldalról, hogy az a feltételezés, az a tapasztalat, nem tudom megmondani, a kettő közül
melyik a valóságos, hogy a futballisták esetében a 25 millió forintot jelentősen meghaladja az
éves jövedelem, közel 100 millió forint, és azért ezt határozzuk meg, hogy beleférjenek a jól
kereső futballisták és kézilabdások, ahogyan ez a szóbeli kiegészítésben elhangzott.
Számomra ez nem kielégítő magyarázat. Azt gondolom, ha egy ilyen adó jellegű intézkedést
akar valaki bevezetni, akkor egészen más szempontokat is mérlegelni kell. És ha
megbocsátanak, az én ismereteim szerint akkor, amikor az ekho értékhatárának
meghatározására sor került annak idején, nem ezek a szempontok voltak meghatározóak, hogy
vajon abban az ágazatban mennyi jövedelemmel rendelkezhetnek azok, akik majd igénybe
fogják venni. Sokkal inkább figyelembe kellett azt is venni, hogy vajon milyen lehetősége van
Magyarországnak, hogy valakiknek, akik kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek,
adókedvezményt adjon. Mert azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a javaslatnak ez a része
egy kiemelkedő jövedelemmel rendelkező nagyon szűk csoport nagyon kedvezményes
adóelszámolását teszi lehetővé. Ha pedig azt nem vitatják, és remélem, kevesen fogják vitatni,
mert elég nyilvánvaló, hogy a javaslat erre irányul, akkor, azt hiszem, úgy is értékelni kell,
hogy mi a maradék 9 millió 998 ezer érdeke. Meggyőződésem szerint nem a mostani javaslat
az érdeke, ahogy az meg van fogalmazva.

Ezen túlmenően nekem nem volt elég az az érv, ami az öt látvány csapatsportágra
vonatkozik. Elnök úr itt már szólt az egyik nagyon eredményes magyar sportág, az úszás
kimaradásáról, Szalay képviselő úr említette, bár nem ebben az összefüggésben, a vízi sportok
egy másik ágát, ahol szintén nagyon eredményes, több évtizedre visszamenő
sporttevékenység folyik, és az sincs benne ebben a kedvezménykörben. Tudomásom szerint
ezen szövetségek nem is értenek egyet ezzel a javaslattal, legalábbis annak alapján, amit a
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médiából hallottam, azt tudom mondani, hogy nincs egyetértés a javaslat mögött a különböző

sportszövetségeknél. Ezért azt gondolom, hogy ez a javaslat egy nagyon szűk réteget
kifejezetten kedvezményekkel preferál, ugyanakkor megoszt. Ezt semmiképpen nem tartom
helyesnek és jónak, hogy így történik.

Az pedig kifejezetten sajátságos, hogy ezen az öt területen, ha megnézzük azt, hogy
kik jelenleg a vezetői, vagy kik lesznek rövidesen a vezetői, akkor megint csak azt tudom,
hogy nem az objektivitás, hanem sokkal inkább a szubjektivitás határozta meg ezen
törvényjavaslatot. Mondom ezt úgy, hogy az elmúlt években ezen és nem ezen sportágak több
egyesületét jelentős összegekkel támogattam. Egyébként egyetértek azzal, hogy egészséges
fiatalságra, egészséges országra, egészséges nemzetre van szükség. Azzal nem értek egyet,
hogy ez lenne az a módszer, ami ezt a bizonyos egészséges nemzetet leginkább szolgálná.
Úgy gondolom tehát, hogy meglehetősen sajátos elvek érvényesültek, meglehetősen sajátos
mértékek próbálnak érvényesülni a javaslat elfogadását követően. Szerintem nem igazságos
az, hogy egy nagyon szűk, privilegizált körnek teremtünk olyan lehetőséget, amit ez a javaslat
ad, sokkal inkább a normatív szabályozás felé kellene menni, nem pedig abba az irányba, amit
ez a javaslat tükröz. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Balla György, utána Szólláth képviselő úr.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim!
Tisztelt Elnök Úr! Ugyanaz történik mindig. Ugyanaz történik. A szocialista képviselők
képtelenek kibújni a bőrükből. Képtelenek ugyanis fölfogni azt, hogy nem lehet a világot csak
úgy nézni, hogy ha valaki kap, akkor mástól szükségszerűen elvesznek. Ki jár majd rosszul?
Kinek lesz rossz? Nem lehet azt nézni, hogy ha valahová teszek, az elindít folyamatokat, az az
egész országnak tud használni, nemcsak közvetlenül azoknak, akik érintettek benne, hanem
mindenkinek? De önök erre nyilvánvalóan képtelenek.

Mint ahogy Veres képviselő úr hatástanulmányokat követelt most rajtunk. Képviselő
úr, amikor önök önálló képviselői indítványt nyújtottak be, nem kértünk hatástanulmányokat.
Ellenben amikor a kormány nyújtott be törvényjavaslatokat, akkor igen, kértünk, ebben önnek
igaza van. Csak mondja el hozzá azt is, hogy az ön által vezetett minisztérium a legritkább
esetben teljesítette ezeket a kéréseket. Nem egy önálló képviselői indítvány kapcsán, hanem a
kormány által beterjesztett javaslatok kapcsán. Veres képviselő úr ismét elmondta, hogy őt
nem győzték meg azok az érvek, amiket államtitkár úr elmondott az öt látványsportág vagy
kiemelt sportág, csapatsportág kapcsán. Ön azért ugye megengedi nekem, Veres képviselő úr,
hogy egy, a sportért nagyon sokat dolgozó, a sportnak és az országnak nagyon sokat adó
olimpiai bajnok véleményére, szakmai hozzászólására kicsit nagyobb hangsúlyt helyezzek,
mint egy olyan emberére, aki a tésztagyártástól a színesfém-kereskedelmen át már mindennel
foglalkozott ebben az országban. És egy olyan emberére, aki az alatt az időszak alatt volt
pénzügyminiszter, amikor az ország olyan helyzetbe került, amilyen helyzetbe került.

Soha nem vonom el az ellenzéknek azt a jogát, hogy bíráljon, sőt, markánsan bíráljon,
de azután a 8 év után, amit önök produkáltak, nem lehetne legalább úgy kezdeni, legalább egy
fél mondat erejéig azt megfogalmazni, hogy bocsánat mindenkitől, de mi semmit nem tettünk
8 éven keresztül a sportért. Hogy csak elvontunk ebből az ágazatból, és eszünkbe nem jutott
egy ilyen gondolat, de örülünk annak, hogy most legalább van ilyen. És ezután mondanák el
azt, hogy mi a bajuk. Legalább lenne egy minimális empátiájuk, minimális képességük arra,
hogy a jót is képesek legyenek elfogadni vagy kiemelni. De önök szemlátomást erre teljes
egészében képtelenek. Természetesen az előterjesztést támogatom.

ELNÖK: Szólláth képviselő úr!
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SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szívesen
tettem volna föl kérdéseket, mert számtalan kérdés fogalmazódott meg bennem, de
szerencsére már nem Veres képviselő úrnak kell kérdéseket kell feltennünk, hiszen nem
képviseli a kormányt. Ezzel együtt azt gondolom, nagyon fontos és tisztázandó kérdés, hogy
milyen morális, egészségügyi és gazdasági károkat okozott ez a 8 éves ámokfutás, ami
nyilván a sport területén is érzékelhető. Annak idején konzultáltak-e a magyar sportági
szakszövetségekkel, mondjuk a Magyar Testnevelő Tanárok Szövetségével azzal
kapcsolatban, hogy nem akarták osztályozni a testnevelést? Nyilván a testnevelő tanárok
sokszor elmondták, milyen komoly problémákkal küzdenek a testnevelési órákon, hogy alig
lehet a gyerekeket rávenni arra, hogy átöltözzenek, mert jelentős mértékben snasszá vált, hogy
valaki sportol, miközben 10-15 éve ez még alapvető elvárás volt a gyerekektől. Ha valaki ki
akart tűnni, vagy valamilyen módon egy közösséget akart képviselni, teljesen természetesen
volt, hogy ez legegyszerűbben a sportban volt megvalósítható.

Azt viszont szeretném jelezni, hogy ennek a fajta gondolkodásnak ez az első lépcsője,
mert ha többen kimaradnak, az valószínűleg konfliktusokat okozhat. Ha viszont ez az első

lépcső, és ezek a folyamatok elindulnak, és lehet tovább menni, akkor az számomra is
mindenképpen támogatható. Egy dolgot szeretnék jelezni. Itt elhangzott az, hogy az
utánpótlás-nevelés az egyik legfontosabb cél. Ebből az derül ki, hogy az utánpótlás-nevelésre
adott pénz 100 százalékban elszámolható. Ha ez így van, azt el tudom fogadni, hogy a
vízilabda sport miatt az úszás alapsport lesz, így ez nyilván húzni fogja magával az úszást is.
Tudjuk, hogy az utánpótlás-nevelésben két alapsport van, az egyik az úszás, a másik az
atlétika, ami felkészít arra, hogy csapatsportokban jól szerepeljenek a gyerekek. Ezért azt
szeretném javasolni, hogy valamilyen formában az atlétika kerüljön ebbe bele, mert azt
gondolom, hogy ha utánpótlás-nevelésről beszélünk, az úszás és az atlétika megkerülhetetlen.
Hogy a vízilabda húzza magával az úszást, azt el tudom fogadni, de az atlétikát kihagyni
ebből, nem biztos, hogy szerencsés, ha azt mondjuk, hogy az utánpótlás-nevelés a
legfontosabb cél. Köszönöm.

ELNÖK: Veres János, majd Kerényi János, utána az előterjesztőnek adok szót.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Négy apró megjegyzést
szeretnék tenni. Ha Balla képviselő úr pontosan emlékezne, akkor tudná azt, hogy a magyar
adórendszer átalakítására vonatkozóan sem 4, sem 8 évvel ezelőtt nem képviselői indítványok
születtek az Országgyűlésben, ilyen mértékű átalakításról bizonyosan nem, hanem
kormányzati javaslatok. Fel kell vállalni a kormánynak, hogy tegye meg a javaslatát, és végig
kell vinni az egyeztetéseket. (Babák Mihály: Mi a különbség?) Miután Babák képviselő úr
megint hangosan közbe szólt, azt kérdezte, hogy mi a különbség, szeretném elmondani, ha
nem tudná képviselő úr ennyi év parlamenti képviselőség után, az a különbség, hogy egy
javaslat mögött, ha a kormány terjeszti be, akkor a kormány felelőssége van, a kormány
egyeztetési kötelezettsége van. Ebben az esetben nyilvánvalóan senki nem tudja elfogadni azt,
hogy a javaslat ilyen féllábasan legyen beterjesztve. Szalay képviselő úr tudta ezt, hiszen úgy
ült ide, a bizottság asztalához, hogy mondott egy számot nekünk a javaslat egyik részére
vonatkozóan, hogy milyen költségvetési hatása lesz. Tudta, hogy ez az Országgyűlés
költségvetési bizottsága.

Azaz rosszul emlékszik képviselő úr, mert egyrészt az akkori gyakorlat szerint
képviselők nem módosítottak adótörvényeket 50 milliárd forintos tétellel, másrészt, amikor a
kormány módosított adótörvényeket, akkor mindig volt mögé téve valamilyen tartalmú
hatástanulmány. Képviselő úr, amikor a beterjesztéskor nem volt hatástanulmány mögé téve,
akkor bizonyos lehet abban, hogy mire a parlamenti plenáris tárgyalás megkezdődött, mögé
volt téve. Ennyit kérek most is. Miután hallhattuk azt, hogy elkészült ez a tanulmány, ezért
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osszák meg velünk is, ha lehet. Lehet, hogy a kormánypárti képviselők erre nem kíváncsiak,
az az önök dolga. Mi szeretnénk ezt látni. És miután ismereteim szerint holnap és holnapután
már le is kívánják zárni a parlamentben a vitákat, ezért jó lenne a parlamenti vitáig ezeket a
javaslatokat látni, hogy pontosan meg lehessen ítélni az ezen számítások mögötti tartalmat.

A második dolog, képviselő úr. Miután nem tud megint konkrétumot mondani, csak
emlékeztetném a múltkori bizottsági ülésen mondott hozzászólásomra: majd ha tud
konkrétumot mondani, amikor az általam vezetett Pénzügyminisztérium úgy terjesztett elő
adótörvény-módosítási vagy költségvetés-módosítási javaslatokat a parlamenthez, hogy ne lett
volna mögé téve ilyen típusú számítás, akkor beszéljünk erről. Addig pedig fölösleges ilyen
általánosságokat pufogtatnia. Nem gondolom, hogy ezzel előrehaladna a dolog.

Szeretnék visszatérni jórészt Szólláth képviselő úr hozzászólása alapján ahhoz a
kérdéskörhöz, amelyben a magam véleményét elmondtam. Nagyon fontosnak tartom azt,
hogy annak megalapozottsága kerüljön el írásban is hozzánk. Az, hogy a diákok rendszeres
testnevelésben vesznek részt, helyes folyamat, de akkor mindennek végiggondolása,
végigszámítása szerintem szükségképpen meg kell történjen. És annak értelme van, hogy ez a
bizottság, a parlamenti képviselők mindegyik megismerhesse ezt a fajta számítást, ezt a fajta
gondolkodást. Miután elhangzott ilyen utalás, meggyőződésem szerint semmilyen módon
nem minősítettem a kormány egyik képviselőjét sem a jelenlévők közül. Gondosan vigyáztam
arra is, hogy Szalay képviselő urat se minősítsem, semmilyen minőségében, lévén, hogy több
alkalommal beszéltünk korábban, adott esetben még parlamenti sportcsapatban is játszottunk
együtt. Ebből következően nem gondolom, hogy ilyen kérdésekben érdemi
véleménykülönbség lehetne közöttünk.

Az utolsó momentum. Miután Balla képviselő úr láthatóan készül bizonyos életrajzi
adatokból, akkor, képviselő úr, legyen szíves, azt is nézze meg ilyenkor, hogy képviselői és
vállalkozói jövedelmemből mennyit fordítottam sporttevékenység támogatására, mennyi
ideig, hány sportszervezetnek voltam fő szponzora, vezető tisztségviselője. És akkor nem
akarok erről többet mondani. Ha majd képviselő úr ezt is megnézte, és úgy ítéli meg, hogy
ezen a területen többet tett utánpótlás-nevelésért, sportszervezetek támogatásáért, akkor kérjen
tőlem ilyeneket számon, addig ne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, ha lehet, térjünk vissza a konkrét törvényjavaslathoz. Kerényi
János és Babák képviselő úr kért még egy rövid megszólalási lehetőséget.

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy rövid
gondolattal szeretnék arra utalni, hogy mindannyian tudjuk, milyen áldatlan állapotok vannak
a sportfinanszírozás területén. Az egyesületeket az ügyészség, a sportvállalkozásokat az
APEH ellenőrzi. Szerencse, hogy ezek a hivatalos ellenőrző szervek méltányosságot szoktak
gyakorolni az egyesületekkel. Mindannyian tudjuk, akár helyi, akár megyei, akár
országgyűlési képviselőként, hogy milyen nehézségekkel küzdenek. Úgy gondoltam, hogy ez
a törvény az ellenzék részéről is támogatható lesz, függetlenül attól, hogy itt az elmúlt
időszakban egyetlenegy törvényt sem támogatott az ellenzék, mert közös érdekünk az, hogy a
sportfinanszírozás területén valamilyen változás történjen. Úgy látom, hogy ez nem történt
meg.

Még egy rövid gondolat. Az elmúlt 8 év során hülyébbnél hülyébb ötletekkel jött elő a
kormány a feketegazdaság kifehérítése érdekében. Most végre van egy olyan törvényjavaslat,
ami tulajdonképpen arról szólna, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessük, és ezt sem
tudják támogatni. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Babák képviselő úr!



- 20 -

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szalay képviselő
úr sok tekintetben vázolta e törvényjavaslat társadalmi és morális hatását. Egy volt
pénzügyminiszter mindig csak a pénzről gondoskodik, de nem tudja azt, hogy miből születik
a pénz. Nem lehet mindent forintosítani, kedves képviselő úr. De ha már a számításoknál
tartunk. Ön azt mondta, hogy mindenhez kaptunk hatástanulmányt és számításokat. Képviselő

úr, ön egy másik parlamentben ült, mert az ön kormánya semmit nem adott nekünk annak
idején a kalkulációkat illetően. Lehet, hogy a kormánypárti képviselőknek adott, de nekünk, a
költségvetési bizottságnak nem.

Egy megjegyzést még hadd tegyek. Tudja, otthon, amikor a kitüntetéseket és érmeket
át kell adni, akkor adózni kell utána. Képviselő úr, össze tudnánk hasonlítani most ennek az
adónak az eltörlését, ha megmondaná azt a számot, hogy ön mennyi bevétellel kalkulált annak
idején az érmek, serlegek és trófeák tekintetében az szja-nál. Nem azért, mert törvény előírja,
de úgy gondolom, hogy ilyen kalmárkodással ritkán találkozik az ember. Rengeteget
romboltak, de ezt önök sem számították ki. Ha pedig kiszámították, akkor meg tudja mondani,
hogy ha most eltöröljük a sportkitüntetések szja-ját, mennyi kieséssel is számolhatunk. Kérem
a szíves válaszát. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Nyilvánvalóan Veres képviselő úr boldogan fog mindenre
válaszolni, de nem Veres képviselő úrral vitázunk, hanem a törvényről. Seszták képviselő úr,
utána Tukacs képviselő úr.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Két
momentumra szeretném ráirányítani a figyelmet. Lehetséges, hogy az előterjesztők is
megtették ezt, de sajnos nem voltam itt az elején. Az egyik az, hogy ezeknek a
csapatsportágaknak a támogatásával nemcsak a nagyon fontos ép testben ép lélek gondolatot
szolgáljuk. A lelket olyan értelemben, hogy a családok mentális egészségét szolgáljuk. Tehát
jószerivel Magyarország nagy tömegeinek az egyetlen szabadidős tevékenysége az maradt a
hét végén, hogy elmenjenek bevásárolni, tátani a szájukat, mert pénzük nem nagyon van, így
ez jelenti a szórakozási lehetőséget. Nagyon fontos társadalmi missziót teljesít ez a törvény,
ha a családi szórakozásra, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmassá teszi a sportpályákat. Itt
szeretném összevetni egy másik, hasonló kedvezmény lehetőségével. A színházak, úgy tűnik,
jobban lobbiztak az előzőekben, a színházak, az előadó-művészeti tevékenység esetében ez a
kedvezményrendszer lehetővé vált, és az uniós szabályozás is lehetővé tette. A színházak
esetében, a magas kultúra vonatkozásában teremtettük meg ezt a lehetőséget, itt pedig a
tömegek, Magyarország nagy tömegei számára, nyilván ezért van szó első körben az 5 látvány
csapatsportágról.

Itt, ahogy Balla képviselő úr és mások is utaltak rá, el kéne fogadni azt a
paradigmaváltást, hogy ha valakinek használunk, akkor másoknak is használunk, és nem
elveszünk, ide teszünk, oda teszünk. Ez, tetszik, nem tetszik, egy újfajta kormányzati
filozófiát jelent. Azzal, hogy ezeket a csapatsportágakat támogatjuk, az ország, a lakosság
széles rétegeinek mentális egészségét és szórakozási lehetőségeit támogatjuk. Valóban, ez a
törvényjavaslat is véget vet annak a csiki-csuki játéknak, amely adóelkerülésben,
trükközésben méltatlan helyzetekbe kényszerített komolyan veendő, de önök által kevésbé
komolyan vett társadalmi tevékenységeket, csapatsportágakat. Ha kihúzzuk a talajt az
adóelkerülés alól, akkor valószínűleg néhány adótanácsadó, akár a volt pénzügyminiszter úr is
más munka után kell hogy nézzen, nem fog tudni sok cégnek tanácsokat adni, de talán majd
túléli, és talál magának más elfoglaltságot. Nem önre, hanem az ön utódjára gondoltam.

ELNÖK: Tukacs és Veres képviselő úr után van-e megszólalási igény, mert szeretném
a vitát lezárni. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor utánuk az előterjesztő kap szót.
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azért teszek fel kérdéseket a
bizottsági ülésen, mert hiszek abban, hogy a válasz befolyásolhatja a véleményemet az
előterjesztésről. Ezért, elnök úr, azzal, hogy kérdések, vélemények egyben hangzanak el, mint
módszerrel nem értek egyet. Azt gondolom, ezt el kellene kerülni, ha komolyan az
előterjesztést akarjuk megtárgyalni. Az egyik kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyiben
konform sportvállalkozásokat támogatni az európai környezetben. Nincs válasza az
előterjesztőnek, remélem, lesz, de megelőlegezem ezt a választ, semmi módon. Nincs ilyen.
Ezt azért szeretném leszögezni, mert látom az előterjesztésben azt a bizonyos klauzulát, amely
arról szól, hogy meg kell szerezni az Unió adott szervezeteinek támogatását ehhez a
törvényhez. Bizony, nagyon meg kell szerezni, nemcsak azért, mert az Unió szabályoz, hanem
azért, mert magam is úgy gondolom, hogy a vállalkozások világába beleavatkozni ilyen
módon, legyen szó akár sportvállalkozásokról, nem lehet. Milyen módon? Úgy, hogy
kiválasztunk egy, általam teljesen homályos szempontrendszer szerint valamilyen
csapatsportágakat, és azt mondjuk, hogy ezek azok, amelyeket támogatni akarunk.

Azért homályos a kiválasztás módja, mert szerepel ebben a felsorolásban olyan
sportág, amely valóban kifejezetten jó nemzetközi eredményekkel büszkélkedhet, és szerepel
olyan, amelynek a teljesítménye hosszú évtizedek óta nevetséges. A labdarúgásra gondolok
egészen pontosan, és semmiféle jelét nem adja annak, hogy valamilyen változás történne ezen
a területen. És szerepel benne olyan csapatsportág, mondjuk meg őszintén, amelynek
teljesítménye arra a következtetésre ad okot, hogy bizony ebből lesz valami. Megnyerhetné az
ellenzék támogatását, képviselőtársaim ez a javaslat, de akkor, ha szerepelne benne néhány
olyan dolog, amiről beszélnek. Például a tömegsport támogatása. De ez nincs benne ebben a
javaslatban. Márpedig, ha arról beszélünk, hogy a sport nemcsak az élsportot jelenti, hanem
ezt is, akkor nem járunk távol a valóságtól. A tömegsport az, ahol nemcsak azok vesznek
részt, akik tehetségesek, hanem azok is, akik szeretnek sportolni.

Nem szeretnék személyes üggyel előhozakodni, csak a példa kedvéért mondom, mi az
üzenete ennek a tervezetnek. Ennek az üzenete az, hogy vannak fontos és kevésbé fontos
csapatsportágak. Hadd mondjam el szülővárosom helyzetét és az enyémet. Én magam
nagyjából egy évtizede vagy talán még régebben is egy helyi, nagyon sikeres női röplabda
csapat elnökeként dolgozom. Keserves dolog volt összeszedni évről évre a támogatásokat
ennek a csapatnak, de nemcsak a csapatról volt szó, hanem a városról. Három alapfokú
bázisintézményben és egy középiskolában nagyjából 2 ezer gyerek van az utánpótlásban. Ez 2
ezer családot is jelent. A 2 ezer családnak az üzenet a következő. Ez nem fontos. Mert ez
semmi egyébről nem szól. Mindegy, hogy mit szerettek, mit nem, komolyan gondoltátok-e
vagy nem, élveztétek-e ezt a sportot vagy nem, van-e vágyatok arra, hogy valamikor ti is
élsportolók legyetek vagy sem, mert az üzenet az, hogy ez nem fontos.

A kiválogatás szempontjait tehát messze elvetem, részben azért, mert nem tartalmaz
semmiféle utalást arra, hogy a tömegsport lényeges ebben az országban, részben azért, mert
nem tartalmaz semmiféle utalást arra, hogy valamikor ezeket a homályos szempontok alapján
összeválogatott sportágakat bővíteni szándékozik valaki. Mert azt magam is furcsának
találom, hogy nem kormány-előterjesztéssel találkozunk itt. Költségvetési ügyekben
egyébként osztom Veres képviselőtársam véleményét, ehhez nem nagyon szólnék hozzá. Azt
pedig, hogy a sport tisztulása e tervezet alapján fog létrejönni, gondolok itt néhány különösen
kaotikus, zavaros helyzetű sportágra, jelesül a labdarúgásra, magam nem hiszem. Ne
gondoljuk azt, hogy attól változik a világ, hogy megpróbálunk valamilyen, általam
homályosan körbeírható vállalkozói kör megrendelése alapján adókedvezményekre vonatkozó
javaslatot beterjeszteni. Ez így nem fog menni, mert mindenki tudja, aki a sportban valaha is
megfordult, hogy nemcsak ez az oka annak, hogy a sportban olyanok a viszonyok, amilyenek.
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Végül szeretnék egy, a javaslatban támogatott ügyre újfent visszatérni. Számomra az
ingatlanokra adott kedvezmény lehetősége és tervezetben szereplő körbeírása enyhén szólva
aggályos. Szalay képviselőtársunk polgármester is, és bizonyára emlékszik arra a hosszasan
húzódó ügyre, ami ott kezdődött, hogy az önkormányzatok kaphattak ingyenesen tulajdonba
sportlétesítményeket. Kaphattak természetesen az egyesületek is. Ha valóban komoly lenne a
közös szándékunk arra, hogy behatóan tárgyalunk tervezeteket, végigvehetnénk
iskolapéldaszerűen néhány olyan sportingatlant, amelynek az eredete valahol ott leledzik,
hogy valakik ingyen kaptak valamit, és sportcélra volt kötelező felhasználni. Az a becslésem,
hogy ezek a célok bizony nagyon elsikkadtak vagy megváltoztak, üzletivé váltak az idők
folyamán. Ezért tehát messze aggállyal figyelem a tervezetben szereplő pongyola körbeírását
a sportingatlanokra vonatkozó szabályozásnak.

Ennyi lett volna a mondandóm, és nem több. Tudják, nem nagyon szoktam bizottsági
ülésen vitatkozni, személyeskedni sem. De a csudába is, nyilván lehet a volt kormányzati
képviselőket mindenféle kritikával illetni, de mi hárman a bizottsági ülés elején itt ültünk, és
vártuk, hogy dolgozhassunk. Ezt szeretném leszögezni. Nem miattunk volt a bizottság
határozatképtelen. Ezt csak azért szeretném elmondani, mert legalább egymással legyünk már
annyira türelmesek és toleránsak, hogy azt feltételezzük, mindenki dolgozni akar ebben a
bizottságban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ismét elhangzott
egy olyan állítás a bizottsági vitában, ami, úgy gondolom, helyretételt igényel. Ha bárki úgy
gondolja, hogy a feketegazdaság elleni, korábban megfogalmazott javaslatokat űbereli ez a
javaslat, úgymond érdemi ez a javaslat, és a többi nem volt az, akkor szeretnék néhány számot
elmondani. Amikor az első kormányzati ciklusban, 2005-ben Magyarországon a
vállalkozások kétharmada, az egyéni vállalkozók 70 százaléka nem fizetett adót, akkor
jogosan gondolhatták azt sokan, hogy valami nincs rendben. Amikor a múlt évben ismertté
váltak az előző évi bevallások, és ezek alapján látható, hogy ez az arány megfordult, akkor
nehéz azt mondani, hogy semmi érdemi nem történt. Hangsúlyozom, négy év alatt annyit
sikerült elérni, hogy immáron a működő vállalkozások kétharmada valamilyen mértékű adót
fizet a nyeresége után, kétharmada az egyéni vállalkozóknak szintén fizet valamilyen mértékű
adót. Amikor olyan tevékenységek visszaszorítására érdemben sor került az elmúlt években,
mint a szeszcsempészet, a cigarettacsempészet és a kormánytól teljesen független, nemzetközi
intézetek által végzett felmérés azt igazolta, hogy felénél kevesebbre csökkent a nem magyar
zárjegyes cigarettafogyasztás Magyarországon, akkor, azt gondolom, sok mindenről érdemes
beszélni, csak arról nem, hogy a feketegazdaság… (Herman István Ervin: Hogyan
kapcsolódik ez a sporthoz?)

Fogom kapcsolni a sporthoz most közvetlenül. Ugyanis szerintem nem jó érv, gyenge
érv, hogy Magyarországon a sport területén lenne az érdemi feketegazdaság. Azért nem
tartom ezt jó érvnek, mert nagyjából a teremben ülők a valóságban élve tudják azt, hogy
körülbelül hogyan zajlik egy-egy élvonalbeli és nem élvonalbeli sporttevékenységet folytató
szervezet finanszírozása, nagyjából milyen módon kerülnek különböző helyekről a pénzek
különböző helyekre, de azért nem ez az a nagyságrend, amely Magyarországon a
feketegazdaság területén érdemi szerepkörrel bírna. Babák képviselő úr, miután nincs nálam
itt a táblázat, de önök annak idején megkapták, ha emlékeim pontosak, 800 millió forint az a
szám, amit ön kérdezett. Ezt pontosan tudhatná, ha elővenné azt a táblázatot. Miután önök
tudták, hogy mit készítenek elő, nyugodtan elővehették volna az akkori kormány számításait,
amit önök pontosan megkaptak táblázatos formában. (Babák Mihály folyamatosan tiltakozóan
csóválja a fejét.) Ezért azt tudom mondani, hogy az emlékeim szerint, a papír nincs itt nálam,



- 23 -

ennyi ez az összeg. Máskor nyugodtan vegye elő a korábbi kormány által elkészített ilyen
táblázatokat. (Babák Mihály: Nem kaptunk meg semmit.) Képviselő úr, megkapták. (Babák
Mihály: Miket beszél? Hiteltelen.) Képviselő úr, megkapták. Elő kell venni, ha megtartották.
Ha meg már elszórta volna azt a papírt, nyugodtan kérdezze meg a Pénzügyminisztérium
jogutódjától, hiszen a minisztériumban minden ilyen táblázat, minden ilyen számítás pontosan
rögzítésre került, és nyugodtan elővehették volna. Csak azért mondom, hogy ha kérdezi,
nagyságrendileg ekkora számról volt szó annak idején, amikor ez az intézkedés meghozatalra
került ugyanannak a logikának a jegyében, amit most a miniszterelnök meghirdetett az
Országgyűlésben a 29 pont részeként. Hiszen az egységesítés jegyében került sor akkor erre
az intézkedésre. Most úgy tűnik, hogy valaki másként akarja érteni az egységesítést ennél a
javaslatnál.

Visszatérve a javaslatra. Ha észreveszik, itt van egy érdemi konfliktus. A
Pénzügyminisztérium képviseletében Balog Ádám elmondta, hogy a mostani tervezet adójogi
szempontból alapvetően a két korábban különböző szakterületeken megvalósított
adókedvezményhez hasonló. Hozzá kell tennem, hogy a filmesek semmiképpen nem ilyenek.
Ha pontosan ismerik a jelenlévők a filmes kedvezmény tartalmát, ott semmifajta olyan
jellegű, ami a személyek javadalmazásának adókedvezményes megítélésére vonatkozik, nem
került elfogadásra, nem került beterjesztése, és nem került az Európai Bizottságban
megvitatásra. Az egy beruházási és egy gyártási jellegű kedvezményként került annak idején
elfogadásra. Közel három évig kellett csatázni, hogy ez a kedvezmény talpon maradhasson.
Amikor behoztuk a kedvezményt, nem kértük az Európai Bizottság egyetértését, ezt egy
európai tagállam megtámadta, majd a támadás kivédésére nagyon hosszú procedúrát kellett
elfolytatni, és 2008 év vége felé sikerült különböző nemzetközi szervezetekkel
együttműködve olyan pozíciót kialakítani Brüsszelben, hogy ez megmaradhatott
kedvezményként.

De hangsúlyozom, a kettő azért nem említhető, mert ennek a kedvezménynek talán az
intézményi része hasonlítható a filmes kedvezményhez, a személyi része, illetve a
társaságiadó-kedvezmény része bizonyosan nem hasonlítható, tekintettel arra, hogy itt máshoz
adott társaságiadó-kedvezményről van szó. De, még egyszer mondom, ezt nyilván a kormány
majd végig fogja játszani. Az igazi probléma számomra abban van, hogy miért ezeket a
területeket emelték ki. Az elhangzott válaszok egyelőre számomra nem voltak kielégítőek. Az
igazi probléma abban van, hogy olyan kiegészítő részei vannak a kedvezménynek, amelyek
egy nagyon szűk, privilegizált kör kedvező adóelszámolását teszi lehetővé, ha úgy tetszik, a
többiek terhére, hiszen nincs más, aki fedezhetné a kieső költségeket. A vita pedig abban van,
hogy ha az Európai bizottsági egyeztetés időigényét figyelembe vesszük, és Szalay úr már
mondta a megoldást, hogy nyilván majd az egységes 16 százalékos adó bevezetésekor vissza
kell térni a kérdésre, az akkori helyzethez kell igazítani.

Ha befejezésül szabad annyit mondanom, Szalay úrnak gratulálok, mint az egyik
érintett országos szövetség elnökének. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőé a szó, és ezzel a vitát lezártuk.

Szalay Ferenc válasza

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem
azzal, hogy annak idején, amikor a kínaiak és az Egyesült Államok nem tudtak szóba állni
egymással, akkor elkezdtek pingpongozni, és azóta, érdekes módon, Kína viseli a legnagyobb
terheket az Egyesült Államok gazdálkodásában. Jól tudom, ugye, miniszter úr? Itt is el
tudtunk volna indulni, szerintem el is tudunk indulni egy olyan vonalon, ha már állandóan
azzal van probléma, hogy ki mit csinált 8 évig meg 20 évig, hogy legalább a sportéletről
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próbáljunk meg közösen gondolkodni. Hátha egyszer sikerül. Mert volt rá példa. A nemzeti
sportstratégiát ötpárti konszenzus fogadta el (Herman István Ervin: 2007. június 27-én, 360
igen szavazattal.) Úgy van. Ez azt jelentette, hogy a látványcsapatsport megfogalmazása is
onnan származik, ezt közösen találtuk ki. Pénzügyminiszter úr biztosan pontosan tudja, hogy
mennyi pénzt fizet be a sport a magyar államháztartásba. A tao-bevétel 2,1, az áfa 60 milliárd,
a személyi jövedelemadó 10 milliárd forint, ez 72,1 milliárd forint nettó befizetés. Ennek
töredékét kaphatná vissza most a sport az 52 milliárd forinttal. Kilencezer milliárd forint
körüli a büdzsé hozzávetőleg, ebből az 52 milliárd forint a 0,5 százalék környékén van. És
ráadásul a nemzeti sportstratégiában még Bakonyi Tibor elnök úr gondolata alapján, de
szintén ötpárti konszenzussal mondtuk azt, hogy az állam költségvetésének 1 százalékát kéne
sportra fordítani, ez nagyjából 90 milliárd forint.

Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy mi most egy kicsi pluszt szeretnénk
hozzátenni, mondjuk az ekho lehetőségével a nemzet sportstratégia megfogalmazásában a
sport finanszírozásához. Azt hiszem, ha csak ezt mondanám, akkor nem kéne már vitatkozunk
a pénzekről, mert ez a töredéke annak, amit az államnak a sportra kéne fordítania. Ráadásul,
ha nettó befizető, akkor miért fáj az, hogy ennek egy részét visszakapja a sport. Hogy miért
született ez a törvényjavaslat? Nem tudom pontosan, ki kérdezte, de azért született, mert
személy szerint én is 8 éve itt, a parlamentben, 20 éve pedig Szolnok városában azért küzdök,
hogy végre fölfogja ez az ország, a legfontosabb az egészség. Hogy az egészségügybe ne
kerüljenek be a betegek, hanem próbáljunk meg olyan prevencióban gondolkodni, hogy ne
kelljen gyógyítani. És ha itt a pénzeket megnézzük, ugyan amerikai a példa, minden 1 forint,
amit a sportba teszünk bele, 3-4 forintot hoz a gazdaságnak. Tessék végiggondolni, hogy ma
Magyarországon a munkából kiesett órák száma mennyi, és ennek jelentős része az
egészségtelen életmódból fakad, persze, a stresszt meg az egyéb problémákat hozzá kell tudni
venni. Akkor már megint miről vitatkozunk?

Tehát hosszú távon nemhogy megtérül, hanem kamatostul térül meg ez a befektetés a
testnevelésbe és a sportba. Tukacs képviselőtársamnak teljesen igaza van, a szabadidősportba
és tömegsportba. Nem maradunk le egyébként a tömegsport finanszírozásában. Ha a
törvényjavaslatot megnézik, a sportlétesítmények fejlesztésének, felújításának kérdése pont a
tömegsportot, az iskolai testnevelést az iskolai és a szabadtéri sportlétesítmények felújítása
kapcsán igen komolyan támogatja. Aztán szeretnénk még egy tételt visszahozni, a kötött
diáksport-normatívát. Az elmúlt 8 év egyik tragédiája volt, hogy ezt sikerült elvenni. Tukacs
képviselőtársam, aki szerintem ennek a területnek jelentősebb ismerője volt Nyíregyházán,
pontosan tudja, hogy milyen problémát jelentett, amikor elvette az előző kormányzat a
gyerekektől, az iskoláktól a kötött normatívát. A diáksportkörök nem tudták finanszírozni a
gyerekek délutáni testnevelését, azt az időszakot, amely a nevelési értékekből a legtöbbet
tudja felvállalni. Ezt is szeretnénk visszaadni azért, hogy tudjuk segíteni a szabadidős és
tömegsportot.

Még néhány dolgot az öt sportágról. Nem tudom, önök mennyire emlékeznek, hogy
1954-ben, amikor második lett a labdarúgó válogatott a világbajnokságon, hogyan ijedt meg
az akkori államvezetés attól, hogy Puskás Ferenc és a csapat, ha akarta volna, forradalmat
csinál Magyarországon, mert annyi embert mozgat meg, amennyit éppen akar. Ezért az egyéni
sportágakat kezdte el az akkori államvezetés előre tolni. A mai magyar olimpiai
eredményesség szerkezetében a csapatsportágak, a vízilabdát kivéve, nem jelentősek.
Évtizedek óta az egyéni sportág politikai kérdés, aztán persze finanszírozási kérdés volt. Nem
azt mondom, hogy minket most az vezérel, hogy revansot vegyünk, csak mondom, hogy
akkor sikerült a diktatúrának egy ilyen helyzetet teremteni. Most pedig arról van szó, hogy az
öt csapatsportág azért van kiemelve, mert nevelési eszköz. A közösségi nevelésben a
csapatsportágakat jobban lehet használni, mint az egyéni sportágakat. Nem azt mondom, hogy
csak és kizárólag, hanem azt, hogy jobban lehet. Azt is mondtam, hogy próbaidő is van. Az
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egyéni sportágakat is természetesen bele lehet venni ebbe a körbe, ha kiderül, hogy az hogyan
működik. Sajnos, ha bevennénk a temérdek egyéni sportágat, fölhígulna a rendszer. Nem
jutna megfelelő mennyiségű finanszírozás azokra a sportágakra, amelyekre gondolunk,
ráadásul a létesítményfejlesztés és felújítás kérdésében, valamelyikőjük kérdezte a
sporttelepeket, a sporttelepeken belül ki van emelve mindenféle sportingatlan az
atlétikapályától az uszodáig. Tehát igenis lehet támogatni úszást is, atlétikát is ezzel a
módszerrel, ezzel a rendszerrel.

Miért felmenő rendszerben történik? Azért nem lehet az első 8 évfolyamon egyszerre
bevezetni, túl azon, hogy az olyan 16 milliárd forint körül van, de ez a kisebb érv, mert nincs
megfelelő mennyiségű testnevelő tanár. Tehát a tanárképzésben is lépnünk kell előre. És
harcot kell majd vívnunk az oktatási bizottságban, az egészen biztos, és nem kicsit, mert ha
testnevelés 5 órában van egy héten, az azt jelenti, hogy a közismereti tantárgyakból kevesebb
lesz. De szeretném itt is jegyzőkönyvbe mondani, hogy ha valamelyik gyerek a megfelelő
életkorban nem kapja meg a megfelelő mozgásmennyiséget, azt később nem tudja pótolni. A
matematikát viszont meg tudja tanulni bármikor. Tudom, hogy ez szemlélet kérdése, és nehéz
harc lesz, de ezt meg kell érteni mindenkinek, hogy ha nem kapja meg a mozgásmennyiséget,
nem tudja pótolni a gyerek.

A Wesselényi alapítvány háromfős kuratóriuma. Miniszter úr, rossz hírt mondok.
Ugyanígy volt az elmúlt 8 évben is, háromfős kuratórium volt, a bizottság jelölte. Egy
különbség van, a Wesselényi közalapítvány bekerül a sportállamtitkár fennhatósága alá. És
még egy nagyon jó hírt mondok, amikor létre fog jönni a MOB-ra szervezett ernyőszervezet,
amelyen belül a fogyatékos sportot, a nem olimpiai sportágakat fogjuk összegyűjteni, a
Wesselényi közalapítvány működtetése oda fog kerülni, a Mező Ferenc Közalapítvánnyal
egyetemben. Egyébként nem veszünk el semmi értéket ebből, ezt szintén ötpárti
konszenzussal fogadtuk el, hogy tudjunk adni ösztöndíjat edzőnek, sportolónak, illetve
életjáradékot a kiöregedett sportolóknak a Mező Ferenc alapítványon keresztül.

A tisztítás és a fehérítés kérdése, azt gondolom, komoly érv. Lehet nem elhinni, de
valahol el kell kezdeni. Az azért nem normális, hogy ma a játékosok jelentős része
minimálbéren van alkalmazva az egyesületnél, és arculati szerződést kötnek a sportolóval egy
menedzsercégen keresztül. A sportoló hihetetlen kiszolgáltatottságban van. Azt a pénzt
ugyanis nem tudja perelni, csak azt, amit az egyesülettel szerződés szerint kötött. Nagyon
fontos, hogy ezt is megoldjuk, és azt is, hogy ha lehet, ne vigyék ki ezeket a pénzeket akár az
országból a menedzserek, amit a sportolók kapnak. Ezt biztos ugyanúgy tudja miniszter úr is,
mint én. Ritkán szoktam önnel vitatkozni, de azért az Advertumra hadd kérdezzek már rá. Az
Advertum-ügy, azt gondolom, lehet egy kis polémia közöttünk a későbbiekben, csak a
tisztítás kapcsán szerettem volna fölvetni. Kérem, támogassák az előterjesztést. (Dr. Nyikos
László visszaérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak természetesen szót adok.

Czene Attila válasza

CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Én is
szeretném megköszönni azokat a konstruktív felszólalásokat, kérdéseket, amelyek
elhangzottak. Azért az elég szörnyű, hogy ilyen vitán megy keresztül az, hogy szüksége van-e
Magyarországnak sportra és egészségre vagy sem. De ez csak egy magánvélemény. A másik
pedig az, hogy Veres képviselő úr személyesen megkérdezett engem az öt kiemelt sportágról.
Az a szörnyű, végighallgatva képviselő urakat jobb- és baloldalt is, ami bebizonyosodott
számomra, és ez most nem nagyképűség, hogy vagy nem olvasták el a törvényjavaslatot, vagy
ennyire nem értenek a sporthoz. Az nem baj, hogy nem ez a szakmai területük. De azon
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vitatkozni, hogy miért ez az öt sportág szerepel? Éppen mint úszó tudom azt bebizonyítani,
hogy miért. Az itt ülők közül mindenki élsportban gondolkodik. Ez a legnagyobb problémám.
Pont két olyan ember hozta föl, akik sportszervezetek élén álltak, hogy mi, amikor
támogatásról beszéltünk, nem az utánpótlás kérdéséről beszéltünk. Az utánpótlás támogatása
a legfontosabb. A többi sportág pedig nem fog semmilyen kárt szenvedni ebben a
rendszerben. Az a baj, hogy az öt sportágat kiemelt sportágként kezelik, hogy miért kapna
több támogatást a többivel szemben. Semmivel szemben nem fog több támogatást kapni. Az
öt kiemelt sportág utánpótlása hozzám fog tartozni, akár én vagy miniszter úr fogja eldönteni,
hogy az öt sportágban az utánpótlás mennyi pénzt kap. Ez így érthető? Se többet, se
kevesebbet.

A kajak-kenu nem lett nevesítve, de tudom, hogy erről volt szó, az alapbázisa nyilván
nem akkora, mint az öt sportág alapbázisa. Állami támogatással mi fogjuk finanszírozni. Azt a
részét senki nem nézi, sportoló fejjel nem gondolkodnak, hogy egy világhírű, világsikert elérő
kajak-kenusunknak 8 helyről kell szponzori támogatást szereznie, és ez mennyi utánajárással,
munkával jár, és amikor nem az edzéssel foglalkozik, ezeket a szponzorokat ki kell szolgálni.
Ez is rengeteg energiába kerül, ez is a feladata. Körülbelül 8 szponzort kell összeszednie
ahhoz, hogy ugyanazt a támogatást megkapja, mint bármelyik kiemelt sportág versenyzője.
Mondjuk a Gerevich Aladár ösztöndíjjal megkapott havi folyósítás, ami most még hozzánk
tartozik. De ha a kormányzás nem lassítja le ezeket a folyamatokat, akkor szeptember 1-től
már a MOB alá tartozik. Itt is lesz egy nagyon nagy vita, és inkább arra kellene odafigyelni,
hogy az utánpótlást ne társadalmi szervezet, hanem mindenképpen az államigazgatás
irányítsa, mert az a lényeges pont, hogy itt mennyi pénzt költünk a magyar utánpótlásra. Azok
az élversenyzők, akik jelen pillanatban ebben az öt sportágban szerepelnek, a személyi
kifizetésekben, mire ez a törvény elfogadása kerül, látjuk majd nyilván a sikerét, ezt már nem
fogják élvezni. Ez mind az utánpótlásról szól. Egyébként hiába lettem megnevezve, mint az
úszás egyik képviselője, magam ellen beszélek, a magam sportága és az élsport ellen
beszélek, de új élsportolókat nem tudunk nevelni, ha nem lesz sportoló nemzetünk. A
mindennapos testnevelés ezért került be ebbe a törvényjavaslatba, mert ez az alappillére.

Az atlétika és az úszás a két legnézettebb sport, nemcsak azért, mert látványsport,
hanem két alapsportág. Csak nálunk, Magyarországon a médiát nem érdekli sem az atlétika,
sem az úszás, ezt tudjuk. Ez igazság. Ezzel együtt a legtöbb gyereket ez mozgatná meg, de
csak iskolai kereten belül. Azért azt el tudjuk fogadni, hogy 6 és 10 év között atlétikáról nem
úgy beszélünk, hogy egy olyan atlétikai pályát kell építeni egy iskola mellé, ami egy
tízpróbázónak megfelel. Egyáltalán nem erről van szó. Bőven elég lenne, ha az öt kiemelt
látványsport ezzel a támogatással olyan lökést kapna, hogy végre csak odáig eljussunk, ahogy
én fölnőttem. 20 évvel ezelőtt a saját iskolámban, ami 40-50 éve nem lett felújítva Szegeden,
most is van három külső pálya, ahol kosarazni, kézilabdázni, röplabdázni lehet, lehet focizni,
ott tanultunk meg kislabdát hajítani és távolugrani. Tudom, hogy ezek egyszerű, mindennapi
dolgoknak tűnnek, de ez az alapja az egésznek. Említették, hogy a röplabda 2 ezer családot
érint. A 2 ezer családhoz képest ez az öt sportág több százezer családot érint. Tegnap lent
voltam Kalocsán, és tudom, hogy ott milyen eredményeket érnek el. Az állam akkor fogja
tudni jobban támogatni, ha valami felé elindulunk. Ha semmi sem változik, akkor ez sem fog
változni. (Tukacs István közbeszól.)

ELNÖK: Államtitkár úré a szó. Ha befejezte, a vitát lezártuk.

CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem fejeztem be, csak láttam,
hogy itt milyen indulatok vannak. Nekem is csak az jut eszembe, hogy nem a sportról
beszélünk, hanem arról, hogy miért van szükség ma Magyarországon mindennapos
testnevelésre, sportra, hogy olyan emberek nőjenek föl, akik kontrollt tudnak tartani, tudnak
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viselkedni. Itt ülök két órája, és érdemben semmi nem történt, úgy érzem. Úgy látom, hogy
Magyarországon 20 év után sem fog történni semmi, hanem indulunk el valamilyen irányban.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, nem önnek szántam a mondatot, de a Házszabály
szerint, miután az előterjesztő viszontválaszát megadta, nincs további beszélgetésre lehetőség.
A képviselőtársaimnak mondtam, többek között most Seszták képviselő úrnak, aki
jelentkezett. Nem adok szót, szavazás következik.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak gondolja, szavazzon! (Szavazás.)
Tizennégy igen. Aki nem tartja alkalmasnak? Nincs ilyen. Aki tartózkodott? Hat. A bizottság
tehát a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. A bizottság előadója Magyar
Anna. A tartózkodók álláspontját kívánja-e valaki ismertetni? Tukacs képviselő úr. Köszönöm
az előterjesztők és államtitkár úr türelmét is. (Rövid szünet.)

A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Folytatjuk a bizottság ülését. A következő napirendünk a Nemzeti Földalapról szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása. A kormány képviselőjéé a
szó.

Dr. Andréka Tamás szóbeli kiegészítése

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. Andréka Tamás vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának helyettes
vezetője. A bizottság által tárgyalt törvényjavaslat gyakorlatilag újraszabályozza a Nemzeti
Földalapról szóló jogterületet. Az Országgyűlés először a 2001. évi CXVI. törvénnyel hozta
létre a Nemzeti Földalapot, illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet, majd ez 2007-ben, a
CVI. törvénnyel jelentős változáson esett keresztül, amelynek során az önálló Földalapkezelő
Szervezet megszüntetésre került, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság
portfoliójába kerültek az állami termőföldek. Ez a változtatás igazából nem volt kedvező az
agrárérdekek kiszolgálására, ezért a kormány ezen most változtatni kíván, és jelen
törvényjavaslattal létrehozza az újra önálló Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet.

A beterjesztett törvényjavaslat a szerkezetét tekintve meghatározza a Földalapkezelő

Szervezet felépítését, elnökének jogkörét, felelősségi rendjét, létrehozza a Birtokpolitikai
Tanácsot, amely a nemzeti földvagyon tekintetében stratégiai döntések meghozatalára hivatott
szervezet lesz. Rendelkezik a törvényjavaslat a földalap ellenőrzésével, illetve felügyeletével
foglalkozó két szervezetről. Az egyik az Állami Számvevőszék, amelyik szakmai, pénzügyi
szempontból ellenőrzi gazdálkodását, a másik pedig egy társadalmi, illetve politikai ellenőrző
testület, amelynek tagjait az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága fogja megválasztani. A
törvényjavaslat meghatározza a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek körét és azok
hasznosításának módjait. Ennek során a korábban országgyűlési határozat formájában
megjelenő birtokpolitikai irányelvek törvényi szinten kerülnek újrakodifikálásra,
megállapításra, egyébként a korábbiakhoz képest változatlan tartalommal. Ugyanakkor
meghatározásra kerülnek a hasznosítás módjai, ami lehet nyilvános pályázat vagy árverés,
pályázat útján történő haszonbérbe adás vagy vagyonkezelésbe adás, továbbá csere. A
törvényjavaslat szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet elnöke, a Birtokpolitikai Tanács, illetve az ellenőrző bizottság tagjai
vonatkozásában.
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Ugyanakkor további jelentős tartalma a termőföldről szóló törvény módosítása, ami
alapvetően újradefiniálja a helyben lakó fogalmát, továbbá a termőföld értékesítése során az
elővásárlási jogot gyakorlók körét szabályozza újra. Ennek során első helyre kerül a magyar
állam, amelynek nevében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jár el. Ez biztosítja annak
lehetőségét, hogy a magyar állam a földpiac aktív szereplője lehessen. Természetesen ennek
szabályait a birtokpolitikai irányelvek határozzák meg, tehát a törvény által meghatározott
keretek között tud és kíván a magyar állam a földpiac szereplője lenni. A törvényjavaslat
terveink szerint szeptember 1-jével lépne hatályba. Ezt követően 30 napon belül kerül a
szervezet felállításra. Ennek során, tekintettel arra, hogy az MNV Zrt. portfoliójából történő
kiválásról van szó, a két miniszternek, a vidékfejlesztési, illetve a nemzeti fejlesztési
miniszternek közös megállapodással kell rendezni a tört évre vonatkozó átadás-átvételi
kérdéseket, 2011-től pedig a költségvetési törvény fogja meghatározni a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetét. Röviden összefoglalva ennyit kívántam elmondani a
törvényjavaslatról. Köszönöm szépen.

Kérdések és a válasz

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimé a szó, ezúttal úgy, ahogy Tukacs képviselő úr
igényelné. Kérdése van-e valakinek? Igen. Elnök úré a szó.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Nem elnökként, képviselőként kérdezek. Helyettes
főosztályvezető úr véleménye szerint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet pénzügyi
beszámolóját, hiszen ez szintén egy költségvetéssel rendelkező intézmény, amely készít
pénzügyi beszámolót annak rendje-módja szerint, ki ellenőrzi? A másik kérdésem, hogy mi a
célja annak az ellenőrzésnek, amit említett, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzi a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gazdálkodását. Tehát az egyik kérdésem a pénzügyi
beszámoló auditálására vonatkozik, a másik az Állami Számvevőszék szerepére. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. A kormány képviselőjének adok
szót.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvényjavaslat szerint
az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogköre a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
kérdésekre vonatkozik. A pénzügyi beszámolót pedig a felügyeletet ellátó vidékfejlesztési
miniszteren keresztül a kormány fogadja el.

ELNÖK: A vélemények következhetnek. Nagy képviselő úr!

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mivel vagyoni
kérdésről, földkérdésről van szó, a törvényben szabályozni kívánják a zsebszerződések
megszüntetését? Nagyon jó lehetőség nyílik erre, hiszen az eladni kívánt földek felajánlása
mindenképpen az állam, a Nemzeti Földalap kezébe kell hogy kerüljön. Ez csak a mi
térségünkben is közel 700 ezer hektárnyi területet érint. Azt hiszem, hogy a felelős
gazdálkodásban való érintettség miatt támogatni tudom ezt az előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Más vélemény? Nyikos elnök úré a szó.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen a választ. Az a dilemmám,
főosztályvezető-helyettes úr, hogy a kormány fogadja el a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
pénzügyi beszámolóját. Ez világos, csak ez azt jelenti, hogy ez egy kormányon belüli
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ellenőrzés. Ez nem számvevőszéki ellenőrzés, hiszen a Számvevőszék a kormánytól
függetlenül ellenőriz. Ez nagyon fontos momentum, hogy a kormány maga úgymond belső
ellenőrzés formájában ellenőrizze, hogy a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, et cetera, az egész
komplett pénzügyi beszámoló rendben legyen. Ez helyes. Azonban van egy vákuum
meglátásom szerint. Hol lép itt be a Számvevőszék független pénzügyi auditálása? Azt
gondolom, hogy ez egy tisztázandó kérdés.

Ugyancsak ilyen hiányérzetem van a másik közelítéssel, hogy a tulajdonosi szervezet
gazdálkodását a Számvevőszék ellenőrzi. Ez nem mond semmit, hiszen a törvény szerint
általános számvevőszéki hatásköri ellenőrzésekről van szó, ezt ettől függetlenül is megteheti,
tehát, ha úgy tetszik, ezt fölösleges megismételni ebben a törvényjavaslatban. De az igazi
kérdésem végül is az, hogyan látja biztosíthatónak, hogy a parlament nevében történő
auditálás megtörténjen, mert az, amit ön mondott, valójában egy, a kormány részéről történő
belső ellenőrzés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További vélemények? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, csak annyit
jegyzek meg, hogy a 14. § (1) bekezdése a földalap tekintetében azt mondja, hogy az Állami
Számvevőszék évente ellenőrzi tevékenységét. Értem, hogy elnök úr másra is rákérdezett,
csak megerősítem, hogy a törvénynek van egy ilyen passzusa, bár ezt a főosztályvezető-
helyettes úr említette már az első megszólalása során.

Kérem, hogy reagáljon még, amire kíván, utána szavazunk.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A
zsebszerződések kérdését illetően: a jelen törvényjavaslatnak nem célja ennek a
problematikának a kezelése, ugyanakkor a minisztérium előkészít egy új földpolitikai
koncepciót, egy új földtörvényt, amelyet az őszi ciklusban kívánunk beterjeszteni. Ez az új
földtörvény alapvetően annak a kérdésnek a rendezését is meg kívánja oldani, ami a
földvásárlási moratórium 2011. május 1-től történő esetleges feloldásával jelentkezne. Ott
kívánunk a zsebszerződések kérdésével behatóan és részletesen foglalkozni.

Ami pedig a pénzügyi beszámoló jóváhagyását, elfogadását illeti, ez a zárszámadási
törvény része lesz, és a zárszámadási törvényen keresztül fog az Országgyűlés éves szinten
tájékoztatást kapni a Nemzeti Földalap működéséről. Ebben a törvényben kerül
összevezetésre az állami vagyon másik nagy körével, a Nemzeti Vagyonkezelő Rt.
kezelésében lévő portfolióval együtt a teljes állami vagyon nyilvántartása. Tehát a
zárszámadási törvényen keresztül az Országgyűlés megkapja a tájékoztatást a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet éves működéséről.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. Szavazhatunk az előterjesztés általános vitára való
alkalmasságáról. Aki általános vitára alkalmasnak találja, jelezze! (Szavazás.) Tizenhat. Ki az,
aki nem tartotta alkalmasnak? Nincs ilyen. Ki tartózkodott? Három. A bizottság tehát
általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. Kerényi képviselő úr vállalja a
bizottsági előadó szerepét? Igen, köszönöm. A tartózkodók kívánnak-e kisebbségi véleményt
megfogalmazni? (Jelzésre.) Nem kívánnak. Akkor Kerényi képviselő úr ismerteti a bizottság
álláspontját. Köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr.

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

A következő napirendi pontunk az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosítása. Itt vannak-e az érintett kormányzati képviselők? Ha igen, foglaljanak helyet.
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Kérünk egy rövid indokolást a törvényjavaslathoz, nem baj, ha ez elsősorban a költségvetési
kérdésekre van kihegyezve.

Dr. Horváth István szóbeli kiegészítése

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot kívánok.
Horváth István vagyok, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogi főosztályának helyettes
vezetője. A jelen törvényjavaslat három nagy témakör köré csoportosul. Egyrészt az
Egészségbiztosítási Felügyelet jogutóddal történő megszüntetésére vonatkozólag tartalmaz
rendelkezéseket, illetve ehhez kapcsolódó átmeneti szabályokat, szükséges
törvénymódosításokat, másrészt néhány módosítást a gyógyszertárak működésével
kapcsolatban. Így 2010. végéig korlátozásra kerül a gyógyszertár-alapítási lehetőség, valamint
a gyógyszertárak összefonódásának engedélyezése. A harmadik terület pedig, amit a
törvényjavaslat érint, a szociális tárgyú törvények módosítása.

Az egészségügyi részek tekintetében a költségvetési hatásokat úgy tudnám ismertetni,
hogy a felügyelet megszüntetése várhatóan éves szinten 221 millió forint megtakarítást
eredményez, a jelenlegi 80 foglalkoztatottból 26 jogviszonya a felügyelet megszűnésének
időpontjában megszűnhet. Ugyanis a többiek az átkerülő feladatokkal együtt munkáltatói
jogutódlás keretében az ÁNTSZ-hez, illetve az OEP-hez kerülnek, ott történik további
foglalkoztatásuk. Ez, erre az évre vetítve, a megszüntetéssel járó költségek levonása után,
16,5 millió forint megtakarítást eredményez. A felügyelet megszüntetésének oka abban rejlik,
hogy létrehozása az egészségbiztosítási rendszer több pénztáras rendszerre történő

átalakításához kapcsolódott, de ez nem valósult meg, így a legfőbb célja, a pénztárak szakmai
felügyelete okafogyottá vált. Az egyes betegpanaszokkal kapcsolatos eljárásokat pedig az
ÁNTSZ szakértelemmel tudja folytatni.

A gyógyszertárakat érintő szabályozás oka pedig abban rejlik, hogy a 2007-ben
bevezetett gyógyszertár-alapítási szabályok az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján aránytalan
rendszer kialakulásához vezettek, növekedett a gyógyszertárak adósságállománya a
forgalmazókkal, nagykereskedőkkel szemben, szakmai színvonaluk pedig ezzel
párhuzamosan csökkent. Így a kormány a gyógyszertár-alapítási szabályok felülvizsgálatát és
szükség esetén módosítását tervezi, addig viszont a helyzet további romlásának megelőzésére
terjesztette elő az alapítási lehetőségek korlátozását.

Átadnám a szót a szociális rész tekintetében a kolléganőmnek, Csák Andrea
főosztályvezető-helyettesnek.

DR. CSÁK ANDREA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A szociális törvény három
ponton módosul a törvényjavaslat alapján. Az egyik a gondozási szükséglettel kapcsolatos
vizsgálatok eljárásainak változtatása. Itt egy túlzottan bürokratikus eljárásról van szó. A házi
segítségnyújtás és az idősotthoni ellátásba kerülés előtt végzett gondozási szükségleteket most
szakértői, illetve jegyzői bizottságok végzik. Gyakorlatilag kiderült, hogy ezek a bizottságok
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a várólisták ugyanolyan hosszúak, a házi
segítségnyújtásban részesülők száma pedig nem emelkedett jelentős mértékben. Gyakorlatilag
itt a törvényjavaslat azt célozza meg, hogy az intézményvezetőhöz telepítsék a gondozási
szükséglet vizsgálatának elvégzését. Az, hogy a bizottságokat nem kell működtetni, sem az
ORSZI nem vesz részt ezekben a feladatokban, költségvetési megtakarítással fog járni, nem
beszélve természetesen arról, hogy ez az ellátottaknak is nagy megkönnyebbülést fog
jelenteni, mert sokkal rövidebb idő alatt lehet majd bekerülni az ellátó rendszerbe.

A szociális törvények módosításának második pontja a közcélú munkavégzéshez
kapcsolódik. Sajnálatosan az elmúlt hetek, hónapok időjárása következtében vált szükségessé
a módosítás. Jelenleg a közcélú munkavégzés keretében csak állami, önkormányzati feladatot
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lehet ellátni, tehát nem lehet a közcélú munkában foglalkoztatottakat bevonni az adott
településeken lakók ingatlanaiban keletkezett károk helyreállításába. Itt a lehetőségek, az
elvégezendő feladatok körének bővítése történik meg. Nyilván ezeken a helyeken nem a
területrendezésre fogják most a hangsúlyt helyezni, hanem a károk helyreállítására. Úgy
gondoljuk, hogy emiatt pluszforrásokra nincs szükség.

Az utolsó módosítás pedig az egyházi kiegészítő támogatásokkal kapcsolatos. Jelenleg
az önkormányzatoknak, illetve az önkormányzati társulásoknak, ha az intézményeiket egyházi
fenntartónak adják át, akkor a kiegészítő támogatást 5 évig meg kell téríteniük a költségvetés
részére. Nagyon sok önkormányzat került az alacsony normatíva miatt olyan helyzetbe, hogy
át kellett adni az intézményét egyházi fenntartónak, viszont nem tudja fizetni a kiegészítő

támogatást sem. Nem tudjuk megindokolni azt, hogy azoknál az egyházaknál, ahol
gyakorlatilag állami feladatellátás történik olyan szinten, hogy az egyház a magyar
kormánnyal, illetve az állammal szociális feladatok ellátására szerződést kötött, és
önkormányzati feladatot vállal át ellátási szerződéssel, az önkormányzatoktól ilyen esetben
miért kérjük ezt a pénzt. Ez ebben az évben 300 millió forintot jelent a költségvetés számára.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselőtársaimé a szó. Kérdése van-e valakinek? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Véleményt kíván-e valaki kifejteni? Babák képviselő úré a szó.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Két mondatot szeretnék mondani. Nagyon örülök annak,
hogy a gondozási vizsgálatokat, amelyek bizottságban történtek, hátráltatták a szociális
elhelyezést, és rengeteg pénzbe kerültek, a kormány visszahelyezi az intézményvezetőkhöz.
Tapasztalatom az, hogy egy ilyen ügyintéző 300 ezer forintba is kerül havonta, és ez a
hivatalban feszültséget okoz. Rengeteg anomáliával járt, miközben haszna nem volt ennek az
elképzelésnek. A kárelhárítás közhasznú munkával való ellátása szintén dicséretes lehetőség,
van, ahol nagyon is élni kell vele, pontosan a károk enyhítése érdekében. Csak pozitív a
kérdésről a véleményem. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor szavazhatunk az előterjesztésről. Aki a
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Tizenhat. Aki nem? Ilyen nem volt. Tartózkodott-e valaki? Három. A bizottság tehát általános
vitára alkalmasnak tartotta a törvényt.

Babák képviselőtársamat megkérhetem-e a bizottsági álláspont tolmácsolására?
(Jelzésre.) Köszönjük. Köszönöm a kormány képviselőinek jelenlétét, munkáját.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

A következő napirendi pontunk a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat. Egyúttal a
napirendi pontok cseréjére teszek javaslatot, legalábbis ezt kérték a minisztériumok
képviselői. Nem tudom, tartják-e még ezt az álláspontjukat. (Jelzésre.) Igen. A közbeszerzők
itt vannak, feltételezem, képviselőtársaim egyetértenek a napirendcserével, hiszen ez csak
technikai kérdés. Látva, hogy tiltakozás nincs ellene, kérem a kormány képviselőit,
foglaljanak helyet, és röviden ismertessék, miről szól az előterjesztés, és annak mi az indoka.
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Dr. Nyikos Györgyi szóbeli kiegészítése

DR. NYIKOS GYÖRGYI (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, dr. Nyikos Györgyi vagyok, a Fejlesztési
Minisztérium helyettes államtitkára. Néhány mondattal szeretném a törvényjavaslat hátterét és
indokoltságát bemutatni.

A közbeszerzési szabályozás az európai uniós irányelvek adta keretek mellett készült
el Magyarországon. Ha a szakértőket és a szabályokat alkalmazókat megkérdezzük, akkor
egyértelműen az a vélemény, hogy elég bonyolult, nehézkes rendszert sikerült kialakítani. A
kormánynak szándéka, hogy ezt a rendszert lehetőleg egy hatékonyabb és rugalmasabb
megoldással váltja fel, de amíg az új törvény elkészülhet, addig is van néhány olyan kérdés,
amelyekkel kapcsolatban feltétlenül szükséges már most módosító javaslatokat
megfogalmazni. A törvényjavaslatban elsősorban az adminisztrációs akadályokat leépítő,
azokat visszafogó javaslatok szerepelnek, másrészről, a kormány programjában
megfogalmazottaknak megfelelően, a kis- és középvállalkozások közbeszerzési piacon való
részvételét elősegítő módosításokat igyekeztünk megfogalmazni.

Természetesen a gazdasági szereplőket megbénító korrupcióval, illetőleg
körbetartozással kapcsolatban is a közbeszerzés adta lehetőségek alkalmazásával igyekszünk
visszaszorítani ezeket a problémákat is, lehetőség szerint. Köszönöm szépen, és a kérdésekre
állok rendelkezésre. Kérem, hogy támogassák a javaslat általános vitára való alkalmasságát.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Képviselőtársaimé a szó. Kívánnak-e szólni,
kérdezni elsősorban? (Nincs jelentkező.) Kérdés nincs. A vélemények kifejtésére van
lehetőség. Veres János képviselő úré a szó.

Észrevételek, vélemények

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Olyan vaskos javaslat került elénk, amelynek az áttanulmányozására kevés volt az idő. Az
igazi probléma az, hogy amit elmondott helyettes államtitkár asszony, annak logikájával nincs
vitánk egymással, ugyanakkor nagyon nehéz azt megítélni, hogy a most tervezett módosítások
összhangban vannak-e azzal, amit elmondott. Pusztán idő hiányában. Ezért azt tudom
mondani, hogy a magam részéről a későbbiekben fogom tudni kialakítani az álláspontunkat.
Részben ezért is volt a napirend elfogadása kapcsán nemleges a szavazatunk, hiszen két olyan
vaskos anyagot kaptunk nagyon rövid tanulmányozási időre, aminek alapján ezt nem lehetett
áttekinteni, nem volt lehetőség arra, hogy bármifajta szakértői véleményt kérjünk.

Éppen ezért érdemileg nem kívánok semmit a történethez hozzátenni, ugyanakkor
mindenképpen nehezményezem, hogy egy ilyen súlyú kérdést, amely ráadásul még az elmúlt
évek tapasztalatai alapján ellenzék és kormányoldal egyetértésére is találhatna, olyan módon
került előterjesztésre, aminek a tartalmához nincs módunk érdemben sem pozitívan, sem
negatívan hozzátenni semmit. Azt szeretném mondani, hogy ebben a kérdésben, ha a
lehetőséget megadnák arra, hogy érdemben át tudjuk tanulmányozni, akkor könnyen lehet,
hogy még egyetértésre is tudnánk jutni. Azonban így, ennyi idő alatt nem tudok érdemi
véleményt mondani, mert néhány óra volt mindössze arra, hogy tanulmányozhassuk. Ez pedig
ennyire vaskos anyagnál kevés. Ez nem az a kategória, amit a múltkor itt mondott képviselő
úr, egy másfél oldalas költségvetési indítványt át lehet tekinteni percek alatt. Ez nagyon sok
oldal, ráadásul nagyon sok paragrafust érintő módosítás, ez a probléma, az idő szűkössége
ebben az ügyben. Köszönöm a figyelmet.
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ELNÖK: Megértem. A parlamenti vita során nyilvánvalóan a szocialista párt ki tudja
még alakítani azt az álláspontját, amit most érthető okoknál fogva nem tud kifejteni. Lenhardt
képviselő úr, utána Seszták képviselő úr.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Képviselőtársammal egyetértek, valóban jobb
lett volna, ha egy ilyen súlyú kérdést nem olyan rohammunkában kell megtárgyalni, mint amit
az elmúlt másfél hónapban megszoktunk. Egy kicsit hadd utaljak vissza a kérdésekre. Nagyon
egyetértünk azzal, hogy a kis- és középvállalkozásokat segíteni kell valamilyen módon a
közbeszerzési eljárásokban is. Van benne egy olyan kitétel, hogy a kisvállalkozás is
benyújthat ajánlatot az egész tender egy részére vonatkozóan. A gyakorlatban ennek a
megvalósítását egyelőre nehezen látom elképzelhetőnek. Ez problémát jelentene adott esetben
az ajánlatkérőnek, hiszen ha van 8 cégtől 10 ajánlata, akkor vélhetően a kényelmi
szempontokat helyezi előtérbe. Nem látom tehát, hogy ez mennyire fog a gyakorlatban is
érvényesülni. Nem fognak foglalkozni vele, mert sokkal egyszerűbb a szerződéses
jogviszonyból fakadóan is, ha az egészet rábízzák valakire, és azután oldja meg az
ajánlattevő, ahogy eddig is volt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Seszták képviselő úré a szó.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Véleményt
fogalmaznék meg, mindkét ellenzéki képviselőtársam hozzászólásával kapcsolatban. Egyfelől
azt kritizálják, hogy nincs a kormánynak koncepciója, nincsenek javaslatai a helyzet
kezelésére, másfelől pedig azt teszik kritika tárgyává, hogy nem tudják áttekinteni a
törvényjavaslatokat. Ezt az utóbbit akár meg is értem, csak akkor döntsék el, hogy milyen
irányba fogalmazzák meg a kritikájukat. Úgy látom, a célok tekintetében egyetértünk, a
parlamenti vita során remélhetőleg lesz idejük arra, hogy a kormányzati előterjesztést kellő
kritikával illethessék.

ELNÖK: Köszönöm. További vélemény? Ékes képviselő úré a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Veres képviselő úrnak
szeretném mondani: nagyon jól tudja, hogy a közbeszerzési törvényt hány alkalommal
módosítottuk az elmúlt időszak alatt azzal a rengeteg paragrafussal, amelynek döntő
többségével jómaga is tisztában van. Mi volt a legnagyobb gond az elmúlt időszakban? A
bonyolultság, a kisvállalkozások kizárása, annak a lehetősége, hogy egyáltalán részt tudjanak
venni a pályázatokon, ami a maffiamódszereket illeti, a különböző árkartellek kialakulása.
Nagyon sok ilyet lehet hallani és tapasztalni. Ezek a törvényi helyek próbálják meg egyrészt
egyszerűsíteni az eljárást, másrészt a kis- és középvállalkozások esélyét, lehetőségét
igyekszenek megteremteni. Harmadrészt a körbetartozás ma Magyarországon már
sportszerűen működik olyan értelemben, hogy a kisvállalkozások döntő többsége éppen ezért
ment tönkre, mert a generálkivitelező olyan helyzetet teremt a kifizetések területén, hogy
teljes törvénytelenségbe burkolózik az egész rendszer.

Úgy érzem, hogy a közbeszerzési törvényt, már akkor is, amikor elfogadtuk,
ugyanilyen problémák miatt próbáltuk meg egyszerűsíteni. Valóban, az adminisztrációs
terhek azok, amelyek egy-egy közbeszerzésnél olyan hatalmas dokumentációt igényelnek,
amelyek beszerzése képtelenség egy olyan helyzetben, ha kis önkormányzatoknál, ahol a
pénztelenség is uralkodik, kénytelenek belefutni olyan pénzügyi helyzetbe, hogy ha nem
nyerik el a pályázatot, saját maguk is padlóra kerülnek. Ezeket a lépéseket mindenképpen meg
kell tehát tenni,amelyek biztos, hogy az adó és a költségvetés ügyében további törvényeket
kell hogy szükségessé tegyen, a körbetartozások rendezése érdekében. Ott nagyon kemény
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lépéseket kell mindenképpen végigvinni. Úgy érzem, hogy ez az egyszerűsítés és módosítás
szükségszerű a következő időszakban a tisztánlátás, az ellenőrizhetőség, a kis- és
középvállalkozások helyzetének javítása érdekében. Minden munkát szét lehet osztani
szakmai csoportokra, és azokra is tudnak vállalkozni a közbeszerzés alapján a kisebb
vállalkozások. Eddig egy csomagban próbálták a pályázat kiírói a helyzetet rendezni, így nem
is férhettek hozzá a kisvállalkozások, sőt, voltak olyan közbeszerzések kiírva, ahol már csak a
cég neve hiányzott.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres Jánosé a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ékes képviselő úrral sok kérdésben egyet szoktunk
érteni a vitában is. Most egy ponton hadd vitatkozzak mégis. Amit nekem sikerült elolvasni
ebből a törvényjavaslatból, az nem oldja meg a körbetartozások problémáját. Az én gondom
az, hogy azért kellene több idő egy ilyen javaslat áttekintésére, mert a szándékokat nem
vitatom, szerintem ezek a szándékok az előző kormány időszakában is megfogalmazódtak,
még csak vita sem volt közöttünk ebben a kérdéskörben. A gondom az, hogy a most
benyújtott javaslatban szereplő elemek vajon ezeket a problémákat meg tudják-e oldani. Ez
most a nagy kérdőjel bennem, ezért mondom azt, hogy több idő kellene ahhoz, hogy felelős
véleményt ki lehessen alakítani. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Látva, hogy nincs más megszólalni szándékozó képviselő,
szavazzunk az előterjesztésről. Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést,
szavazzon! Bocsánat, elnézést, államtitkár asszony. Öné a szó!

Dr. Nyikos Györgyi reflexiói

DR. NYIKOS GYÖRGYI (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Csak a felvetésekre reagálnék röviden, ha szabad. Az időzítéssel kapcsolatban egyrészt
igazodtunk az Országgyűlés menetrendjéhez, másik oldalról pontosan azért, mert ez egy olyan
kérdés, igyekeztünk minél szélesebb körben egyeztetni a társadalmi szervezetekkel,
érintettekkel. Ennek nyomán alakult ki ez a menetrend.

A közbeszerzések részekre bontása. Az ajánlatkérő számára lehetőség volt, hogy
egyben vagy részletekre bontva írja ki a beszerzését. Nyilván, ahogy képviselő úr is jelezte,
egyszerűbb volt, hogy egy vállalkozóval kell szerződést kötni, az meg lebonyolítja. A
módosítás olyan szempontból igyekszik ezt a kérdést megváltoztatni, hogy kötelezővé teszi az
ajánlatkérők számára az ajánlat részekre bontását, és ennek nyomán, azt gondoljuk, hogy
immár nemcsak a nagy cégek jöhetnek be, akik felelősen tudják vállalni a teljesítést, hanem a
kötelező részekre bontás lehetőséget teremt a kis- és középvállalkozások számára, hogy
ajánlattevőként megjelenjenek ezeken a tendereken.

A körbetartozással kapcsolatban néhány mondatot, ha szabad. A közbeszerzés
igyekszik ezt a kérdést is megközelíteni. Egy olyan modellt tartalmaz a jelenlegi javaslat,
amely egyrészről csökkenti az alvállalkozói szintek kialakulásának lehetőségét. Azt mondja,
hogy ha 25 százalékot meghaladó teljesítéssel vesz részt valaki az ajánlatban, akkor már
ajánlattevő és nem alvállalkozó, a másik oldalról pedig bent maradt az, hogy az alvállalkozó
legfeljebb a saját teljesítésének 10 százalékáig vonhat be mást. Ez azt jelenti, hogy kétszintű

alvállalkozói réteg jöhet létre szabályosan a közbeszerzésben, több nem. A közbeszerzések
kapcsán az a hosszú lánc, ami most a problémát jelenti, nem alakulhat ki a törvénymódosítás
értelmében. Ezt segíti elő a továbbiakban az, hogy átláthatóvá válik az összes szereplő,
mindenkit meg kell jeleníteni, hogy ki milyen mértékben vesz részt a teljesítésben, másrészt a
kifizetések kapcsán az a szabály, hogy először az alvállalkozót kell kifizetni, utána kapja meg
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a fölötte lévő szint a pénzét. Illetőleg megjelenik az a szabály, hogy ha valaki nem fizeti ki az
alvállalkozóit, akkor kizárásra kerül a közbeszerzési eljárásból. Eddig ilyen lehetőség nem
volt. Úgy gondoljuk, ezek olyan eszközök lehetnek, amelyek biztosíthatják azt, hogy ez a
probléma csökkenjen. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a támogatásukat kérem.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság megteheti, hogy engedjen ennek a kérésnek. Aki
támogatja az általános vitára való alkalmasságot, jelezze! (Szavazás.) Tizennégy. Aki nem?
Aki tartózkodott? Öt. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta a
törvényjavaslatot. Ékes képviselő úr bólogatásából látom, hogy örömmel veszi, ha előadóként
szerepelhet a plénumon. Mi is köszönjük. És köszönjük a kormány képviselőjének,
államtitkár asszonynak a munkáját.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

A következő, utolsó napirendi pontunk - ha itt vannak a kormány
képviselői…(Jelzésre.) szeretettel várjuk őket -, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára
való alkalmasságról döntünk. A törvényjavaslat rövid lényegét és indokolását várjuk.

Balog Ádám szóbeli kiegészítése

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Balog Ádám vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi helyettes
államtitkára. Az adórendszert érintő intézkedések a kormány 29 pontos akciótervéből
származnak, ennek jelentős részét szándékoznak megvalósítani. Az egyik legjelentősebb
javasolt módosítás a 10 százalékos társaságiadó-kulcs bevezetése. Ez 500 millió forintos
adóalapig minden társaságnál alkalmazandó a korábbi 19 százalék helyett. Ezzel lényegében a
kkv-szektor számára általánossá válik a 10 százalékok adókulcs alkalmazása, hiszen
mindenféle, korábban meghatározott feltételt szeretnénk eltörölni. Így mindenki tudja ezt
alkalmazni, függetlenül attól, hogy korábban veszteséges volt-e, milyen alkalmazotti
létszámmal dolgozik, van-e adókedvezménye, satöbbi. Ezzel párhuzamosan az egyéni
vállalkozók nyereségadóját is hasonló módon módosítjuk, ott is ugyanezt a kedvezményt
érvényesítjük. Ezzel a módosítással körülbelül 260 ezer pozitív társasági adóval rendelkező

társaságnak kedvezünk, és reméljük, hogy a maradék, körülbelül 23 százaléknyi társaság is,
amelyik veszteséges, az intézkedés hatására be fogja vallani a bevételét, nyereségét, és az
adórendszerbe bekerül. Költségvetési szempontból emiatt 2010 vonatkozásában 45 milliárd
forintos kieséssel számolunk.

A második legjelentősebb lépés a pénzügyi szervezetek különadója, amivel a bankokat
és egyéb pénzügyi szervezeteket terheljük. Ez egy körülbelül 184 milliárd forintos
adóbevételt jelent 2010-re. Ez úgy oszlik meg, hogy körülbelül 120 milliárd a bankszektor
pluszterhe, 36 milliárd a biztosítóké, 30 milliárd pedig az egyéb pénzügyi szervezeteké, ez
például lízingcégek, befektetési alapok, faktoring cégek között oszlik meg. Ennek az
úgynevezett bankadónak az alapja a pénzügyi szervezet tevékenységének függvényében
mindig más, jellemzően korrigált nettó árbevétel, de a bankok esetében a mérleg főösszege.

További része az akcióterv most megvalósuló pontjainak a 10 kisadó eltörlése. Itt
gyakorlatilag megszüntetjük ezeket, és további költségvetési bevételt nem is remélünk ilyen
forrásból, vagy pedig úgy számolunk, hogy az önkormányzatok esetében a kieső kommunális
adó, illetve az üdülőépület utáni idegenforgalmiadó-bevételt mással tudják kompenzálni.
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Ennek a rendelkezésnek az alapvető célja az egyszerűsítés, ami helyenként adómérséklést is
jelent. A 10 kisadóból három, a kommunális, az idegenforgalmi, illetve a vízgazdálkodási
hozzájárulás 2011. január 1-től szűnik meg. Ennek az az oka, hogy itt láttuk szükségét annak,
hogy az érintettek megfelelően fel tudjanak készülni erre a változásra. A többi esetben ezek a
változások a nyár folyamán születnek meg, van, amelyik július 1-jével visszamenőleg, például
az öröklési és ajándékozási illeték változása, vagy a bérfőzési szeszadónál egyéb
rendelkezések is kapcsolódnak ehhez a változáshoz, így a 45 napos határidő lejártával
valósulnak meg ezek a változások.

Összegében nagyon fontos része a csomagnak az adórendszeren kívüli keresettel járó
bevételek behozatala. Ezt korábban háztartási munkának hívta a korábbi, még hatályos
törvény, de most a kormány ezt egy teljesen más filozófiával próbálta megfogni. Úgy, hogy ez
egy olyan bevételnek tekintendő, ami nem is minősül adózás alá tartozó jövedelemnek, tehát
sem adó-, sem tb-terhet nem visel. Adminisztratív szempontból azonban fontosnak tartjuk azt,
hogy a kormány, a közigazgatás lássa, hogy mi történik, ezért a munkáltató részéről van egy
regisztrációs, illetve regisztrációsdíj-fizetési kötelezettség minden egyes ilyen jellegű
foglalkoztatott után. Hogy ez mit is jelent? Taxatív felsorolást alkalmaztunk, amit olvashatnak
a törvényben. Gyakorlatilag azokat a ház körüli, házban lévő munkákat próbáltuk
belefoglalni, amiket az alkalmazott helyettünk végez el. Csak természetes személy
természetes személy foglalkoztatottjáról beszélünk.

A következő pont, ami az akciótervből származik, az ingatlan bérbeadásával
kapcsolatos változás. A cél az volt, hogy az ingatlan bérbeadásához ne kelljen vállalkozóvá
válni se adminisztratív szempontból, se pedig azért, hogy megfelelő költséglevonási
lehetőséget érvényesítsen a magánszemély. Ezt az szja-törvény módosításával próbáljuk
elérni. Részben lehetővé tettük, hogy nem kell vállalkozóvá válnia, részben lehetővé tettünk
egy költségelszámolást a bérbeadó számára, és nem utolsósorban lehetővé tettük azt, hogy ne
kelljen adószámot kérnie, hanem az adóazonosító jellel is tudjon bérbe adni. Csak akkor kell
adószámot kérnie, ha az áfakörbe szeretne tartozni a tevékenységével, amire természetesen
megmarad a lehetősége.

A magánszemélyek különadója. Itt gyakorlatilag a 29 pontban megfogalmazottaknak
megfelelően a cél az, hogy a rendkívüli mértékű végkielégítéseket, a munkából való
kilépéssel kapcsolatos egyéb juttatásokat a törvényhozó megadóztassa, mégpedig nagyon
keményen, 98 százalékos adókulccsal. Továbbá fennmarad a 27 százalékos tb-fizetési
kötelezettsége a munkáltatónak is. Ezzel a kormánynak egyértelmű célja az, hogy az extra
mértékű kifizetéseket korlátozza. Itt hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a 98
százalékos adó nem terjed ki a jubileumi jutalomra. Nem volt célunk az, hogy a 20-30 éve a
közigazgatásban dolgozó embereket büntessük. Nem terjed ki továbbá a leszerelési segélyre,
illetve a felmentési idő munkavégzési kötelezettséggel járó részére fizetendő átlagkereset
összegére. Nagyon fontos eleme a javaslatnak, hogy a bevétel 2 millió forintot meg nem
haladó részére sem alkalmazandó a 98 százalék. Tehát azokat a kispénzű közalkalmazottakat,
közszolgákat, tanárokat, orvosokat, akik ilyen összegeket kapnak, nem célunk büntetni egy
ilyen extra elvonással.

Át is adnám a szót Kardkovács Kolos kollégám részére.

ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!

Kardkovács Kolos szóbeli kiegészítése

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Kardkovács
Kolos vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium jogi és koordinációs helyettes államtitkára.
Két nagy témakörről beszélnék. Az egyik a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési
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eljárások egyszerűsítése, a másik pedig a havi járandóságok korlátozása a közszférában. A
beruházások kapcsán a kormány azt a szabályozási elvet követte, hogy jelenleg is vannak
úgynevezett kiemelt beruházások, amelyeknek engedélyezési eljárási szempontból van egy
úgynevezett gyorsító sávja. Ez azt jelenti, hogy az ilyen kiemelt beruházásoknál a hatóságok
kevesebb engedélyt terhelnek rá az ügyfélre, mert ezek egy részét például összevont
eljárásokkal, integrált eljárásokkal, a szakhatóságok számára együttesen megtartott helyszíni
szemlével segítik. A törvényjavaslat azt a koncepciót követi, hogy ezt eddig a nagyberuházók
számára, például a kecskeméti Mercedes beruházás kapcsán a Mercedes számára „fönntartott”
gyorsító sávot kiterjeszti a 90 millió forint beruházási értékű ipari, illetve szolgáltató jellegű
beruházásokra. Plusz annyiban módosul a kiemelt beruházásokra vonatkozó törvény, hiszen
ott a gyorsító sávok egyik feltétele 50 fő foglalkoztatása volt, hogy ez most 15 főre csökken.
Ezzel is próbáljuk a beruházásokat ösztönözni.

Lényeges eleme ennek a csomagnak, hogy nemcsak az eljárásokat próbálja
egyszerűsíteni, hanem jelentős mértékben rövidíti az eljárási határidőket. Általánosságban azt
tudom mondani, hogy legalább egyharmadával mindenfajta engedélyezési eljárás időigényét
csökkenti, ideértve a szakhatósági eljárások idejét is. A gyorsítás abból is következik, hogy az
eddig sorosan kapcsolt eljárások egy részét, mert a különböző engedélyek egymásból
következtek, megpróbáltuk párhuzamba állítani, tehát a beruházó el tudja indítani
párhuzamosan ezek megszerzését, ily módon is jelentős időt tud nyerni.

A törvényjavaslat egy másik része technikai módosításokat tartalmaz, ami a
kormányzati munkamegosztás megváltozásából következik, ide tartozik a területrendezésről
szóló törvény módosítása. Ennyit a beruházásokról.

A havi járandóságok korlátozása. A kormányzat abból a kiindulópontból készített egy
javaslatot, hogy ha az emberektől áldozatvállalást akarunk kérni, akkor a kormányzat
megpróbálja a közszférán belül is ezt a hatékonyságot megteremteni. Ezért a törvényjavaslat a
havi átlagbér tízszeresében, ez majdnem forintra, fillérre 2 millió forintban korlátozná a
közszférában megszerezhető jövedelmeket. Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a közszférára
terjedne ki, a munka világára, a versenypiaci szektor béreire nem vonatkozna. Itt a
kormányzat az úgynevezett költségvetési forrásból finanszírozott alkalmazottak tekintetében
állapítana meg szabályt. Ebbe tartoznak a közalkalmazottak, itt egy nagyon vékony réteget
érint, a rektorok fizetése az, ami ebben a körben egy-egy esetben fordul elő, a
kormánytisztviselői, köztisztviselői réteg, a bírák, ügyészek, egyéb szolgálati törvény hatálya
alá tartozó személyek.

Ezzel összefüggésben természetesen a Nemzeti Bank és PSZÁF esetében is belépne ez
a korlátozás, mert a kormány álláspontja szerint ezek nem valódi hitelintézetek, sem az MNB,
sem a PSZÁF, ezek költségvetési pénzből működnek, tehát e két szervezet tekintetében is
belépne ez a jövedelemkorlát. Ezzel összefüggésben annyi tájékoztatást adnék a tisztelt
képviselő asszonynak és uraknak, hogy itt a kormány kezdeményezte az Európai Központi
Bankkal a konzultációt, hiszen az Európai Központi Bank véleményének megismerése nem
mellőzhető, erre nemzetközi kötelezettség van. Ezt a javaslatot megküldtük az Európai
Központi Banknak, és a kormány kéri a lehetőség szerinti soron kívüli véleményét ezzel
kapcsolatban. Ugyancsak megküldésre került a jegybankelnök úrnak, hiszen az MNB-törvény
szerint vele is egyeztetési kötelezettség áll fenn az MNB-t érintő törvényjavaslatok
tekintetében. Itt még a választ nem ismerjük, egy szóbeli konzultációra került sor, illetve
írásban megküldésre került a törvényjavaslat.

ELNÖK: Tessék!
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Tavaszi Zsolt szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tavaszi Zsolt vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium közpénzügyi szabályozásával foglalkozó főosztályát vezetem.
A javaslatcsomagban szereplő államháztartási törvény módosításának céljáról, illetve a
megjelenő eszközökről mondanék pár szót. A törvénymódosítás célja kettős volt, egyrészt az
adófizetők forintjainak megalapozottabb, hatékonyabb és ellenőrzöttebb felhasználása,
másrészt pedig, hogy a költségvetési intézményrendszer gazdálkodásának komplexitása,
adminisztrációs folyamatai egyszerűsödjenek, illetve csökkenjenek. Az első cél tekintetében
megjelenik a törvényben egy költségvetési felügyelői rendszer, amely lényegében a megszűnő
kincstári rendszer tapasztalatainak elemzése után született javaslat. A költségvetési felügyelői
rendszer folyamatos kontrollt jelent a gazdálkodási, költségvetési folyamatban, mert a
kötelezettségvállalások tekintetében egyes kiemelt gazdasági eseményeket, illetve
gazdálkodási szabályozásokat véleményez előzetesen. Álláspontunk szerint ez nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzek pazarlása, illetve hatékony felhasználása elősegítésre
kerüljön. A felügyelők főállásban, kormánytisztviselőként látják el munkájukat, ez egy újítás
a kincstárnoki rendszerhez képest, ahol pénzügyminisztériumi vezetők voltak kincstárnokként
kirendelve. A javaslat ezen túl számos költségvetési gazdálkodást érintően, átcsoportosítások,
maradványfelhasználás, több éves kötelezettségvállalások, támogatások tekintetében egy
kontrolláltabb és ellenőrzöttebb szabályozást tartalmaz.

A javaslat másik célja, hogy a költségvetési szervek gazdálkodási rendszerének
komplexitása valamelyest csökkenjen, az adminisztráció csökkenjen. Itt a 2008. évi CV.
törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény kerül hatályon
kívül helyezésre oly módon, hogy ennek egyes elemei megszüntetésre kerülnek, elsősorban a
differenciált költségvetési szervek szabályrendszere. Másrészt, mivel a törvény már magában
az Áht.-ban tett módosításokat, ezek kerülnek továbbmódosításra, illetve az Áht.-ban a
hatályba lépést megelőző szabályokat állítja vissza. Bizonyos elemei, amelyek a
státustörvényben szerepeltek, átemelésre kerülnek, a jogállási szabályok egy része az
államháztartási törvénybe. Röviden ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e képviselőtársaimnak kérdése? Nyikos László elnök úr,
utána Veres János képviselő úr.

Kérdések

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tavaszi Zsolt úrhoz szól a
kérdésem. Említette a kincstárnoki rendszer felváltását ezzel az új intézménnyel, amit úgy
neveznek, hogy költségvetési felügyeleti rendszer. Nem az elnevezés a fontos, hanem a
funkció, amit ez majd be akar tölteni. A kérdésem az, hogy miért ilyen visszafogott, vagy
óvatos, kesztyűs kézzel bánni akaró módon kezeli a Nemzetgazdasági Minisztérium a
költségvetési szervek gazdálkodását. Ez a kincstárnoki rendszer, amit most lecserélnek, egy
francia rendszerből átvett, kicsit lebutított változat volt, aminek a volt pénzügyminiszter nagy
elismeréssel adózott márciusi beszámolójában. Most meglehetősen kritikus a véleménye, de
az egy másik kormány, úgyhogy hagyjuk ezt talán. Az emberek maradtak, ha ott dolgoztak
egy évig, akkor nagyon rosszul nem dolgozhattak, gondolom én.

A kérdésem a következő. Miért csak kormányrendeletben fogják megmondani, hogy
költségvetési felügyelőt és főfelügyelőt rendelhet ki a kormány? Miért nem emelik be ezt a
törvénybe? Törvény mondja ki, hogy minden költségvetési szervnél kell egy olyan ember, a
Pénzügyminisztérium állományában lévő szakember, aki nem csupán véleményezési,
javaslattételi jogot, hanem ellenjegyzési jogot kap. A francia rendszerben ez működik. A
kincstárnok nélkül nincs kötelezettségvállalás, nincs semmilyen szerződéskötés. Ezt
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ellenjegyzi a Pénzügyminisztérium állományában lévő szakértő, és ott van még egy másik
szakértő is, aki a kifizetést ellenjegyzi. Kérem, a korrupció elleni küzdelem itt kezdődik, a
törvényhozásnál, nem a végén, az ügyészségen, a rendőrségen. Azt már megette a fene,
amikor odaérkezik. Tehát nem a szankcionálásnál, hanem a megelőzésnél kezdődik. Azt
kérdezem, hogy miért ilyen bátortalan ez az egyébként rendkívül bátor kormány, amilyennek
volt szerencsém megismerni az elmúlt másfél hónapban. Ezen a téren rettentően kevés, amit
akar. Miért nem akar sokkal többet? Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Veres János kérdését halljuk.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Az első kérdésem úgy szólna, hogy
meddig adtak határidőt az EKB-nak. Hol tart ez a folyamat, mikor várják az EKB
visszajelentkezését, ez hogyan illeszkedik a parlamenti menetrendhez?

A második kérdésem. Ha jól értem, a mostani javaslat, ami megfogalmazásra kerül,
egy részben átviszi az Áht.-ba bizonyos kategóriák megfogalmazását, ami annak idején a
státustörvénybe került. Másrészről, ahogy elnök úr az imént itt megfogalmazta, átnevezi, és a
foglalkoztatási viszonyát megváltoztatja, de többletjogkört nem biztosít azoknak a
személyeknek, akik költségvetési felügyelők lesznek a továbbiakban. Miután vannak
emlékeim arra nézve, hogy milyen ellenállást váltott ki a rendszer bevezetése, csak az a
kérdésem nekem is, hogy vajon miért nem adunk valóságos jogkört ezeknek a szereplőknek.

A harmadik kérdésem, inkább kérésem az lenne, hogy ha lehetne, mondja már el a 10
kisadót, mert én 8-nál megálltam. Most nem tudom pontosan, hogyan számolják a 10
megszűnő kisadót. Kíváncsi vagyok, utána beszéljünk erről.

Elmondta itt, hogy a társasági adónál 45 milliárdos kiesést várnak. Lehetne-e egy
rendes táblázatot kapni arra nézve, hány vállalkozás, mekkora adóalappal tartozott bele az 50
millió forintig 10 százalékos adófizetési körbe, hogy hány vállalkozás, mekkora adóalappal
tartozik az 50-500 millió forintos körbe, és vajon hányan vannak Magyarországon és mekkora
adóalappal az 500 millió forint fölötti adóalappal rendelkező vállalkozói körben? Annak
egyébként kifejezetten örültem, amikor elmondta ezt a 23 százalékos arányt, mert az ön
távollétében egy másik vitában egy ehhez hasonló arányra hivatkoztam, én egyharmadot
mondtam a 2008-as számok alapján. A 2009-es számot nem tudom pontosan, könnyen lehet,
hogy ez abba az irányba tudott már elmozdulni.

Kérdésem lenne még az is, hogy a hírekből hallunk itt egyeztetésekről az
egyszerűsítve bankadó nevezett megszorítás bevezetése kapcsán. Mondana-e nekünk arról
bármit, hogy ezek az egyeztetések pontosan hol tartanak, azaz a parlamenti menetrendhez
hogyan illeszkedik ezen egyeztetések befejezése? Szeretném hallani, mi az indoka annak,
hogy a pénzügyi szektor különböző szervezetei más-más adóalappal kerülnek be ebbe a
körbe.

Az utolsó kérdésem. Itt van az a javaslat, ami a szabad párlat-előállításra vonatkozik.
Vizsgálták-e, hogy ez hogyan érinti az elmúlt években jelentős állami támogatással, jelentős
hírnevet elért magyarországi pálinkafőzők helyzetét? Úgy tudom, hogy a pálinka nemzeti
tanács ezzel kapcsolatban egy elég világos álláspontot képviselt és közölt a kormányzattal.
Magyarul, számoltak-e a jelenleg már bevezetett, elismert piaci szereplőket ezután az
intézkedés után érhető változásokkal? Ha ilyen számításokat végeztek, akkor ezeket
megismerhetjük-e? Ha nem, akkor az lenne a kérdésem, hogy miért nem végeztek ilyen
számításokat.

Nem beszélt egyikőjük sem az alkotmánymódosításról, ami beterjesztésre került. Az a
kérdésem, hogy ezt komolyan gondolják-e. Az a módosítás, ami előttünk fekszik, az
alkotmányba egy olyan kategóriát hoz be, amely azt mondja, hogy „közterhek viselésére
szolgáló forrásokból, az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában
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vagy irányítása alatt álló szervezetek részéről jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmek
tekintetében törvény az adott adóévtől kezdődően külön mértékű kötelezettséget állapíthat
meg.”

Szóval, az „adott adóévtől kezdődően”, a „jó erkölcsbe ütköző” módon kifejezéseket
olyan kategóriáknak tekintik, amelyek egzakt módon megítélhetők? A Magyar Köztársaság
alkotmányáról van szó ebben az esetben. Hogy mondjam, sok fantáziát kinéztem emberekből,
de azért ez minden fantáziát meghaladó, bár talán a múlt pénteki kormányhatározat egy picit
még ezen is túltesz. Az lenne a kérdésem, miért gondolják azt, hogy ez egy rendben lévő
javaslat úgy, ahogyan most megfogalmazásra került ezzel a sok-sok bizonytalansággal. Azért
teszem ezt a kérdést föl, mert a törvényjavaslat másik részére ez teremti meg az alapot, ez
adná meg a megfelelő formát.

Utolsó kérdésem: mire alapozzák azt, hogy a törvényjavaslatnak ez a része nem
visszamenőleges hatályú jogalkotás? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Más kérdés? Lenhardt képviselő úré a szó.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Két felvetésem lenne. Az idézett háztartási
munkának nevezett részben nem lenne járulékfizetési kötelezettség, de előírnak egy
regisztrációs kötelezettséget 1000 forintos díjjal, amit be kell jelenteni a munkaügyi
központnál. Azt gondoljuk, hogy alapvetően jó ez az irány, és gyakorlatilag a való életben
tapasztalható gyakorlatot ülteti át a törvények nyelvére, mert eddig sem fizettek ezek után
járulékot, és ezután sem fognak. De itt a bejelentési kötelezettséget nehezen kivitelezhetőnek
tartom, a gyakorlat alapján szerintem ez nem is fog megtörténni. Ez itt egy plusz előírás.
Megértem azokat a szempontokat, hogy jó lenne, ha ezekről is tudomásunk lenne, és ott van
még az a hozzákapcsolódó javaslat, ahogy aki ilyen alapon kap munkabért, nem igényelhet
munkanélküli ellátást. De azt gondolom, ez nem oldható meg, ezáltal ugyanúgy vagy zaklatni
fogják az embereket a munkaügyi felügyelőség ellenőrei, vagy sokkal világosabb tabula rasát
kellene teremteni, és azt kellene mondani, hogy ez nem ellenőrizhető. Akkor viszont a
bejelentési kötelezettségnek sincs értelme.

A másik esetben, a pálinkafőzésnél érzek hasonló problémát. Az rendben van, hogy 50
literig lehet szabadon főzni, de itt is az ellenőrzés megvalósítását látom rendkívül
problematikusnak, hogy hogyan fogják azt az 50 litert mérni és ellenőrizni, amikor 100 literes
tartályt engedélyeznek a főzésre? Itt is előírnak egy bejelentési kötelezettséget a
vámhatósághoz, előtte három nappal. Azt gondolom, hogy ez a gyakorlatban
megvalósíthatatlan.

ELNÖK: Az előterjesztőé a szó a kérdések tisztázására. Ha kérhetjük, röviden, de
érthetően.

A kormány képviselőinek válasza

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igyekszem kiválogatni a hozzám
szóló kérdéseket. A 10 kisadónál nemcsak az volt a szempont, hogy az Art. definíciója szerint
egy adó ténylegesen mekkora kört érint, mekkora terhet jelent. Például az öröklési illeték
eltörlését is egy adó eltörlésének vettük, hiszen az éves szinten körülbelül 90 ezer tranzakciót,
öröklési esetet érint. Ennek az eltörlésével lényegesen csökkentjük a magánszemélyek terheit.
A 10 adó tehát a vízgazdálkodási hozzájárulás, a nagy teljesítményű személykocsik adója, a
nagy teljesítményű vízi járművek, nagy teljesítményű légi járművek adója, a bérfőzési
szeszadó 100 százalékos adókedvezménye, az ingatlanforgalmi adó az önkormányzatoknál, a
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kommunális adó, az illetékeknél a két illeték, illetve, amit ez a csomag nem tartalmaz, a
televíziókészülékek után fizetendő díj, ami majd költségvetés-módosításban lesz megoldva.

Arra a kérésre vonatkozóan, hogy a 10 százalékos társasági adó hány vállalkozást
érint, és hogyan álltak a korábbiakban, tudunk adni egy táblázatot, erre valóban készültek
részletes elemzések.

ELNÖK: Egy pillanat, azt kérjük akkor, hogy ezt kapja meg az elnök úr, és rajta
keresztül majd a bizottság tagjai is megkapják.

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hol tartanak az egyeztetések a
bankadóról? Számos egyeztetés már véget ért, a jelenlegi törvényjavaslatba az
egyeztetésekből minden bekerült, amiben megállapodás született. Amiben nem született
megállapodás, azt a kormány eldöntötte. Itt rögtön rá is térnék arra, hogy más-más adóalapot
vesznek számításba az egyes pénzügyi szervezeteknél. Ez például annak az eredménye, hogy
részletesen egyeztettünk velük, és igyekeztünk azt az adóalapot meghatározni, amivel ők is
egyetértenek, és a lehető legarányosabban, igazságosabban oszlik meg az adott szűkebb
értelemben vett szereplők között.

A következő izgalmas kérdés a szabad párlat-előállítás kérdése. Itt is folytattunk
egyeztetéseket, megvitatta a pálinkatanács, illetve egyéb érdekszövetségek. Ők elmondták a
véleményüket, álláspontjukat, gyakorlatilag támogatják ezt a kezdeményezést. Természetesen
van néhány pont, ahol nem egyértelmű a támogatásuk. Arról, hogy a magyar pálinkafőző
piacot hogyan befolyásolja, részletes egyeztetések folytak, számos szereplőt megkérdeztünk,
itt a vélemények alapvetően eltérnek. A kormány véleménye az, hogy nem fogja lényegesen
befolyásolni a piacot ez az intézkedés. Most csak legalizáljuk azt, ami eddig is megtörtént. Itt
a kormány gesztusértékkel próbálja ezt a lehetőséget megadni a magánszemélyeknek, és
igyekszik úgy tekinteni ezt a szabályozást, mint egy alapot, és vizsgálja azt, hogy erre milyen
reakció érkezik a társadalom, a piac részéről. A háromnapos bejelentési kötelezettség végül
kikerült a törvényjavaslatból. Az ellenőrzés megvalósíthatóságával kapcsolatban pedig azt
kell mondani, hogy eddig sem volt túlzottan ellenőrizhető a magánfőzés, ennél csak jobban
lehet, hiszen most már valamilyen szinten törvényi keretei vannak. A tartályra vonatkozó
meghatározások kikerültek a rendelkezésből. Az ellenőrzésekről még annyit, hogy folynak
egyeztetések a vám- és pénzügyőrséggel, hogy milyen jogköröket, jogosítványokat kapnak
erre vonatkozóan.

A regisztrációs díj az utolsó az adórendszeren kívül foglalkoztatottak esetében.
Nagyon sokat gondolkodtunk ezen, úgy gondoltuk, hogy ez az 1000 forintos díj és az egy
telefon, amit meg kell ereszteni a foglalkoztatónak, elvárható annak fejében, hogy az összes
munkáltatói teher alól mentesül, és nem fenyegeti a munkaügyi felügyelet esetleges
bírságolása sem. Hozzátenném, hogy ez csak a foglalkoztató számára jelent negatív
jogkövetkezményt, a foglalkoztatott definíció szerint jogosult erre a kedvezményre, akkor is,
ha a foglalkoztató nem jelenti be. Ez egy kétoldalú megoldás annak érdekében, hogy a
foglalkoztatónak érdeke legyen bejelenteni, de a foglalkoztatott ne szenvedjen hátrányt a be
nem jelentés miatt.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én két kérdésre próbálok
meg választ adni. Az egyik, hogy az Európai Központi Banknak milyen határidőt adtunk. A
nemzetközi egyezmény folytán ez szabályozott, 30 napja van az EKB-nak a válaszadásra. A
kormány a múlt szerdán hozott döntést ennek a csomagnak a támogatásáról, tehát csütörtökön
ment ki a levél, amelyben, tudomásul véve azt, hogy 30 napos a véleményezési határidő,
tájékoztattuk arról is az EKB-t, hogy ezt az Országgyűlés várhatóan napirendjére fogja tűzni
ezen a héten, és július 19-ig, a rendkívüli ülésszakon megtárgyalásra kerül. Ennek
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megfelelően kértük az Európai Központi Bankot, hogy lehetőség szerint a válaszát erre
figyelemmel soron kívül adja meg. Erre kértük, konkrét határidőt nem adtunk, azt kértük,
hogy a 30 napot próbálja lerövidíteni, ha ezt a kérésünket elfogadja.

Az alkotmánymódosítással kapcsolatban annyit tudnék mondani, nem megkerülve a
kérdésre adott választ, hogy kifelé a kormány egységes, de parlamenti előadója a
közigazgatási és igazságügyi miniszter. Én itt néhány számadatot tudnék arra mondani, hogy
mit fontolt meg a kormány. Igazából azt láttuk, hogy 2010 januárja és májusa között csak
szabadságmegváltás jogcímén 4 milliárd forintot fizetett ki a költségvetés, a végkielégítések
tekintetében csak a közszférában 1055 fő részére bruttó 1,2 milliárd forintot. Ez azt jelenti,
hogy személyenként 1 millió 133 ezer forint az átlag. Tehát a kormány úgy gondolta, hogy a
társadalmi igazságérzettel, és, ily módon csatolva vissza, a jó erkölccsel nem egyeztethető

össze, hogy ha a kormány az egyik oldalon megtakarítást kér és vár az intézményektől, a
magánszemélyektől, akkor a másik oldalon ilyen összegben kerüljenek kifizetésre
végkielégítések, szabadságmegváltások.

Ahogy elhangzott, természetesen ez néhány jogcímre nem vonatkozik, tehát nem érinti
a 30 éve közszolgálatban dolgozók rendkívüli jutalmát, a leszerelési segélyt, nem érinti a
szabadságmegváltásnak azt a részét, amely a tárgyévre esik, és nem vették ki, mert az
természetesen jár a dolgozónak. Hangsúlyoznám én is azt, hogy nem akarjuk nehéz helyzetbe
hozni a pedagógusokat, ápolókat, satöbbi, tehát ez a különadó a 2 millió forint feletti bevételre
vonatkozna. Egy pedagógus, ha megkapja a végkielégítését, szabadságmegváltását, 99
százalékos biztonsággal nem fogja ezt a 2 millió forintot átlépni, tehát őket meg tudja a
kormány nyugtatni innen is, hogy az ő pénzükből nem lesz 98 százalék adó levonva.

Hogy miért nem visszamenőleges jogalkotás? Nem vagyok alkotmányjogi szakértő, itt
az az álláspontja a kormányzatnak, hogy ez egy 2010. évi jövedelem, a 2010. évi
jövedelemről nem most kell számot adni, hanem majd 2011. május 20-ig, és ennek
megfelelően ez a jövedelem bevonható az adóztatási körbe. A pénzügyi szervezetek is ebbe a
körbe tartoznak, itt is csak néhány számadatot mondanék. Megvizsgáltuk, hogy a környező
országok, illetve más jegybankok vezetői milyen jövedelemmel rendelkeznek. A német
központi bank elnöke a német átlagbérek kilencszeresét, a Fed, tehát az amerikai jegybank
kormányzó tanácsának elnöke az amerikai átlagbérek négy és félszeresét keresi. A cseh
jegybankelnök a tizenhatszorosát, ezzel szemben pedig a magyar jegybankelnök a magyar
átlagbér negyvenegyszeresét! Úgy gondoljuk, hogy ezt az aránytalanságot nem tartanánk fönt,
ezért van az, hogy a közszférában a jövedelemkorlát bevezetése kiterjedne a PSZÁF-ra és a
jegybankra is.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimé a szó vélemények kifejtésére. Bocsánat, van
még egy kormánytisztviselő, aki elől elvettem a lehetőséget. Parancsoljon!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megköszönve elnök úr és
miniszter úr felvetését a felügyelői rendszer kapcsán, hogy miért ilyen bátortalan a javaslat: ez
a rendszer a francia rendszerben született meg, ott már évtizedek óta jól működő rendszerről
van szó, és a hazai bevezetése a mai magyar rendszerhez képest sokkal decentralizáltabban
működik, ez okoz nyilvánvalóan nehézséget. Nem árulok el nagy titkot, hogy a pénzügyi
kormányzatnak kedvesek ezek a szavak, és igazából a benyújtott javaslat kapcsán is egy
keményebb álláspontot képviseltünk. A mostani javaslat kiterjed nemcsak a
kötelezettségvállalások, hanem a belső szabályzatok, illetve az egyéb intézkedések
tekintetében a véleményezési jogkörre is. Ugyanakkor kifogással élhet a felügyelő, illetve
ezen kifogások esetében az intézkedés felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg felső szinten
nincs egyeztetés e tekintetben. Tehát úgy vélem, hogy a javaslat nyilvánvalóan egy
kompromisszum eredménye, de úgy gondoljuk, hogy ez egy jó irányba történő elmozdulás,
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még ha csak fokozatosan lehet is elérni ahhoz a célállapothoz, amit itt elnök úr is említett,
ahol az ellenjegyzés jelenik meg, nemcsak a kötelezettségvállalásnál, hanem az
utalványozásnál is. Ez a francia rendszerben így történik.

Arra a kérdésre, hogy azt Áht.ba mi került át. A státustörvény hatályon kívül
helyeződik, bizonyos részei átkerülnek az Áht.-ba, a költségvetési szervek alapítására,
nyilvántartására, megszüntetésére vonatkozó eljárási kérdések, irányításra vonatkozó
bizonyos részek. Ugyanakkor eltörlésre kerülnek többek között a költségvetési szervi típusok,
a differenciálás, az ezekhez kapcsolódó gazdálkodási szabályok, a hitelek, értékpapír-vásárlás,
az új típusú megvalósítási és teljesítménytervek nem lépnek hatályba, nem kerülnek
alkalmazásra, az átalakítási, ahogy a megszüntetési biztos, jogi személyiségű szervezeti
egység sem. Hatályon kívül lesz helyezve a státustörvény egy része, más része az Áht.-ban
jelenik meg, illetve oda kerül beépítésre. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Most van lehetőség arra, hogy a képviselők véleményt
nyilvánítsanak. Veres Jánosé az első lehetőség.

Észrevételek, vélemények

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Államtitkár úr számokat tartalmazó ismertetéséhez hozzáfűzve szeretném a történelmi hűség
kedvéért a bizottság tagjait is emlékeztetni arra, hogy a jegybankelnök jelenlegi jövedelmi
viszonyait Járai Zsigmond pénzügyminisztersége idején, az általa előkészített törvényjavaslat,
az akkori fideszes többség általi elfogadásával, az ő jegybankelnökségét előkészítendő, került
megfogalmazásra. Azóta ehhez érdemben nem nyúlt hozzá jogalkotó, sem az azt követő egy-
másfél évben, amikor a Fidesz volt többségben a parlamentben, sem akkor, amikor Járai
Zsigmond jegybankelnök volt, de nem fideszes többség volt a parlamentben, sem a későbbi
időszakban. Azért akarom ezt elmondani, nehogy valaki félreértéssel kezelje a helyzetet, ez
személyesen Járai Zsigmond javaslataként került beterjesztésre az Országgyűléshez és
elfogadásra annak idején.

Na, akkor a másik három kérdésről még, ha szabad. (Babák Mihály: Nincs
jelentősége.) Nem kell meghallgatni a hozzászólást, képviselő úr, ha nincs jelentősége.

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ennek a javaslatnak a talán legtöbb vitát kiváltó része
az a bizonyos alkotmánymódosítás, és az annak alapján történő megfogalmazása a jövedelmi
korlátnak. A jövedelmi korlát ügyében nincs vita közöttünk, az MSZP-frakció magát a
jövedelmi korlátot támogatja, de a visszamenőleges hatállyal nem fogunk egyetérteni. Ezzel a
megoldással sem lehet szerintem egyetérteni, ami most beterjesztésre került. Szerintem ez
erősen vitatható megoldást tartalmaz, még ráadásul azt is megkockáztatom, hogy volt már
arra példa az elmúlt 2 hónapban, hogy valamit kipróbáltak, aztán máshol is próbálták ezt
alkalmazni, lásd például ÁSZ-elnökjelölő bizottság, aztán az alkotmánybírókat jelölő

bizottság összetétele, szavazataránya, satöbbi. Ezt egy kifejezetten veszélyes iránynak tartom
éppen ezért. Meggyőződésem szerint el kellett volna fogadni azt a magyar jogrendben az
elmúlt 20 évben kialakult gyakorlatot, miszerint visszamenőleges jogszabályalkotás nincs. Ezt
nagyon súlyos dolognak tartom, mert egyébként magát a javaslatot még akár ellenzéki
oldalról is lehetne támogatni, ha nem ilyen módon próbálnák ezt megoldani, ha előre menőleg
próbálnák ezt szabályozni, akkor szerintem ebben egyetértés lehet. Már csak azért sem, mert
az előző kormány volt az, amelyik azt mondta, hogy 2 millió forint fölött ne legyenek állami
vezetői kifizetések, azaz meghúzta ezt a korlátot, igaz, hogy azt a törvényi formát hatályon
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kívül helyezték, aztán most egy másik törvényi formában ezt visszahozzák. Szerintem itt nem
a mértékben, hanem a megoldásban van érdemi vita közöttünk.

Nagyon aggályosnak tartom a pálinkafőzés ilyen módon való szabályozásának azt a
részét, amely abból indul ki, hogy ha eddig svarcban csináltak az emberek valamit, akkor
teremtsünk hozzá jogszabályi feltételt. Más a véleményem a háztartási munkánál, s más a
véleményem a pálinkafőzésnél. A pálinkafőzéssel kapcsolatban mérhetetlen veszélyei,
egészségügyi veszélyei vannak annak, amit most el fog fogadni a kormánytöbbség. Megéltem
az életemben azt, hogy ilyen módon, dugiban főzött pálinkától halt meg egy család több tagja
az ismeretségi körömben. Éppen ezért nagyon-nagyon veszélyesnek tartom azt, ami most
beterjesztésre került. Főleg úgy, hogy fogalma nincs senkinek ma arra nézve, hogy ezt hogyan
tudja a VPOP ellenőrizni. A jelenleg meglévő regisztrált főzők ellenőrzése teljesen világos
helyzetet teremt, szerintem egy politikusi túlzás, ami kiváltotta ezt a szabályozási módot.
Meggyőződésem szerint sokkal bölcsebb lett volna mindenki, ha nem így akarja megoldani,
hanem úgy, hogy adómérték-módosítással kontrollál a saját főzőben főzött első 50 liter után.

A másik veszély, amire szeretném felhívni a figyelmet, és itt Ékes képviselő urat
hívom partnerül a dologban, hiszen ő nagyon sokszor szokott beszélni a magyarországi kis- és
középvállalkozások dolgairól. Amikor a hír elhangzott, a mi megyénkben működő, jól ismert,
magas minőségi követelményt produkáló pálinkafőzdék közül négyen is megkerestek, hogy
ne tegyük tönkre azt, amit ők az elmúlt 15 évben építettek. Itt van a megyei közgyűlés elnöke
is a bizottságban, azért nem nevezem meg a személyeket, hogy kik kerestek meg, mert ő
pontosan tudja, hogy a megyénkből néhány vállalkozás majdnem a nulláról elindulva nagyon
jó márkanevet teremtett, nagyon jó minőséget produkált, piaci szegmenst ért el. A tíz évvel
ezelőttihez képest megváltozott Magyarországon a pálinkafogyasztás kultúrája, a whiskyvel
szemben a helye a pálinkának. Ők rendkívüli mértékben félnek attól, hogy az eddig elért
szerepük, súlyuk ezen a piacon kérdésessé válik, és mindegyik egyrészt jelentős
hiteltartozással, másrészt állami kötelezettségvállalással is rendelkezik a háttérben.
Természetesen fejlesztési támogatásokat vettek igénybe tevékenységük bővítéséhez,
amelyhez foglalkoztatási kötelezettséget vállaltak, illetve van, aki még árbevétel-
kötelezettséget is vállalt mellé.

Ezért azt gondolom, hogy ez a szabályozás nem eléggé végiggondolt, biztos, hogy
ettől kontrolláltabb, ellenőrzöttebb, jobb módja is lehetne ugyanannak a célnak az elérésére.
Ezt kifejezetten veszélyesnek gondolom, érdemes lenne megfontolni a kormánypárti
képviselőknek is ezt a kérdéskört.

A 10 kisadót már értem, ahogy ön elmondta, miután besorolta még a tévé előfizetési
díját is. Ugyanis ezt eddig nem láttuk törvényjavaslatban megjelenni, ennél fogva nem is
nagyon tudhattuk, hogy létezik ilyen. Hogy mondjam, annyit persze megenged a politika,
hogy kisadónak tekintsük, mondjuk az illeték megfizetését, hiszen kötelezettségről van szó.
Ebben közöttünk elvi vita nincs. Jó lenne, ha az összeget is megmondanák egyszer, hogy a 10
megszüntetendő kisadó összességében mennyi kötelezettségmentesítést jelent, hány
magánszemélynek, hány vállalkozásnak. Mert nyilván ez is megvan a táblázatban, legalábbis
ilyenkor a Pénzügyminisztériumban így szokták felmérni a helyzetet. Ha lehetséges, a
társasági adó táblázata mellé ezt is meg kellene küldeni elnök úrnak, hogy a bizottság tagjai
pontosan megismerhessék. Első nekifutásban ennyi, bár van a törvényjavaslatnak több olyan
része, amely, ha önállóan került volna beterjesztésre, akkor általunk támogatható lett volna.
De van itt két olyan momentum, aminek a támogatása eléggé nehéz lenne, kivéve persze, ha a
kormánypárti oldalon megfontolják a kettő közül valamelyiket, és módosítást
kezdeményeznek benne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További vélemény? Nyikos elnök úré a szó.
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DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Általában annyit szeretnék
mondani, hogy ez is egyfajta salátatörvénynek nevezhető, ami itt előttünk fekszik javaslat
formájában. Ezeket az ember nem nagyon szereti, akár képviselői, akár érdeklődő
állampolgári pozícióból, mert nagyon nehéz áttekinteni. Csak egy jellemző példa, itt szemben
velünk három minisztériumi szakértő kolléga ül. Ez nyilván azt jelenti, és ne értsenek félre,
hogy egy ember nem tudja lefedni az egész területet. Az lenne a szerencsés, ha egy olyan
viszonylag homogén törvényjavaslat lenne előttünk, mind amilyen a földalap volt néhány
órával ezelőtt. Nehéz ezt áttekinteni. Ez önmagában nem szerencsés. A másik az időtényező,
amiről itt már volt szó egy másik törvényjavaslat kapcsán. Lehetetlen helyzetnek tartom én
magam is, hogy péntek délután vagy este kapok egy ilyen csomagot, és ott van az egész
hétvége, hogy áttanulmányozzam. Churchill mondta - amikor panaszkodtak az emberei, hogy
miniszterelnök úr, nem győzzük ezt a rengeteg munkát, borzasztó, hogy milyen hajszába
kényszerít minket -, hogy a nap 24 órából áll, és az egész éjszaka is ott van még önöknek.
Hasonló helyzetben éreztem most én is magamat. Én nem vagyok olyan extra képességű, mint
itt egyik-másik képviselőtársam, aki hozzászólásaival színesíti a vitát.

Bevallom férfiasan, nekem nem volt arra elég az idő, hogy akár csak ennek a
törvényjavaslat-csomagnak a pontjait felelősséggel végig tudjam nézni, hogy felelősséggel
foglalhassak állást. Jó, nekem háromszáznyolvanhatodnyi szavazatom van, de talán az is
megér egy-két gondolatot. Jellemző példa a kérdésemre adott válasz, hogy a magyar
közpénzügyi ellenőrzés romokban hever, a magánszféra pénzügyi ellenőrzése lényegesen
jobban áll, hála a könyvvizsgálatnak, hála a belső ellenőrzésnek. Azért örültem volna, ha
történik valami érdemi előrelépés ezzel a kincstárnoki rendszert felváltó felügyelői
rendszerrel kapcsolatban. Tavaszi főosztályvezető úr, nem akarom kellemetlen helyzetbe
hozni, hogy egy ellenzéki képviselő gondolataival szimpatizál netán, de szakmailag nem
mondta, hogy a felvetés nem időszerű. Történt egy politikai kompromisszum egy jobbnak
tűnő szakmai elképzelésről, de meggyőződésem, hogy ezzel semmit nem oldunk meg. Ha ez
így marad, semmit nem old meg, mert ez a sok „küldhet, adhat, véleményezhet, javasolhat”
semmit nem érő jogosítványok. Azt mondanám, ha ez így marad, a magam részéről
megkísérlek egy módosító indítványt benyújtani annak érdekében, hogy egy szigorú vagy
hatékonyságot ígérő rendszer alakulhasson ki, beleértve azt is, ami szintén egy bátortalanság,
hogy kihagyták a 8 alkotmányos fejezetet. Ne hagyják ki! Nem kell félni azoktól. Például az
Alkotmánybíróság közpénzekkel gazdálkodik, és ne adj’ isten, ott is történhetnek
hiányosságok, félreértések. Azért van ez a felügyelő vagy kincstárnok, hogy ezeket
ellenőrizze.

Ennek egy folyamatba épített ellenőrzésnek kellene lennie, de amit önök javasolnak,
az nem az. Ez egy ad hoc jellegű  megbízatás: kirendelem, nem rendelem, csinálgat valamit,
javasolgat, véleményezget. Ez kevés. Én nem látom ezzel megoldottnak a közszféra, jelesül a
központi költségvetési szervek kormányon belül pénzügyi ellenőrzését. Ennél sokkal több
kell. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ékes képviselő úré a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, hogy a 29 pont bejelentése
után sok idő eltelt, és Veres János képviselőtársam lehet, hogy az előterjesztés 80
százalékával egyetért, és vannak olyan pontok, amivel maximálisan egyetért, viszont van két
kiemelt kérdéskör, amit nem tud akceptálni. Ehhez kell módosító indítványt benyújtani. Amit
elnök úr is mondott, hasonlóképpen szeretném eloszlatni az aggályait. Téma volt a médián
keresztül. Az első lényeges kérdéskör az volt a végkielégítésnél, valamint a
szabadságmegváltásnál, hogy kiket érint. Ma már az is tisztázott, hogy a pedagógusokra,
köztisztviselőkre nem érvényes. Úgy érzem, hogy a média is elég teret adott annak, hogy
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általános, az állampolgárok által is, bizonyos értelemben negatív irányba is gerjesztett
vélemények is elhangzottak ezzel kapcsolatosan.

A pálinkafőzéssel kapcsolatban maga a törvény is úgy fogalmaz, hogy tisztán
gyümölcsből készül. Ami idáig történt, mérgezés és egyéb más dolog, ezekről én is nagyon
sok pálinkafőző céggel beszéltem. Sőt, az ember annak idején segítette azt, hogy
Magyarországon minőségi pálinkafőzés alakuljon ki, de úgy érzem, hogy az a balatoni
ingatlannal rendelkező személy, akinek van 3-4 gyümölcsfája, és eddig hagyta megrohadni,
mert általában 3-4 gyümölcsfáról nem szokták elvinni a pálinkafőzőbe a gyümölcsöt, és
szeretne kedveskedni a saját rokoni körének, egészen biztos, hogy nem pancsolt pálinkát fog
főzni. De ha megnézi valaki az osztrák törvényeket, ott is lehetővé teszik, nagyon kemény
feltételekkel, hogyan lehet megvalósítani, milyen bejelentési kötelezettség van, és valóban
vannak szúrópróbaszerű ellenőrzések, amikor be kell mutatni a minőséget.

Azt hiszem, most már lassan el kell jutni odáig, ha a korrupcióval akarunk harcolni, és
a kisadókat a kormány eltörli, az adókat elkerülő rendszerek kialakulását próbálja meg
leépíteni, hogy egyszerűsített formában, kevesebb adóval, kevesebb járulékkal, mert el fog
következni annak az ideje is, hogy kevesebb járulékot kell fizetni, hogy így válnak
tisztességesebbé és becsületesebbé az emberek. Mert nem kényszer hatása alatt vannak,
hanem a tisztességét kérdőjelezik meg akkor, ha valami úton-módon csalást követ el. Az
embernek eszébe jutnak az ’50-es, ’60-as évek, amikor a szomszéd bejelentette, aztán a
fináncok jöttek és vitték a pálinkafőzőt is meg azt a szegény embert is, aki liszttel próbálta
leszigetelni a pálinkafőzőjét. Akkor sem pacsmagoltak, de olyan rendszer volt, hogy kapásból
vittek mindent, a rendőrök helyben hagyták kellőképpen, és utána el lett tiltva a főzéstől. De
ezt ma is csinálják. Ha egy tiszta rendszert alakítunk ki tiszta törvényekkel, megfoghatóvá
tesszük a pacsmagolókat, mert sajnos a probléma ott van, hogy a mérgezések nem abból
adódnak, hogy tiszta viszonyokat alakítottak ki személyek, hanem maffiamódszereket
próbálnak ezen a területen is kiépíteni, ezeket kell visszaszorítani. Ez ellenőrizhetőség és
számon kérés kérdése.

A kincstári rendszer helyetti felügyeleti rendszer kialakítása. Ma a legjobban ott
szenvednek az önkormányzatok, hogy se ellenőrzés nincs, se kifizetés nincs, se semmi az
égadta világon. Áll az egész rendszer, ebből adódóan egy erős, hatékony, az ellenőrzésnek
következményekkel járó rendszere kell hogy kialakuljon. Mert sok esetben az ÁSZ elnöke is
elmondta, hogy végeztek ellenőrzést, de annak jogkövetkezménye nemigen volt, csak
felhívták a figyelmet. Úgy kell majd a felügyeletet ellátni, hogy abban a pillanatban, amikor
visszásságot tapasztalnak, ügyészségi és egyéb eljárások alá rendelhessék az esetleges
visszaélőket. Innentől fogva sokkal jobban oda fognak figyelni arra, hogy ne kövessenek el
hibát, mert akkor felfüggeszthetik azt a pénzügyi tevékenységet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha más jelentkező nincs (Nincs jelentkező.), akkor
a vélemények után viszontreakcióra a kormány képviselőjének szót adok szavazás előtt.
(Balog Ádám: Nem kívánunk hozzászólni.)

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. Akkor a szavazás következik. Aki a törvényjavaslatot általános
vitára alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki nem? Öt. A
bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Ékes Józsefet javaslom
többségi előadónak. Kíván-e a kisebbség előadót állítani? Igen, Veres János.
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Az ülés bezárása

Ezzel a bizottsági ülésünk végére értünk. Tájékoztatom a testületet, hogy holnap a
határozathozatalok után találkozunk a módosító javaslatok miatt, és szerdán a kapcsolódó
módosító javaslatok miatt. A határozatképességet biztosítanunk kell. Azok, akiknek ez szól,
úgyis értik. Feszített három áll előttünk, ezért kérem a határozatképességet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 57 perc.)

Dr. Hargitai János
a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke
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