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Napirend:

1. Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/813. szám),

valamint a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (Bizottsági

önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése)

2. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat (T/1062. szám – módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt

bizottságként)

3. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/1172. szám – Dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György (KDNP), dr. 

Vas Imre, dr. Braun Márton, dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)

b) A közcélú adományozás általános forgalmiadó-mentességére vonatkozó szabályok

pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/400.

szám – Göndör István (MSZP) és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők, illetve

T/551. szám – dr. Nyikos László önálló indítványa)

c-d) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/384.

szám – Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

e) A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatályon kívül helyezéséről

szóló törvényjavaslat (T/961. szám – Volner János (Jobbik) képviselő önálló

indítványa)

f) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1079. szám – Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

g) A pénzügyi tranzakciók nemzetközi megadóztatásának megteremtéséről (a

spekulációs adóról) szóló országgyűlési határozati javaslat (H/388. szám – Scheiring

Gábor (LMP) képviselő önálló indítványa)

h.) A pénzügy tranzakciók utáni adóról szóló országgyűlési határozati javaslat

(H/1114. szám – Dr. Szekeres Imre (MSZP) képviselő önálló indítványa)

i) Az egyes adó- és járulékszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat (T/552. szám

– Dr. Gyenes Géza, dr. Nyikos László (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Szekeres Imre (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

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

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP),

Molnár Oszkár (független) Arnóth Sándornak (Fidesz).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára

Engyel Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Fejes Eszter, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese

Ugodiné Klemencsics Márta, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője

Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), előterjesztő

Göndör István (MSZP), előterjesztő

Dr. Rubovszky György (KDNP), előterjesztő

Volner János (Jobbik), előterjesztő

Dr. Gyenes Géza (Jobbik), előterjesztő



- 7 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, foglalják el helyüket. Köszöntöm
meghívott vendégeinket, a szakértőket, valamint a médiumok érdeklődő munkatársait.

Jóllehet a bizottság gyakorlatában nem jellemző, hogy az elnök napirend előtt mond
valami érdekeset, engedjék meg, hogy most kivételt tegyek, és erről a helyről köszöntsem
azokat a bizottsági tagjainkat, képviselőtársainkat, akik a tegnapi önkormányzati választások
eredményeként valamely városban, községben polgármesteri tisztséget nyertek el.

Engedjék meg, hogy név szerint is gratuláljak Arnóth Sándor úrnak, aki Püspökladány
polgármestere lesz a következő 4 esztendőben, még nem érkezett meg, remélem, hogy
személyesen is módunk lesz őt ez alkalommal köszönteni. Itt van viszont Babák Mihály úr,
aki Szarvas város polgármestere ismét, Balázs József képviselőtársunk, aki Nagyréde
polgármestere lett, és a következő 4 évben Nagyréde első embereként fog tevékenykedni,
azon kívül, hogy bizottságunknak is tagja. Dr. Bóka István képviselőtársunk Balatonfüred
polgármestere lett, dr. Dancsó József képviselő úr Orosháza polgármestere lett, Molnár
Oszkár képviselőtársunk Edelény polgármestere lett, dr. Nagy István képviselőtársunk
Mosonmagyaróvár polgármestere lett és végül, de nem utolsósorban Szólláth Tibor Zoltán úr
Hajdúnánás polgármestere lett a tegnapi nappal, a választópolgárok akaratának köszönhetően.

A bizottság és a magam nevében is mindannyiuknak erőt, egészséget és sikeres
városvezetői tevékenységet kívánok.

Név szerint most nem köszöntöm azokat a képviselőtársainkat, akik nem
polgármesterek lettek, hanem megyei közgyűlés, illetve városi, községi képviselőtestület
tagjai. Technikailag ezt még nem sikerült feldolgoznunk az egész országra kitekintően.
Mindenekelőtt ezt szerettem volna napirend előtt elmondani.

Közben megkaptam a jelenléti ívet, és megállapítom, hogy bizottságunk
határozatképes. A jelenlévőkön kívül lélekben velünk van Balázs József és Balla György
képviselő úr is, akiket helyettesítenek, valamint Márton Attila képviselő úr, akit dr. Bóka
István helyettesít. Személyes véleményemet nem kívánom megismételni erről a házszabályi
rendelkezésről, úgyhogy tudomásul vettük, hogy testben és lélekben határozatképesek
vagyunk.

A napirend elfogadása

Nincs más hátra, minthogy a napirendet megszavazzuk. A napirendet két tételben
kiküldtem, az első alkalommal 9 órát javasoltam volna, mert sok napirendünk van, de
többségi kérésre áttettük 11 órára, tehát túl sok időnk nem lesz, hogy ezt a bőséges étlapot
végigkóstolgassuk. A napirendi javaslathoz írásbeli kiegészítés nem érkezett, ezért fölteszem
a kérdést, hogy ki az, aki az általam beterjesztett napirendi ajánlást elfogadja. Kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenpróba! Nincs ellenszavazat.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

Az Állami Számvevőszék 2009. tevékenységéről szóló jelentés általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Rátérünk az 1. napirendi pontra, ami két részből áll. Először az a) pontot tárgyaljuk, az
Állami Számvevőszék elmúlt évi tevékenységéről szóló jelentést. Az a feladatunk, hogy
döntsünk arról, az Állami Számvevőszék jelentése alkalmas-e általános vitára. A vitát
megnyitom, és átadom a szót Domokos László úrnak, a Számvevőszék elnökének.
Parancsoljon!
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Domokos László szóbeli kiegészítése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Képviselők! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy nagyon rövid legyek, látva, hogy
kevés az idő és sűrű a napirend. Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló
jelentésből, amely bekötve, illetve a honlapon is megismerhető, csak néhány dolgot szeretnék
kiemelni. A legjellemzőbb, hogy ez az a jelentés, amire ráhatásom semmilyen módon nem
volt, hiszen amikor július 4-én elfoglaltam hivatalomat, egy kész jelentés várt. Tájékoztatásul
annyit tudok elmondani, hogy a hivatal részéről auditálták, tehát nekem úgymond a
hitelességről nyilatkozatom van. Sok részletet nem tudok hozzátenni, hiszen úgy volt módon
hozzátenni bármit, mint képviselőtársaimnak, azaz tapasztalhattuk az Állami Számvevőszék
munkáját, mit hogyan végzett el.

De azért engedjék meg, hogy néhány számot gyorsan elmondjak, hiszen elvégezte a
Számvevőszék azt a munkát, amit 2009-re előirányzott és szükséges volt. Ebből szokás
szerint kiemelkedik, hogy határidőre eleget tett a törvényben előírt jelentéskészítési
kötelezettségének, és benyújtotta az Országgyűlésnek a zárszámadásról, a költségvetésről
szóló véleményt, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-ről szóló jelentést, ami egyébként az egyik
legnagyobb témaköre minden évben visszatérően az Állami Számvevőszéknek, valamint az
MTI Zrt.-ről szóló jelentést. Ezek kötelező témák. Ezzel együtt 2009-ben az intézmény 57
jelentést hozott nyilvánosságra, az Országgyűlés bizottságai 6 jelentést és 1 tanulmányt tűztek
napirendre, a jelentésekhez, tanulmányokhoz 46 bizottsági esemény kapcsolódott.

Érzékelve, hogy ez kevés, innen el kell majd mozdulni, és erről is szeretnék majd pár
szót szólni, érzékelve, hogy a Magyar Országgyűlés képviselői igényt tartanak arra, hogy a
Számvevőszék munkáját alaposabban megismerjék, ezért szeretném felhívni arra a figyelmet,
hogy az elmúlt 8 év kormányzati tevékenységét vizsgáló albizottságokban folyó munkát
segítendő, bizottságonként szétbontva elkészítettük a Számvevőszék jelentéseit. Ezt ajánljuk
figyelmébe minden albizottsági elnöknek, és kollégáink rendelkezésükre állnak abban, hogy
ezen jelentések pontos tárgykörében mit szeretnének megtárgyalni. Azt gondolom, ez
segítheti azt, hogy a leghasznosabbnak ítélt témakörökben vissza lehet térni arra, hogy esetleg
mi maradt ki a vizsgálódók látóköréből. Másrészt azt se feledjük, hogy jó néhány új képviselő
van, akiknek ez hasznos olvasmány lehet, segítheti a bizottságok szakszerű tárgyalását is.

A másik ilyen kezdeményezésem, amely azt a problémát érzékeli, hogy az Állami
Számvevőszék az Országgyűlés ellenőrzési végrehajtó szervezete, ezért a következő hosszabb
távú stratégia készítése érdekében minden bizottság elnöke és alelnökei kaptak tőlem egy
levelet, amelyben a következő időszak ellenőrzési témáira, indoklására, hasznosulásának
jellegére vonatkozóan három kérdést teszünk föl. Miután még ebben az évben szeretnénk ezt
benyújtani, kérjük, hogy 11-ig juttassák el nekünk.

Egyébként 2009-ben a jelentések 700 javaslatot fogalmaztak meg, 650 szervezetnél
végzett helyszíni ellenőrzés alapozta meg ezeket. Az ajánlások 45 százaléka már megvalósult
a beszámoló elkészítésének idejére, de 12 százalékuk várhatóan nem realizálódik. A múlt
évben talán még egy jellegzetes körülmény volt, hogy 2009-ben a bizottság, illetve a Magyar
Országgyűlés 2010-re vonatkozóan a Számvevőszék költségvetését érintő döntést hozott. A
számvevők jövedelmét több mint 10 százalékkal csökkentette, ez talán kevésbé közismert, ez
az ez évi munkára is hatással van, ezért szerettem volna rá külön is kitérni. Még egy elem: a
Magyar Országgyűlés alkotmányt előkészítő bizottsága is megkeresett bennünket. Ennek
megfelelően a múlt héten az új alkotmány készítéséhez az Állami Számvevőszék is
benyújtotta módosító javaslatait, amelyek a közpénzügyek, az átláthatóság, a jobb
elszámolhatóság jegyében születtek meg. Ezeket most nem szeretném itt ismertetni, de azt
gondolom, ezek mindegyike az eddig felmerült problémákra is igyekszik majd választ adni.
De ezt csak jeleztem, minthogy a 2009-es beszámolóhoz szorosabban nem kapcsolódik.
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Összességében tehát a Számvevőszék elvégezte a munkáját, határidőre benyújtotta a
beszámolóját, ajánlom elfogadásra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezem képviselőtársaimat, kinek van
kérdése a Számvevőszék elnökéhez a tavalyi tevékenységgel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)
Kérdés nincs. Kinek van észrevétele, megjegyzése a Számvevőszék tavalyi munkájáról szóló
jelentéssel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Észrevétel sincs.

Döntés a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról

Akkor a vitát lezárom. Megkérem képviselőtársaimat, abban foglaljunk állást miként
terjesszük a plenáris ülés elé azt az ajánlást, amit a bizottságnak kell majd megfogalmaznia.

Először is arról döntsünk, hogy alkalmas-e a Számvevőszék múlt évi tevékenységéről
szóló jelentése általános vitára. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Tizenkilenc igen. Ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy általános vitára kerüljön?
Ilyen nincs. Tartózkodott valaki? Igen, kettő.

A bizottság tehát 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a
Számvevőszék múlt évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentés a plenáris ülés elé kerüljön.
Előadója Dancsó képviselő úr.

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
országgyűlési határozati javaslat vitája

Most áttérünk a b) pontra, aminek az a lényege, hogy ennek a bizottságnak mint első
helyen kijelölt bizottságnak ajánlást kell tennie a plenáris ülés számára arról, hogy milyen
határozatot hozzon, elfogadja-e a Számvevőszék múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót
vagy sem. Én mint a bizottság elnöke alternatív javaslatot tettem a határozati javaslat
szövegére. Az egyikben, eltérően az eddigi tradícióktól, nem javaslom előterjesztőként az
Országgyűlésnek, hogy elfogadja a Számvevőszék jelentését, a másik változatban viszont az
eddigi, majdnem 20 esztendős tradíciónak megfelelően, azt javaslom, hogy fogadja el. Hogy
miért nem 20 esztendő, arra most nem térnék ki. Nagyjából 15 évet mondanék. Ebben a
másfél évtizedben a Számvevőszék jelentését minden évben minden további nélkül elfogadta,
többnyire egyhangú szavazással a plenáris ülés.

Ami az A verziót illeti, nem kívánom megismételni az indokaimat, bár rendkívüli
lakonikusan indokoltam, tekintettel a műfaji sajátosságokra. Egyetlen kiegészítést hadd
tegyek az indokaimhoz. Az alkotmányügyi bizottság ülésén részt vettem, amikor azt az
alkotmánymódosító javaslatomat tárgyalta, amelyben azt indítványoztam a parlamentnek,
hogy könnyítse meg a Számvevőszék dolgát, és vegye ki az alkotmányból azt az ominózus
feladatot, amivel 20 év óta képtelen megbirkózni, és további 20 évig sem fog vele
megbirkózni, ha ez benne marad. Ha csak majd az új alkotmány ezt a problémát meg nem
oldja. Javasoltam, hogy azt az előírást, miszerint előzetesen meg kell vizsgálni a költségvetési
előirányzatok felhasználásának törvényességét. Sajátos módon az alkotmányügyi bizottság,
miután meghallgatta az igazságügyi kormányzat szakértőjének véleményét, név szerint
Répássy urat, érdekes módon foglalt állást. Nem utasította el a javaslatomat, tartózkodással
döntött. Ez persze egy szolidabb elutasításnak is fölfogható.

Nos, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Répássy úr úgy foglalt állást, és ezt
akceptálta a bizottság, hogy ezt a feladatot a Számvevőszék hatáskörében tartja. Tehát az a
legfrissebb döntés, hogy a Ház alkotmányügyi bizottságának többségi döntése értelmében ez a
feladat a Számvevőszék hatáskörében van. Én tehát megerősítve látom azt az igényemet,
amely szerint erről a hatáskörgyakorlásról kellett volna valamit mondani a Számvevőszék
múlt évi tevékenységéről szóló jelentésben. Miután erről semmiféle információt nem kapott
az Országgyűlés, ezért és persze más okok miatt, amiket most nem fogok megismételni, azt
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javaslom, hogy ezúttal ne fogadja el az Országgyűlés a múlt évi tevékenységről szóló
jelentést, hiszen számos olyan probléma van, ami ezt alátámasztja. Ez tehát az A változat
tartalma.

A B változat, mint mondtam, tradicionális, elfogadó tartalmú javaslat.
Tisztelt Képviselőtársaim! Ezek után megadom a szót önöknek, hogy kommentálják

vagy értékeljék a határozati javaslatokat. Rozgonyi Ernő képviselő úr.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): A magam részéről az A variáns mellett voksolnék. Én is
megszavaztam, hogy tárgyalásra alkalmas az anyag, sőt, fontos, hogy tárgyalja a plenáris ülés
ezt az anyagot, mert véleményem szerint az ÁSZ egész működését át kellene tekinteni. Még
azt is szükségesnek tartanám, hogy végre egyszer pontosan és egyértelműen tegyük helyére az
ÁSZ feladatát és azt, hogy a feladatát milyen eszközökkel láthatja el. Ugyancsak fontosnak
tartanám az ÁSZ működésének gazdaságosságát is felülvizsgálni, mert itt is olyan furcsa
dolgok vannak, amelyek nemzetközi összehasonlításban bizony sehol sincsenek, csak nálunk.
Mindenképpen azt javasolnám, hogy ezt a jelentést tárgyaljuk meg. Ennek révén mód nyílik
arra, hogy mindenki részletesen kifejtse a véleményét általában is az ÁSZ-ról, nemcsak a
2009. évi tevékenységéről.

Hiszen fordulat van. Most talán megvan a módja és lehetősége annak, hogy egy
kicsikét átrendezzük a sorokat. Ehhez azonban az kell, hogy ezt a régi jelentést ne fogadjuk el,
mert ez bizony sok sebből vérzik, még a jelenlegi szabályozás tükrében is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hargitai János alelnök úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Azt gondolom, hogy az ÁSZ jelentése, ami
előttünk van, szerkezetileg, tartalmában ugyanúgy épül föl, mint ahogy ezt eddig megszoktuk.
Ezt értékeltük is az előző szavazatunk során. Van két versengő határozati javaslat. Nyikos
elnök úrnak abban igaza van, hogy az alkotmány és a Számvevőszékről szóló törvény állapota
olyan, amilyen, meg lehet fogni ilyen szempontból az ÁSZ-t, hogy van olyan tevékenysége,
amiről kevésbé szól, de azt gondolom, hogy ez alkotmányossági kérdés. Az alkotmány
felülvizsgálata során az ilyen pontosításokra nyilvánvalóan ki fogunk térni.

A KDNP és a Fidesz frakciója a megszokott álláspontot támogatja, ezért a B változatot
fogjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További észrevételek? Babák Mihály képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az ÁSZ működését át kell tekinteni, és ez nyilvánvalóan a számvevőszéki és
költségvetési bizottság feladata lesz. Viszont egy dolgot tisztázni kell. Jelenleg van egy
jelentés, ami az elmúlt évről szól. Úgy gondolom, miután az ÁSZ elnöke is változott,  továbbá
jelentős stílus- és munkamódosulásokon megy keresztül a szervezet, ami számomra rettentően
szimpatikus, lehetőség van rá, hogy áttekintsük a tevékenységét, de nem ebben a napirendben,
hanem önállóan. Hiszen alkotmányos és egyéb más kérdéseket is át kell tekinteni. Tehát nem
egy beszámoló kapcsán, egy olyan napirend során, ami a Házban szokásos, amikor egy eltelt
év vizsgálati jelentését teszik le az asztalunkra, kell ezt megtenni. A zárszámadási törvénynél
is vitát váltott ki a parlamentben, hogy nem értette az ellenzék, miért kell elfogadni a
zárszámadási törvényt. Azért kell elfogadni, mert az uniós forrásokat megvonhatják, ha nincs
zárszámadás. És különben is. Egy év eltelt. A bevételeknek és a kiadásoknak van egy összege.

Az más kérdés, hogy ennek következményeiről lehet tárgyalni. Itt is lehet az ÁSZ
tevékenységéről egy másik, önálló napirend kapcsán tárgyalni, de az ÁSZ jelentését törvényi
kötelességünk elfogadni. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell értenünk a
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konklúziókat, a feladatokat és a jövőt illetően. Az egy másik napirend témája kell legyen. úgy
gondolom, a zárszámadási törvénynél sem volt célszerű a parlament általános vitájában a
praxis aggályait, azaz a sok ellentmondást összekeverni egy mérleg adatával. Az egy másik
dolog, hogy a következtetéseket le kell vonni, és intézkedni szükséges. Pláne a számvevőszéki
és költségvetési bizottságnak.

Summázatul hadd mondjam el azt, hogy vitatkozhatunk a feladatokról és eszközökről.
Azt nem tudom, hány sebből vérzik ez a jelentés, de ha azt mondja a tisztelt bizottság, hogy
nem elégedett az elmúlt évek vagy az elmúlt év gyakorlatával és teljesítményével, szíve joga.
De azt nem tapasztalom, hogy több sebből vérzik. Én is úgy gondolom, hogy az ÁSZ-nak
nagyon fontos szerepe van, különösen a mi munkánkat segítendő és az állami költségvetéssel
kapcsolatos ellenőrzéseket illetően is. Nyilvánvaló, hogy jelentősebb progressziót várunk el és
olyan interaktív akciókat, amelyek az elmúlt napokban születtek különböző kisebbségi
önkormányzatok pénzügyi elszámolásáról. Ezek kis ügyek ugyan, de fontosak, az ország
idegrendszerét kellőképpen borzolja. Ahogy a metró ügye is, ahol büntető feljelentést
kezdeményezett az ÁSZ. Erre nem nagyon volt példa eddig. Tehát úgy gondolom, a jövőt
illetően van mit tárgyalni, külön napirendben, de egy elmúlt évi teljesítmény értékeléskor nem
illik a jövőt és a törvényi kötelezettségünket összekeverni, ahogy a zárszámadásnál sem.
Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenhardt Balázs képviselő úr következik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak arra szeretnék utalni, hogy a nemzeti
együttműködés kormánya forradalmi felhatalmazást kapott, ez pedig azt is magába foglalja,
hogy lehet szakítani az eddig megszokott rutinnal, és akár egy ilyen kérdést is teljesen újra
lehet gondolni, hogy hogyan működik az Állami Számvevőszék, mennyire szolgálja az
átláthatóságot, a közpénzek felhasználásának tisztaságát. De véleményem szerint ebbe az is
beletartozik, itt érvelnék az A változat mellett, hogy nem kell rutinszerűen rábólintani ennek a
jelentésnek az elfogadására. A forradalmi felhatalmazás arról szól, hogy ami eddig így volt,
az ezentúl máshogy lehet. Sőt, az emberek azt várják, hogy nagyon sok minden máshogy
legyen, mert eddig nem jól ment. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék, Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Kérem, lehet, hogy önnek nem tetszik, hogy
válaszolni kívánok, de miután az előbb forradalmi változásokról beszélt képviselőtársam, és
politizálni igyekezett, reflektálni szeretnék erre. Úgy gondolom, kellemetlenkedni lehet.
Tudjuk nagyon jól, hogy személyi változás történt az ÁSZ vezetésében, így azok a kérdések,
amelyek a múlttal kapcsolatban felvetődnek, kellemetlen helyzetbe hozzák, nem tud rá
válaszolni. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell a jövőt meghatároznunk, képviselő
úr. Egy dologról beszélünk. Csak nem kell a kettőt összekeverni, összekapcsolni. Egy dolog a
Számvevőszék jelentése, a mellé tehetjük a véleményünket, hogy sok minden nem
szimpatikus számunkra, és többet vártunk volna el 2009-et illetően is. 2010-ben pedig az ÁSZ
tevékenységét lehet és szabad áttekinteni, törvényi módosításokat is lehet végrehajtani, ez a
nemzeti együttműködés része, amit fölajánlok a forradalmi változások után is. Köszönöm
szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék, Lenhardt Balázs!
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Egy nagyon rövid viszontválaszom lenne. Mi
azt gondoltuk, hogy a 2009-ben hatályos jogszabályok szerint sem látta el az Állami
Számvevőszék a feladatát, hogy az tökéletesen megfelelt volna az előírásoknak.

ELNÖK: Köszönöm. Domokos elnök úrnak rögtön megadom a szót, hogy úgymond
hagyományosan reagálhasson. De előtte két megjegyzést hadd tegyek Babák képviselő úr
hozzászólásához. Az egyik, hogy ebből a székből nekem nem illik szakmai vitákba
bonyolódni, annál is inkább nem, mert lesz majd módon a plenáris ülésen az érdemi
véleményemet kifejteni, ezzel tehát nem is terhelném a képviselő urat és a bizottságot. Annyit
azonban hadd tegyek egyértelművé, persze, vélhetően csak nyelvbotlás volt Babák képviselő

úr részéről, hogy törvényi kötelességünk elfogadni a jelentést. Miért lenne törvényi
kötelességünk jelentést elfogadni. Ezt tetszett mondani, majd a jegyzőkönyvet tessék
megnézni. Továbbá azt, hogy személyi változás volt a Számvevőszéknél, mindannyian
tudjuk. Nem a személyről szól ez a történet. Itt a 2009. évi tevékenység van szó, nem az ÁSZ
új elnökének ez évi vagy jövőbeni tevékenységéről.

Most megadom a szót az ÁSZ elnökének. Parancsoljon!

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Nem szeretnék nagyon
hosszan reagálni, köszönöm a szót, elnök úr, hiszen most csak a konkrét ügyekre tudok
reagálni. Hogy általában minek nem felelt meg az ÁSZ? Nyilván a jelentés leírta, hogy minek
felelt meg. Csak két megjegyzést tennék. A 7. oldalon a hitelfelvételek véleményezésének és
ellenjegyzésének jogára kitért a jelentés. A (2) bekezdés úgy szól, hogy a 2009. évben
hitelszerződés ellenjegyzésére nem került sor. Ennek az okát kérdeztem, hogy miért nem.
Azért, mert a kormány nem fordult ilyen igénnyel a Számvevőszékhez. Oka volt-e vagy nem,
kellett volna-e vagy nem, az külön vita tárgya lehet, de ténykérdés, hogy nem fordult, így az
ÁSZ-nak nem volt módja ezzel a jogkörével élni.

A másik egy hosszabb vita. Az Alkotmánybíróságnak van egy értelmezése, hogy a
törvényeknek milyen értelmezését kell adni. A Számvevőszék igyekezett megfelelni ezen
törvényi értelmezésnek, ahol az Alkotmánybíróság is korlátozta vagy meghatározta a
számvevőszéki ellenőrzés terjedelmét.

A harmadik konkrét ügy. A 2010-es költségvetés véleményezésével kapcsolatban
hosszú oldalakon át szól az ÁSZ tájékoztatója, ezt most nem idézem. A felvetett problémák
valósan megjelennek a beszámolóban. Természetesen az egy másik kérdés, hogy ezt
elégségesnek ítélik-e a képviselők vagy sem. De jelzem, mindhárom ügyben van konkrét
kitétel, megjegyzés a jelentésben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Tessék parancsolni, képviselő úr.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Élek a gyanúperrel, hogy képviselőtársaim a
kör négyszögesítésére tesznek kísérletet. Éppen ezért a vita lezárását kérem, mert egy olyan
gumicsontra bukkantunk, amin napestig elvitatkozhatnánk. Éppen ezért kérem, hogy a vitát
zárjuk le. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nekem nincs kifogásom a vita lezárása ellen. Kinek van más véleménye?
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Azért egy megjegyzést hadd tegyek. Ez nem gumicsont,
kedves képviselő úr. Ez egy alkotmánysértő helyzet. Ha önnek egy alkotmánysértés
gumicsont, akkor érdekes elképzelései vannak a jogállamról. Parancsoljon!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök úr, az alkotmányt nem ebben a teremben
fogjuk módosítani, és tudjuk, hogy ezeket az anomáliákat, amelyek itt fölmerültek, a
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későbbiekben, mint jelezte az Állami Számvevőszék elnöke is, orvosolni kell. Ez kétségtelen
tény. De ennek nem itt és nem most van a helye és ideje. Erre próbáltam utalni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ezzel egyetértek.

Döntés az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról

Akkor nincs más hátra, mint hogy szavazzon a bizottság arról, hogy az A vagy a B
változatot tartja továbbviendőnek. Kérdezem, ki ért azzal egyet, hogy az A változatot vigyük
tovább. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem ért vele
egyet? Majdnem mindenki más, de meg kell számolni. Tizenheten nem értenek egyet. Ki az,
aki tartózkodott? Egy. A bizottság az A változatot elvetette, következésképpen a B variációt
támogatja.

Ki ért egyet azzal, hogy a B változatot nyújtsa be a bizottság? (Szavazás.) Húsz igen.
Ki az, aki nem ért egyet ezzel? Három. Ki tartózkodott? Egy tartózkodás mellett a bizottság
úgy döntött, hogy a B változatot terjeszti elő bizottsági indítványként.

Megköszönöm az Állami Számvevőszék elnökének és munkatársainak részvételét,
további szép napot kívánok.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása

A 2. napirendi pontban a tavalyi zárszámadással kapcsolatos módosító javaslatok
megvitatása következik. Nálam mindösszesen egy módosító indítvány van, amelyben Gulyás
Gergely és Lukács Tamás képviselő urak javasolják kiegészíteni a zárszámadási
törvényjavaslatot. Megkérdezem, hogy az előterjesztőket képviseli-e valaki. (Nincs
jelentkező.) Nincs itt senki, akkor megadom a szót a kormány képviselőjének. Tessék
parancsolni!

ENGYEL GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Engyel Gyula vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési összefoglaló főosztályáról. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A jelen módosító javaslat arról szól, hogy 2008-ban az egyházi kiegészítő

normatíva ügyében a zárszámadás úgy rendelkezett, hogy kormányrendeletben kell
meghatározni, mennyi legyen az egyházak kiegészítő támogatása. Az Állami
Számvevőszéknek ezt a kormányrendeletet véleményezni kellett, de véleményeltérés volt a
kormány és az Állami Számvevőszék között. Akkor a kormány álláspontja érvényesült, és
3283,8 millió forint támogatást kaptak az egyházak az ÁSZ által javasolt 4304,4 millió forint
helyett. Jelen indítványnak az a célja, hogy a zárszámadásban kiegészítésképpen megemelje
az egyházak 2008. évi támogatását a különbözettel, azaz 1020,6 millió forinttal. A kormány
támogatja ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Engyel úr. A kormány támogatja az indítványt.
Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, vélemény, megjegyzés az indítvánnyal
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Akkor nincs más hátra, mint arról dönteni, támogatja-e a bizottság, hogy ez a javaslat
bekerüljön a zárszámadási törvénybe. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Ez jól látható többség. Megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet ezzel.
Ellenszavazat nincs. Ki az, aki tartózkodott? Kettő.

A bizottság tehát egyetért azzal, hogy a zárszámadási törvény ezzel a ponttal
egészüljön ki.
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A napirendi pont lezárása

Köszönöm a kormány részéről megjelent Engyel úr közreműködését. Viszontlátásra!

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgyalása

Következnek a képviselői indítványok. Az a) pontban a közbeszerzési törvényről szóló
indítvány szerepel. Köszöntöm Papcsák Ferenc képviselő urat. Képviselő úr, öné a szó, de a
kérésem az, szíveskedjék egy fél mondattal megindokolni, mi az oka annak, hogy soron kívüli
módon kérték ennek napirendre vételét.

Dr. Papcsák Ferenc szóbeli kiegészítése

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, általában fontos ügyben
szoktam megjelenni. A módosítás legfontosabb indoka, hogy egy koherencia zavart kell
megszüntetni, hiszen az ügyvédekről szóló jogszabályok szabályozzák a szabad
ügyvédválasztás jogát, de ez a közbeszerzési törvénnyel nincs összhangban. 2008-ig volt
Magyarországon az Európai Uniónak megfelelően olyan gyakorlat, hogy az ügyvédek
esetében nagyon erős bizalmi elv mutatkozik meg a megbízási szerződések megkötésekor,
ezért szabadon választhatták ki azokat a jogi képviselőket, akikkel bizalmi viszonyt
létesítenek, a szakértői munkát elvégeztetik.

Miért sürgős? Az elmúlt 8 évben nagyon rossz tapasztalatok láthatóak az ügyvédek
kiválasztásában az állami szektor részéről. Azon túl, hogy lassú és körülményes volt, nem
hozta meg azt a várt eredményt, hogy az ügyvédi költségek csökkenjenek. Kormánybiztosi
szerepkörömre utalva, sok olyan szerződést látunk, amely messze-messze meghaladja a piaci
mértéket és értéket. Ezt mindenképpen reparálni kell.

A másik indokunk pedig, hogy a 2010. évi országgyűlési választások nyilvánvaló
végeredményt hoztak, és szükséges az állami gazdálkodói, főhatósági szektorban az ügyek
hatékony áttekintése. Éppen ezért ebben a kérdésben nem késlekedhettünk. Tehát egyrészt a
bizalmi elvet emelném ki, másrészt pedig a gyors és hatékony szolgáltatói munka
igénybevételét. Nagyon fontos, hogy olyan szakértők álljanak rendelkezésünkre, akik
hatékonyan és gyorsan tudják áttekinteni az elmúlt időszak tranzakcióit, szerződéseit, és
ebben a bizalmi elv elsődleges. A módosító javaslatunk az európai uniós irányelvekkel
koherens, annak megfelel. Az európai joggyakorlat is ennek megfelelő. Kérem a tisztelt
bizottságot, hogy támogassák indítványunkat. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Köszöntöm Fónagy János államtitkár urat, aki a
kormány álláspontját fogja nekünk elmondani. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztést az elhangzott indokok alapján a kormány támogatja.
Ugyanakkor szükségesnek látom megjegyezni, hogy a vázolt célok aggálymentes
végrehajtása érdekében az uniós irányelvek a közbeszerzési eljárás értelmezése esetén
hirdetményt tesznek kötelezővé. Ennek a hirdetménynek a tervezetbe való beépítéséről a mai
nap folyamán egy módosító javaslatot fogunk benyújtani. Kérem, hogy a holnapi napon a
bizottságok tárgyalják meg. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget.
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Kérdések, észrevételek, megjegyzések

ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselőtársaimé a szó. Kinek van kérdése, megjegyzése?
Tessék parancsolni! Vágó Gábor!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egy rövid kérdésem lenne, köszönöm a szót. Az volna a
kérdésem az előterjesztőhöz, hogy fölülírja-e a bizalmi elv az átláthatóságra való törekvést.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék parancsolni, Papcsák képviselő úr.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: A jelenleg hatályos jogi normák
biztosítják minden magyar állampolgár, minden magyar választó számára, hogy azon
szerződésekbe, tranzakciókba, amelyek jogi szolgáltatókkal, jogi tanácsadókkal köttetnek,
bárki bármikor betekinthet. Természetesen magába a produktumba, tehát a jogi
szakvéleménybe, amelyre ügyvédi titoktartás vonatkozik, nem. De maga a tranzakció, a
szerződés, a megbízás átlátható, megtekinthető. Ez eddig is így volt. Ez az úgynevezett
üvegzsebtörvény szerint biztosítható. Tehát abszolút rendben van ez a kérdés. A bizalmi elv
viszont, azt gondolom, nagyon erős ezen a szakterületen.

ELNÖK: Fónagy képviselő úr kíván-e reagálni a kérdésre?

DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Az általam
előbb említett módosító indítványban szabályozott közzététel, hirdetmény formájában történő
közzététel éppen az átláthatóságnak egy tartós és közhiteles lehetősége.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e további kérdés,
észrevétel. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Tényleg kíváncsian várom ezt a módosító
javaslatot, mert jelenleg úgy tűnik, hogy az egész javaslat a bizalmi elvre épül. De nem
tudjuk, hogy a bizalmi elv a mutyit ágyazza-e meg. Nagyon szeretnénk elkerülni azt a
gyakorlatot, ami az elmúlt 8 évet jellemezte, hogy az ügyvédi díjakra ment el az adófizetők
pénze számolatlanul. Ha tényleg sikerül olyan módosító javaslatot hozzátenni, amelynek
révén átláthatóvá válik az egész folyamat, akkor más a helyzet. De a jelenlegi állapot szerint
az LMP nem tudja támogatni ezt a törvényjavaslatot, mivel nem válik eléggé átláthatóvá az
állam működése. Itt szerintem a bizalmi elv egy kicsit túl van dimenzionálva, rossz előérzetet
kelt az emberekben. Hiszen a bizalmi kérdés sokszor sajnos a mutyit jelenti. Nem feltétlenül a
mostani politikai szereplők hozzáállása ez, de az emberek fejében ez tudatosult, hogy itt
sógor-koma-jóbarát viszonyok működnek, és ezeket igenis meg kell törni. Erre egyetlen
eszköz van, az átláthatóság. Reméljük, hogy a módosító javaslat ezeket a kételyeket el fogja
majd oszlatni.

ELNÖK: Köszönöm. Hargitai János alelnök úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Képviselő úr kritizálja az eddigi gyakorlatot,
nyilvánvalóan mi is kritika alá vettük, ezért van itt ez a módosító indítvány. Azt gondolom,
Papcsák képviselő úrnak mint előterjesztőnek volt egy világos okfejtése, hogy az ügyvédi
szerződések milyen viszonyt hoznak létre, milyen bizalmi viszonyt jelentenek megbízó és
ügyvéd között. Mi azt akarjuk, hogy az a formalizált bürokratikus eljárás, ami egyébként
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semmilyen szinten nem hozott többleteredményt, oldjuk, és rugalmasabbá tegyük, többek
között az elszámoltatások, ezeknek az ügyeknek az áttekintése meggyorsulhasson.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét megkérdezem képviselő urat és államtitkár urat,
hogy kívánnak-e még reagálni. (Jelzésre.) Nem kívánnak.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

Akkor szavazásra teszem föl a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a
törvénymódosítási javaslatból törvény legyen. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Tizenkilenc. Ki az, aki nem ért egyet? Kettő. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. Köszönöm
szépen. Köszönöm, képviselő úr, köszönöm, államtitkár úr. Viszontlátásra! Szép napot
kívánok.

Döntenünk kell arról, hogy a javaslat alkalmas-e általános vitára. Aki egyetért ezzel,
kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság nagy többséggel elfogadta. Tartsuk be a szabályokat.
Még egyszer megkérdezem, ki tartja alkalmasnak általános vitára a törvényjavaslatot.
(Szavazás.) Tizenkilenc. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? Négy. Ki az, aki tartózkodott?
Nincs ilyen. Tehát a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja.

Ezek után bizottsági előadót is kell állítanunk, mert ez egy viharsebességgel idekerült
törvényjavaslat. Ki az, aki a bizottság részéről az álláspontot a plenáris ülésen el fogja
mondani? Hargitai János képviselő úr. (Vágó Gábor jelentkezik.) Ehhez van észrevétel?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szeretném elmondani a kisebbségi véleményt. (Babák
Mihály: Miért, mondták kisebbségi álláspontot?) Most mondtam el. Nem volt egyértelmű,
amit megfogalmaztam?

ELNÖK: Úgy tekintjük, hogy Vágó képviselő úrnak észrevétele volt, és természetesen
javasoljuk, hogy a kisebbségi vélemény ismertetésére szót kapjon a plenáris ülésen.
Köszönöm szépen.

A közcélú adományozás általános forgalmiadó-mentességére vonatkozó szabályok
pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott, T/400. számú törvényjavaslat tárgyalása

Következik a közcélú adományozással kapcsolatos forgalmiadó-mentességre
vonatkozó törvényjavaslat, Göndör István MSZP-s és Rubovszky György KDNP-s képviselő
urak együttes indítványa. Megkérdezem, kívánják-e indokolni a törvényjavaslatukat.

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Valóban nagyon rövid leszek. Hiszem, hogy a képviselő hölgy és urak előtt ismert az ügy.
Június 14-én volt egy vita a Házban, amiben szinte egységes volt a patkó, szükség van arra,
hogy a közcélú adományokkal kapcsolatos adózási szabályokat egyszerűsítsük. Az akkori
módosító indítványomban arra hívtam föl a figyelmet, hogy egy furcsa, dupla tagadás van a
törvény szövegében, ezt kellene kicserélni. Akkor, annak érdekében, hogy a törvényjavaslatot
a lehető legrövidebb időn belül el lehessen fogadni, ezt az indítványt visszavontam, és önálló
indítványként nyújtottam be most, Rubovszky képviselő úrral. Valójában újat nem tartalmaz,
ugyanaz van benne, mint az akkor visszavont módosító indítványban. Kérem, hogy
támogassák. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, képviselő úr.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tartalmában
nem kívánok hozzászólni, csak magához az eljárási részhez. Ott, abban az időben, a plenáris
ülésen való vitában vetettük fel és kértük Göndör képviselő urat a módosító indítvány
visszavonására, mert az volt az ára annak, hogy azon az ülésen a Ház elfogadhassa az
árvízkárosultaknak adott adományokkal kapcsolatos törvénymódosítást. Akkor a plenáris
ülésen hárman vállaltuk ennek az előterjesztésnek a kötelezettségét, a harmadik Balog Zoltán
képviselő úr, mostani államtitkár úr volt, aki adminisztratív okokból nem került az
előterjesztők közé, mert nem tudtuk fölvenni vele a kapcsolatot.

Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy akkor a Ház mindenképpen köteles
lett volna megtárgyalni ezt a módosító indítványt, mert be volt nyújtva. A képviselő úr tett
egy gesztust, amikor visszavonta, és lehetőséget adott a törvényjavaslat elfogadására.
Tisztelettel azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy vegye tárgysorozatba, tárgyalja meg
érdemben, és döntsön róla az Országgyűlés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr, szóbeli kiegészítését. Megkérdezem a
kormány képviselőjét, mi a véleménye a törvényjavaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fejes Eszter vagyok, az NGM
forgalmi adók főosztályának főosztályvezető-helyettese. Szakmai indokaink alapján az
indítványt nem támogatjuk. Ugyanis a kettős tagadás, az a fordulat, hogy nem állapítható
meg, hogy nem szolgálja a közhasznú célt, éppen az adományozónak kedvezőbb. Ha azt
mondanánk, hogy az adományozó bizonyítsa a közérdekű célt, akkor gyakorlatilag már a
felhasználás előtt meg kellene ezt tennie. Másrészt az áfatörvény közcélú adományra
vonatkozó fogalma lényegében a társasági adóról szóló törvény korábban hatályos fogalmát
vette át, az adózók számára is ez ismertebb fogalomrendszer, mintha most megfordítanánk
emiatt a bizonyítási terhet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes asszony. Képviselőtársaim,
önöké a szó kérdések, észrevételek, javaslatok elmondására. Kinek van mondanivalója?
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, senkinek.

Akkor adva van egy javaslat, amit nekem rendkívül szimpatikus módon egy
kormánypárti és egy ellenzéki honatya nyújtott be. Viszont a kormány nem támogatja.
Természetesen megadom a szót Göndör képviselő úrnak.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon
hálátlan dolog vitába keveredni a kormány képviselőjével, de nem az a tényállás, amiről
főosztályvezető-helyettes asszony beszélt. Nem az eseményt kell megvizsgálni, hanem, ahogy
az első mondatban szerepel, az ügyletre vonatkozó okiratot. Az a lényeg, hogy az okiratból
egyértelműen megállapítható legyen, hogy mire kötötték, milyen célt szolgál az adomány,
nem pedig azt kell megnézni, hogy az illető, aki ezt kapta, arra használja vagy sem.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a kormány képviselőjét, meggyőzte-
e önt a képviselő úr érvelése vagy nem.
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FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tényleg csak a szakmai
indokainkat mondtuk el, úgy érezzük, hogy az adományozó számára kevésbé terhes a hatályos
szabályozás, illetve a fogalom is jobban ismert. De kifejezetten az érvekre nem kívánok
reagálni. Köszönöm.

ELNÖK: Tehát, ha jól értem, a kormány nem támogatja ezek után sem a javaslatot.

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szakmai álláspontunk alapján nem
támogatjuk a módosító indítványt.

ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Még egy tiszteletkört futok az ügyben, van-e
valami kommentár a bizottság részéről. (Nincs jelentkező). Nincs.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

Akkor szavazni fogunk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja az indítvány
tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Kilenc. Ez kevés. Akkor ki kell mondanom, hogy a
bizottság nem támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. Erről a házelnököt írásban
értesíteni fogjuk.

Köszönöm a képviselő urak jelenlétét és közreműködését.

A közcélú adományozás általános forgalmiadó-mentességére vonatkozó szabályok
pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott, T/551. számú törvényjavaslat tárgyalása

A következő, azonos tárgyú törvénymódosításnak én vagyok a szerzője. Nem kívánom
megismételni az indokaimat. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy miként vélekedik
erről a javaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Az indítvány azt
tenné lehetővé, ha eleve ismert az adományozási cél, akkor átlépjük az áfatörvény
rendszeréből következő azon alapelvet, hogy a beszerzés, illetve a beszerzésekhez kapcsolódó
levonási jog csak és kizárólag adóköteles gazdasági célt szolgál. Tehát az adományozás
jelenlegi rendszere úgy épül fel, hogy ha beszerez egy terméket, de azt adományozás céljára
továbbadja, de a beszerzéskor még feltételezte az adóköteles felhasználási célt, akkor az áfát
levonhatja. Az utóbbi közcélú adományozás miatt az adófizetési kötelezettség már nem
terheli. Azt a szabályt viszont, hogy eleve adományozási céllal vásároljon valaki, és az áfa is
levonható legyen, azt nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Értem. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.)
Nekem lenne, de ebből a székből ezt nem nagyon tudom elmondani. (Babák Mihály:
Nyugodtan. Szabad.) Más nincs.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

Akkor szavazni fogunk. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Négy igen.
Ez kevés. Tehát a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen. A
házelnök urat természetesen erről is írásban értesítjük.
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Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgyalása

Következik Volner János képviselő úrnak az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításával kapcsolatos javaslata. Volner képviselő úr itt van, megadom a szót.
Parancsoljon, képviselő úr.

Volner János szóbeli kiegészítése

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm a jelenlévőket. Képviselőtársaim kedvéért nagyon röviden ismertetem a javaslatot.
Ez részben egyébként fedésben áll a Fidesz korábbi ígéreteivel, illetve elmondhatjuk, hogy
arra vonatkozik. Draskovics Tibor áfa-visszatartási pénzügyminiszteri rendelete óta újra
kialakult egy építőipari körbetartozási lánc, amelyet a hozzáadottérték-adóról szóló EU-
irányelvek értelmében megpróbálunk föloldani a törvényjavaslattal. Figyelembe vettük az
Európai Unió előírásait.

Röviden és tömören azt javasoljuk, hogy ne kelljen azonnal befizetni a nem teljesített
hányad után a vállalkozóknak az áfát. Ezzel is a körbetartozás, illetve a vállalkozások
likviditása érdekében tudunk tenni valamit. A vállalkozónak 90 napja van arra, hogy rendezze
az ilyen irányú kintlévőségét, fölszólítsa a fizető felet. Ez nyilván ki kell egészüljön a
későbbiek folyamán a kormányzat részéről egy olyan adatbázis felállításával, ahol az
építőipari körbetartozásokat különösen a közbeszerzések esetén nyomon követi, figyelemmel
kíséri. Ilyen módon szeretnénk azt, hogy a vállalkozó szervezetek, az egymillió magyar kis-
és középvállalkozás régi vágya is teljesüljön, és megpróbáljuk számukra a nem teljesített
kifizetések utáni áfát megtartani, iletve elkerüljük azt, hogy ellehetetlenedjenek azért, mert be
szeretnék vasalni rajtuk azt az összeget, amit még meg sem kaptak.

Kérem a fideszes képviselőtársakat és az ellenzéki pártok képviselőit egyaránt, hogy a
javaslatot, jellege miatt, támogassák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót a kormány képviselőjének. Tessék
parancsolni!

A kormány álláspontjának ismertetése

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk az indítvány,
ugyanis azzal a technikával kívánja megvalósítani a körbetartozások megszüntetését, illetve a
probléma enyhítését, hogy a fizetendő adó csökkentését írja elő. Ez álláspontunk szerint nem
egyeztethető össze az uniós szabályozással. Amire az uniós szabályozások lehetőséget
biztosítanak, az áfafizetési kötelezettség halasztása, de az technikailag a fizetendő adó
keletkezésével és halasztásával jár együtt. Úgyhogy ebben a formában nem tudjuk támogatni.

Észrevételek, megjegyzések

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat. Igen, Lenhardt
Balázs képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ellent kell mondjak a kormány képviselőjének,
lehet, hogy nem értelmezték megfelelő módon ezt a törvényjavaslatot. Pontosan az
áfafizetésből adódó kötelezettség elhalasztásáról van szó, arról, hogy erre a 90 napra adjunk
átmeneti mentességet. Mert igazságtalan az a helyzet, hogy a mostani esetben beáll a fizetési
kötelezettség a számla kiállításával, miközben az ellenértéket még nem szerezte meg az adott
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vállalkozó. Ez számára azt jelenti, hogy hiteleznie kell. Nemcsak a körbetartozások miatt, de
rengeteg kis- és középvállalkozás helyzetét teszi ez a szabály lehetetlenné. Azt gondolom, itt
nincs ellentmondás, és az európai uniós jogrendbe is beleférne ez a módosítás.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Ez a probléma adott. Más megoldást eddig
nem láttunk rá. De ebben a formában ezt a javaslatot nem tudnám támogatni. Viszont szívesen
vitatkoznék róla. Inkább arra lennék kíváncsi, most egy kicsit kilépve a keretek közül, hogy a
kormánynak van-e erre a problémára megoldási javaslata. Mert ez egy nagyon jó lehetőség
lenne arra, hogy ezt a törvényjavaslatot módosításokkal felduzzasztva megoldanánk a
problémát. Egyébként jelzem, az élelmesebb vállalkozók már pro forma számlával megoldják
ezt, tehát vannak kiskapuk. De éppen arról szólna az új adórendszer, hogy ne kiskapuk
tömkelegével legyen tele, mint egy sajt, hanem tényleg átlátható legyen. Nagyon várom már
az adócsomagot, amiben remélhetőleg erre a problémára is megoldást találunk, ha nem is
feltétlenül ezen az úton, mert ez a megoldási forma szerintem sem tökéletes. De a probléma
még az idén választ kell találnunk. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. A körbetartozás nagyon
feszítő gond, különösen a hazai kis- és középvállalkozásoknál. Teljesen egyetértünk ebben a
kérdésben. Viszont föl kell tenni azt a kérdést, hogy miért került korábban eléggé el nem
ítélhető módon törvénybe az, hogy a számla kibocsátásával az áfafizetési kötelezettség is
azonnal hatályos. Nyilvánvalóan azért, mert trükköztek a hazai vállalkozók. Ezek lehetnek
nagyobb multik is, lehetnek közepesek is. Ha most eltörölnék ezt a szabályt… Nézzék, 90 nap
alatt meg lehet szüntetni egy céget, és akkor kompenzálta az áfát. Ez nagyon nagy
veszteséggel járna, és azt hiszem, nem szolgálná a gazdaság fehérítését, mindamellett, hogy a
körbetartozás ügyére más megoldást kell kitalálni. A pro forma számla is már egy ilyen trükk.

Szeretném megnyugtatni képviselőtársamat, a nagyobb beruházásoknál a fordított áfát
mindig a kuncsaft fizeti be. Én szoktam aláírni és utalványozni. Tehát mindig a megrendelő

fizeti be az áfát. Tehát a nagyobb volumenű beruházásoknál a kuncsaft fizeti be az áfát,
pontosan azért, hogy ne trükközhessenek. Én ezt most nem tudom elfogadni, mert nem
vagyok tisztában a hatásával. Még egyszer elmondom, korábban azért került törvénybe, hogy
be kell fizetni a számlakibocsátáskor az áfát, mert trükköztek vele, sokan kompenzáltak és
elszámoltak, utána 90 napon belül megszüntették a céget. Úgyhogy ezt most nem tudom ezt
kezelni, de a fordított áfa a körbetartozás összegét csökkenti. Valójában ez a módosítás
érzésem szerint nem szünteti meg a körbetartozást. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelem a
szándékot.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! A szándék, úgy gondolom, tiszteletre méltó, amit képviselőtársam itt
fölvet, viszont a megoldási javaslat erős kétségeket hagy bennünk. Többek között, amiről nem
esett szó még, hogy egy új nyilvántartási rendszert kellene bevezetni ezeknek az ügyeknek a
kezelésére. Márpedig nyilvántartási rendszerből van bőven egy vállalkozás életében. Ha most
még egy új nyilvántartási rendszert bevezetnénk, hogy 90 nap alatt hogyan alakul a fizetési
kötelezettség, komoly terhet róna a vállalkozóra. Mindezek mellett az is érdekes kérdés, hogy
mi ennek a helyzetnek a megoldása.
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Nyilván abból fakad az egész, hogy éveken keresztül az állam nem fizette ki a
pályázati pénzeket. Az építőipari körbetartozás javarészt ebből fakad, hogy megvalósították a
beruházásokat, és az előző kormány „elfelejtette” a megnyert pályázatokat kifizetni. Vagy
nem akarta, vagy a jó isten tudja, milyen okból kifolyólag. A körbetartozás, különösen az
építőiparban elsősorban ebből fakad. A legegyszerűbb megoldás az lenne, hogy
felgöngyölítjük ezeket a ki nem fizetett ügyeket, és ahol értelmetlen volt a ki nem fizetés,
gyorsabban kell kifizetni a vállalkozásokat, mert ez a leghatékonyabb módja a körbetartozás
elleni küzdelemnek. Egy új nyilvántartási rendszerrel valószínűleg nem az átláthatóságot és az
egyszerűsítést fogjuk szolgálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs a képviselő uraknak, akkor megadom a szót az előterjesztőnek, Volner János úrnak.
Parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A végzett
termékértékesítés, illetve a nyújtott szolgáltatás után van egy meghatározott időszak, amíg
nem áll elő az adófizetési kötelezettség. Mi figyelembe vettük a törvényjavaslat
kidolgozásakor az Európai Unió hozzáadottérték-adó elvének rendelkezéseit, vállalkozói
szervezetekkel is egyeztettünk erről a kérdésről, és ők megfelelőnek találták. Most azt látjuk,
hogy a kormány továbbra is olyan adóbevételekre szeretne szert tenni ezektől az egyébként is
kiszolgáltatott, rossz likviditási helyzetben lévő vállalkozásoktól, akik olyan összeg után
fizetnek, amit leszámláztak, de gyakorlatilag még meg sem kapták. És az állam még csak ezt
a könnyebbséget sem adja meg részükre.

A másik pedig, ami a vállalkozók adminisztratív terheinek növelését illeti, több céget
vezettem mielőtt országgyűlési képviselő lettem, az üzleti szférából ültem át ebbe a székbe.
Azt kell mondjam önöknek, ezek szerint nincsenek tisztában azzal, hogy mi a könyvelő dolga,
és milyen nyilvántartásokat kell naprakészen vezetnie. Ezek gyakorlatilag már lekönyvelt
tételek, már nyilvántartják, tehát többletterhet a vállalkozásoknak nem okoz. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a kormány képviseletében
főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy ezek után mi a véleménye az indítványról.

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fenntartanám korábbi
álláspontomat. Számunkra a törvény megszövegezéséből egyértelműen a fizetendő adó
csökkentése jött ki, nem pedig a halasztása. Úgyhogy sem technikájában, sem a célozni kívánt
alanyi kör tekintetében nem tudjuk támogatni ezt az indítványt. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm. A szavazás következik. Ki az, aki egyetért az indítvány
elfogadásával? (Szavazás.) Négy. Ez kevés, a bizottság tehát nem vette tárgysorozatba Volner
képviselő úr indítványát. Erről fogom értesíteni a Ház elnökét.

A regisztrációs adóról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgyalása

Következik ugyancsak Volner János képviselő úr indítványa a regisztrációs adóval
kapcsolatosan. Képviselő úré a szó. Parancsoljon!
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Volner János szóbeli kiegészítése

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Az elmúlt években gyakran lehetett arról hallani, hogy az Európai Unió
részéről sorozatosan kifogásokat fogalmaztak meg a magyar regisztrációs adó rendszerével,
értékével kapcsolatban. Ezeknek a kifogásoknak az volt az alapja, hogy az Európai Unió belső

piacát torzító módon lép föl a magyar állam a regisztrációs adó kivetésével. Olyan módon,
hogy a belső piac szabad mozgását, magát a piaci szabadságot veszélyezteti a regisztrációs
adó léte, hiszen diszkriminálja az Európai Unió egyéb államaiból ideérkező járműforgalmat, a
járműkereskedelmet. Ilyen módon gyakorlatilag előáll az a helyzet, hogy egy arbitrázs alakul
ki a piacon az állami beavatkozás versenytorzító hatásának következtében. Jelentősen
drágábban lehet egyes nagy értékű autókat megvásárolni Magyarországon, mint a környező
országokban vagy más európai uniós tagállamokban. Ennek kezelését is rossz eszközökkel
végezték az eddigi kormányzatok.

Azt kell mondjam, hogy amikor tüneti kezelést nyújtanak, és megpróbálják az Európai
Unió adta jogosítványokkal élő polgárokat az állam erőszakszervezeteivel, a vám- és
pénzügyőrséggel és tulajdonképpen a rendőrséggel üldöztetni, akkor maguk is az Európai
Unió elveivel ellentétes módon cselekszenek. Illetve elérik azt, hogy adóelkerülő magatartásra
ösztönözzék azokat a jómódú embereket, akik ilyen módon próbálnak kibújni a regisztrációs
adó megfizetése alól, hogy szaporodnak a külföldi rendszámok, és nem lehet az embereken
sem a bírságot, sem a parkolási díjat bevasalni. Még egyszer mondom, egy európai uniós elv
érvényesülését szolgálja ez a javaslat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik a kormány álláspontja, Fejes
Eszter főosztályvezető-helyettes asszony mondja el.

A kormány álláspontjának ismertetése

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az
indítványt, egyrészt a költségvetési kihatásaira tekintettel, másrészt pedig a Bizottság korábbi
kifogásai nem arra terjedtek ki, hogy maga a törvény ellentétes lenne az áruk szabad
áramlásával, hanem tényleg ennél sokkal kevésbé lényeges pontokat kifogásolt. Ennek
nyomán került be a törvénybe az avultatási skála, az egyedi adómegállapítási rendszer.
Jelenleg is folynak még a Bizottsággal konzultációk, amelyek, hangsúlyozom, nem az áruk
szabad áramlása miatti kifogásokat tartalmazza. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselő úr!

Észrevételek, megjegyzések

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Komolyan nem értem, hogy a Jobbik
képviselői miért a nyugati autóipar luxustermékeit akarják könnyebben hozzáférhetővé tenni a
magyar állampolgároknak? Ez egészen abszurd szituáció, amikor arról beszélünk, hogy a
leggazdagabb tízezer ember a luxusautói után még ne fizessen regisztrációs adót? Ezt teljes
mértékben elutasítjuk. Minél inkább arra kellene törekedni az LMP szerint, hogy próbáljunk
egy autómentesebb társadalomban élni, és az alternatív közlekedési eszközöket megtalálni,
nem pedig további, az autózást segítő lépéseket tenni. Így szerintünk teljes mértékben
elutasítandó ez a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Dancsó képviselő úr!
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Most is azt kell
mondanom, hogy a szándék dicséretes, mert valóban, amit Volner képviselő úr elmond, hogy
milyen sok a külföldi rendszámú, Magyarországon forgalom lévő gépjármű, és ennek egyik
oka lehet a regisztrációs adó megfizetése. De figyelembe véve a költségvetési kihatásait,
átgondoltabb és teljes komplexitásában vizsgáló javaslatra van szükség. Bízom benne, hogy
az adócsomagba ez be fog kerülni a kormány részéről az elkövetkezendő hetekben. Szerintem
ennek a kérdésnek az újragondolására akkor lesz érdemes visszatérni, látva, hogy milyen
költségvetési kihatása van.

Amit Vágó képviselő úr mond: luxusautó vagy nem luxusautók. Inkább arra hívnám
fel a figyelmét, hogy a környezetet jobban károsító anyagokat kibocsátó gépkocsik kapcsán
jobban megfontolandó kérdés. Ez tehát egy komplex kérdés, bízom benne, hogy az
elkövetkező hetekben erre vissza fogunk még térni és megnyugtató módon tudjuk ezt
rendezni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr következik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Nem lehet nem észrevenni annak, aki a közúti
közlekedésben részt vesz, hogy hány külföldi rendszámú gépkocsival közlekednek
honfitársaink, ami a tisztességes adófizető polgárokat irritálja, azokat, akik normálisan
használják a hazai felségjelzés alatt közlekedő gépkocsijukat. Úgyhogy Dancsó képviselő

úrnak mondom, ez is olyan feszültséget generálni, ami ennek az egész rendszernek a
bevezetéséhez köthető. Lehetne itt beszélgetni, hogy mi lenne a tökéletes megoldás, de ez egy
olyan probléma a társadalomban, amire gyors és határozott megoldás szükségeltetik,
különben ez a fajta feszültség csak éleződik. A potyautasok megint jobban járnak, mint azok,
akik tisztességes módon befizetik a regisztrációs adótól kezdve a súlyadót és egyéb, a
gépkocsihoz kapcsolódó terheket. Nyilván most nem fogja elfogadni a kormánytöbbség ezt a
javaslatot, ez a prekoncepcióm, de arra ösztönöznénk, hogy minél előbb valami hasonló
tartalmú megoldást találjanak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel képviselőtársaim részéről?
(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a szót válaszadásra Volner képviselő úrnak.

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szeretném
felhívni a figyelmet, amikor ennek a költségvetési kihatásait vizsgáljuk, akkor fontos látni az
elmaradó parkolási bevételeket, bírságokat, hiszen a külföldi rendszámú autókért jellemzően
nem fizetnek. Az adóbevétel ilyen módon kiesik a költségvetésből, akár áfa formájában, akár
társasági adó formájában, akár egyéb formában. Amit az okoz, hogy a külföldi nagy értékű
autókat nem Magyarországon vásárolják meg, mert több millió forinttal többe kerül, mint
mondjuk egy nyugat-európai vagy szomszédos államban. Ezt szintén kieső adóbevételként
könyvelheti el a költségvetés, tehát mindenképpen indokoltnak tartanánk azt, hogy ezt
gondolja át a kormányzat, és vizsgálja felül a döntését.

Vágó képviselő úrnak pedig azt mondom, érdemes lenne azon eltöprengeni, és ez a
politikai közgondolkodást is érinti Magyarországon, hogy ketté kellene választani a vagyoni
típusú adóztatást mobilizálható és nem mobilizálható vagyontárgyakra. Ugyanis
Magyarországon magyar bejegyzéssel jachtokat nem nagyon fog találni, egész egyszerűen
azért, mert kint olcsóbb azt megúszni, és nem próbálják meg külföldön olyan jelentős
adóterhekkel sújtani a hasonló vagyontárgyakat. Ennek viszont már nagyon komoly
költségvetési hatása van, ahogy annak is, ha egy ország nem pragmatikusan alakítja ki az
adórendszerét, hanem különböző társadalmi csoportokkal, most éppen a gazdagokkal, ami az
átlagosnál éppen egy picit magasabb jövedelemmel bíró embereket jelent, harcot folytat az
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államapparátus. Ez soha nem vezetett még jóra. Ezért is kérem azt, hogy gondolják át.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem főosztályvezető-helyettes asszonyt,
hogy a vitában elhangzott pro és kontra érvek nem változtatták-e meg esetleg a véleményét.

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Továbbra sem támogatjuk az
indítványt. Egy dolog elmondható azért, hogy amikor a regisztrációs adó felváltotta az Unióba
való belépésünk után a fogyasztási adót, ez a szerkezeti átrendeződés megtörtént a
gépjárműpiacon, hogy az új, környezetbarát gépjárművek behozatala nőtt meg a kevésbé
környezetkímélő gépjárművek rovására. A szlovák rendszám és adó előnyök kihasználása
kapcsán a kérdést egy picit komplexebben kellene vizsgálni, hiszen itt nemcsak regisztrációs
adóról van szó. Például Szlovákiában nincs is regisztrációs adó, de ennél komplexebb a
kérdés, hiszen mind áfában, mind más adókban lehetnek olyan eltérések, amelyek
összességében arra ösztönöznek adózókat, hogy ezt az utat válasszák. Tehát önmagában a
szlovák rendszámnak nem a regisztrációs adó az okozója. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk arról, hogy tárgysorozatba vegye-e Volner
képviselő úr javaslatát a bizottság. Ki az, aki egyetért ezzel? Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Három. Ez kevés. A bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot, erről
értesíteni fogom a házelnök urat. (Rövid szünet.)

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottság ülését. Viszonylag kevés időnk van, és még
sok döntés áll előttünk.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgyalása

Következik Volner János újabb indítványa a személyi jövedelemadóról szóló törvény
módosításával kapcsolatban. Megadom a szót Volner János képviselő úrnak.

Volner János szóbeli kiegészítése

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A
törvényjavaslat a földbérletek, illetve a lakhatás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásával
összefüggő kérdéseket szeretné Magyarországon rendezni. Tény, hogy Magyarországon
meglehetősen alacsony a munkaerő belső mobilitása, azaz röghöz vannak kötve a
munkavállalók. Nagyon sokszor előfordult az, hogy a fejlődő gazdaságokban
természetszerűleg kialakuló fejlődési pólusokhoz, azaz azokhoz a tudásintenzív termelést
folytató cégeknek egymással közeli telephelyei lévén létrejött kiemelt gazdasági fejlődést
produkáló régiókhoz a magyar munkaerőpiac nem tudott felzárkózni. Emiatt beruházások
kerültek veszélybe, és nem egyszer beruházások azért nem jöttek létre Magyarországon, mert
bár az országon belül rendelkezésre állt a szükséges mennyiségű és minőségű munkaerő,
helyben nem állt rendelkezésre.

A törvényjavaslat azt célozza, hogy a munkaerő belső mobilitását fokozzuk azáltal,
hogy lehetővé tesszük azt, hogy az eddigi magas adóterhek alól mentesüljenek a
munkavállalók, lehetővé tesszük azt, hogy ez az adóelkerülő magatartás, ami a lakásbérleti
piacot Magyarországon jellemzi, fel legyen számolva, a gazdaság kifehéredjék. Most csak
azért, hogy a képviselőtársak is teljesen képbe kerüljenek, néhány jellemző adómértéket ez
ügyben megemlítenék. A törvényjavaslat két részre bontva javasolja csökkenteni az adókat.
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Az egyik a lakásbérbeadók részéről a 25 százalékos adóterhet szállítaná le 15 százalékra, a
másik pedig a munkáltatók természetbeni juttatásának jelenlegi adóterhét szeretné nagyban
mérsékelni, illetve eltörölni. Emlékeztetni szeretném tisztelt képviselőtársaimat arra, hogy
jelenleg egy havi 50 ezer forintos, átlagosnak tekinthető lakásbérleti díj munkáltatói oldalon
természetbeni juttatásként történő kifizetésekor 27 ezer forintos adómérték keletkezik, hiszen
a természetbeni juttatásokat 54 százalékos adókulcs terheli, a lakást bérbe adók részéről
további 25 százalék. Ez azt jelenti, hogy 50 ezer forint lakásbérlet után a két adóteher együttes
összege jelenleg 39 500 forint. Teljesen életszerűtlen azt várni, hogy egy ilyen lerongyolódott,
rossz gazdasági helyzetben, amiben most Magyarország van, az állampolgárok ezt az összeget
ki fogják fizetni. Nyilvánvalóan nem fogják kifizetni.

Ezen a téren volt talán a legjelentősebb az adóelkerülő magatartás. Ezért azért, hogy a
munkaerőpiac mobilitása fokozódjék, javasoljuk azt, hogy ezeket az adómértékeket nagyban
csökkentsék, azaz a 25 százalékos, lakásbérbeadást terhelő adóterhek 15 százalékra
csökkenjenek, a munkáltató részéről kifizetett adóteher pedig, ami jelenleg 54 százalékos,
kerüljön eltörlésre, hogy ilyen módon is ösztönözzük a munkáltatókat és a munkavállalókat
egyaránt arra, hogy serkentsék a munkaerőpiac működését és mobilitását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérem a kormány nevében jelen lévő

szakértő urat, hogy szíveskedjék a kormány álláspontját ismertetni. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A javaslatot a kormány nem támogatja a következő indokok alapján. Bizonyára a
tisztelt bizottság előtt is ismert, hogy a kormány elképzelései között egy egységes, 16
százalékos kulcssal a személyi és családi jövedelemadó-törvény beterjesztése szerepel. Úgy
véljük, hogy a 16 százalékos kulcs és a képviselő úr által benyújtott 15 százalék igen-igen
közel áll egymáshoz. Általában is az lenne a javaslat mögött megbúvó filozófia, hogy egy
egységes, ámde erősen csökkentett kulcs mellett az adókikerülés visszaszorítása
valószínűsíthető.

A másik kérdés szintén az egykulcsos adóztatás bevezetésével függ össze. Ezzel
annyiban szorosan összefügg, hogy az egykulcsos, egységes adóztatás mellett új adómentes
jogcímek bevezetését, illetve eltérő adómérték alkalmazását a kormány nem tudja támogatni.
Itt ez a javaslat elég sok mindenről szól. Egy havi 18 ezer forintos, a közüzemi számlákhoz
történő adómentes juttatási lehetőségről is. Miután különösebb feltételeket nem fűz hozzá,
lényegében egy adómentes béren kívüli juttatási formaként működne, aminek a költségvetési
hatása jelenleg igen nehezen becsülhető. De valószínűsíthetően kifutásában, nem indulásakor
akár több tízmilliárd forintos nagyságrendet jelentene. Úgy gondoljuk, ez ilyen szempontból
sem elfogadható. Ezek lennének azok az érvek, amelyek miatt a kormány nem támogatja ezt a
javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr. A bizottság részéről kinek van
kérdése, észrevétele? Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. A cél támogatandó ez esetben is, és akár
még az eszköz is jó lenne, de a költségvetési hatásai nagyon nincsenek kidolgozva ennél a
javaslatnál. Így csak a kormány képviselőjéhez tudok csatlakozni, hogy ha nem látjuk, hogy
milyen költségvetési vonzatai vannak egy ilyen adótörvény-módosításnak, akkor nem is
biztos, hogy jó volna, ha beterjesztjük. Nagyon fontos lenne, és ez a bizottság egész
munkájára érvényes, hogy számoljunk előtte, és mellékeljünk különböző kimutatásokat,
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illetve hatásvizsgálatokat, mert így nagyon nehéz érdemben dolgozni. Csak annyit mondanék,
kíváncsi vagyok rá, hogy a kormány az adótörvényeknél hogyan fogja majd ezt a mobilitási
problémát orvosolni, mert való igaz, ez nagy probléma, és kezelésre szorul. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? (Nincs jelentkező.)
Nincsenek. Akkor Volner János képviselő úré a szó.

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Vágó képviselő

úr szavaira reagálnék. Egy oldalnyi gazdasági elemzést, illetve költségvetési hatásvizsgálatot
mellékeltem, mivel nem mi kormányzunk, és nem férünk hozzá a gazdasági adatokhoz, és a
gazdasági bizottság tagjaként sem tudtam még felvenni a minisztérium képviselőivel a
kapcsolatot, ezért nem is férünk hozzá a részletes adatokhoz. Tehát olyan költségvetési
hatásvizsgálatot készíteni nem állt módunkban, ami ezt megalapozná. Azonban próbálok
képviselőtársaim józan eszére és valóságismeretére hatni. Őszintén, képviselőtársam, ha most
ezt a törvényjavaslatot nem fogja tárgyalni a Ház, ez ügyben nem fogunk semmit tenni, akkor
önök valószínűsítik azt, hogy 39 500 forint adóterhet be fognak fizetni a magyar
állampolgárok egy átlagos, 50 ezer forintos lakásbérlet után, csak azért, mert polgári kormány
alakult? Szerintem még önök sem értenek ezzel egyet, hiszen mindenkinek azt súgja a józan
esze, hogy a polgárok adóelkerülő magatartása a jövőben is folytatódni fog.

Falsnak érzem a minisztérium érvelését, hogy az egykulcsos adó bevezetésével
lényegesen csökkennek majd az adóterhek. Az egykulcsos adó jelenlegi formájában, bár a
részletszabályokról még túl sokat nem tudunk, alapvetően a magas jövedelmű emberek
számára jelent majd könnyebbséget. Önmagában a munkaerőpiac mobilitásának problémáit a
lakásbérleti célú ingatlanok bérbeadóinak és bérbevevőinek adóelkerülő magatartásán
gyakorlatilag nem fog segíteni semmit. Azt kérem, még egyszer gondolják át, próbálják a
javaslatunkat elfogadva a magyar adótörvényeket a magyar valósághoz, az emberek
fizetőképességéhez igazítani, és támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Döntünk arról, hogy tárgysorozatba vegye-e az
Országgyűlés Volner képviselőtársunk javaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Négy. Ez sajnos kevés, mondom képviselő úrnak, a bizottság nem
javasolja a tárgysorozatba-vételt. Erről értesítjük a házelnököt. Köszönöm szépen, képviselő
úr.

A pénzügyi tranzakciók nemzetközi adóztatásának megteremtéséről (a spekulációs
adóról) szóló, illetve a pénzügyi tranzakciók, utáni adóról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott országgyűlési határozati javaslatok együttes tárgyalása

Következik a pénzügyi tranzakciók nemzetközi adóztatásával kapcsolatos javaslat,
illetve a hasonló tartalmú másik indítványt rögtön ez után tárgyaljuk. E javaslat ismertetésére
nincs itt az előterjesztő, Scheiring Gábor. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy mi a
véleménye a javaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

UGODINÉ KLEMENCSICS MÁRTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr, Ugodnié Klemencsics Márta vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium
főosztályvezetője. Tárcaálláspontot tudok mondani a tranzakciós adó kérdéséről, mindkét
képviselői indítványra vonatkozóan. A kormány fontosnak tartja azt, hogy a bankok
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hozzájáruljanak a válság terheinek enyhítéséhez, illetve a jövőben a bankrendszer adóztatása
hozzájáruljon ahhoz, hogy lehetőleg minél kevésbé alakuljanak ki ilyen válsághelyzetek.
Ennek érdekében a kormány már határozott lépéseket is tett, amelyek eredménye részben már
megjelent a költségvetés bevételeiben is az elmúlt héten. Emellett természetesen nem zárható
ki más típusú adók bevezetése sem, azonban a tranzakciós adó, ami nem új találmány, hiszen
ezt a közgazdaság-tudomány elég régóta próbálja elmagyarázni, illetve többször tettek
javaslatot ennek bevezetésére, olyan speciális adó, aminek az a fő jellemzője, hogy a világban
bárhol végrehajtható pénzügyi tranzakciókra rakódik rá, méghozzá viszonylag széles körben
és kis mértékben. A célja pedig az, hogy a nagy sűrűséggel végrehajtott, elsősorban spekulatív
tranzakciókat drágítsa meg, miközben a kockázatok fedezéséhez szükséges tranzakciókra
olyan nagyon nagy pluszterhet nem rak rá.

Pontosan amiatt, mert a tőkepiacok globálisak a világban, nem lehetséges vagy nem
hatékony egy országnak bevezetni egy ilyen adót. Az Európai Unióban jelenleg is folyik egy
vizsgálat, hiszen ezen a szinten is felmerült, a G20-ak szintjén is felmerült egy tranzakciós
adó bevezetésének gondolata. A G20-ak szintjén ezt egyelőre elutasították, az Európai Unió
ennek ellenére még nem vetette el. Ezen a szinten is felmerül azonban az, hogy ha az Európai
Unió bevezetne egy ilyen adót, akkor az arra ösztönözné a kereskedőket, hogy a kereskedés
helyszínét áttegyék más országba, ahol ilyen adót nem alkalmaznak. Ez abszolút nem
bonyolult, nagyon rövid idő alatt, nagyon egyszerűen lebonyolítható. Éppen ezért
pillanatnyilag az Európai Unióban is egy más típusú adóztatás irányában folyik a
gondolkodás, bár még nem vetették el teljesen a tranzakciós adó ötletét sem. Például a svédek
mondták el a miniszteri tanács ülésén, hogy ők egy időben bevezettek egy ilyen típusú adót
egyoldalúan, aminek eredményeképpen átment az üzletkötés Angliába, és a profit ott
realizálódott.

Az Európai Bizottságnak is az a véleménye, hogy egyrészt nagy a kockázata annak,
hogy a tevékenység áthelyezésre kerül más piacokra, ha nem globális ez az adófajta, másrészt
jellemzője ennek az adónak, hogy ott realizálódik, ahol a nagy pénzügyi kereskedelmi
központok vannak. Mi bevezethetünk ilyen adót, de annak eredménye valószínűleg nem a
magyar költségvetésben fog megjelenni, hanem a németben, az angolban, attól függően, hogy
a tranzakciókra hol kerül sor. Éppen ezért egy ilyen típusú adó akkor hatékony, ha valami
globális cél finanszírozására, mondjuk a világbanki, az IMF-források növelésére akarnák
fölhasználni, mert akkor fogható. Egyébként pedig nem ott realizálódik, ahol esetleg a
pénzügyi csomag kibocsátója van. Magyar államkötvényekre és azok derivatíváira is bárhol a
világon lehet üzletet kötni, de egy ilyen adó egyoldalú bevezetése csak azt eredményezné,
hogy Magyarországon nem lennének ilyen üzletkötések, hanem máshol kerülne ezekre sor.

Scheiring Gábor képviselő úr javaslata arra irányul, hogy készítsünk elő egy
törvénytervezetet, és majd akkor léptessük hatályba, amikor az Európai Unió is elfogadja ezt a
csomagot, és egységesen bevezeti ezt a tranzakciós adót. Ezt azért nem tartjuk
kivitelezhetőnek, mert az adó alapja, mértéke, kivetésének módja tekintetében egységesen
kellene kezelni azokat, tehát addig nem tudjuk megírni ezt a törvényt, amíg nem tudjuk, hogy
milyen döntés születik az Európai Unión belül. Másrészt, ha születik ilyen irányú döntés az
Unióban, akkor elképzelhető, hogy az nem irányelv, hanem egy rendelet formáját ölti, amit
nem is lehet átültetni törvénybe, hiszen közvetlenül hatályosul.

Szekeres képviselő úr javaslata pedig arról szól, legalábbis egy része, hogy ennek az
adóbevételnek egy részét egy európai alapba kellene befizetni. Ez benne van az Európai Unió
gondolkodásában, de csak akkor, ha ez harmonizáltan, kötelező módon megtörténik, hiszen
addig nincs alap, amibe be lehetne fizetni.

Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy korainak tartjuk ezt a kezdeményezést, az
ezzel kapcsolatos döntést annak fényében lehet majd meghozni, hogy az Európai Unió, illetve
a G20-ak milyen irányba mennek tovább ebben a kérdésben. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Úgy értem az önszakértői
véleményét, hogy mindkét, hasonló tárgyú javaslatot együtt minősítette. Igen, jól értem, akkor
viszont megadom a szót Szekeres Imre képviselő úrnak, aki még nem fejtette ki a véleményét.

Dr. Szekeres Imre szóbeli kiegészítése

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A
javaslatom ennél konkrétabb is, több elemből áll. Csak hogy tisztázzuk. Pontosan
meghatározza azokat a nemzetközi pénzügyi tranzakciókat, amelyekre az adó vonatkozik,
meghatározza az adó mértékét, a 0,05 százalékot, meghatározza, hogy 75 százalékban a
nemzeti költségvetésekhez folyik be, 25 százaléka a közös európai alapba, és meghatározza,
hogy mindkét fél esetében életbe lép ez az adófizetési kötelezettség. Meghatározza azt is,
hogy az Európai Unió hány tagállamának kell egyetértenie ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen, és
természetesen vannak benne olyan típusú javaslatok, amelyek ennek alátámasztását
szolgálják.

A javaslat nem véletlenül tartalmazza ezeket a konkrétumokat. Az Európai Unión
belül folyó egyeztetésben, a szocialista frakción belül a tagországok frakciói között lezajlott
egy egyeztetés Brüsszelben egységes álláspont alakult ki abban, hogy ezt javasolni fogja.
Méghozzá gyorsított menetben. Október 19-20-án a formális ECOFIN-on ez már napirendre
fog kerülni, és november 10-e körül pedig a G20-ak szöuli tanácskozásán. Ha ebbe az irányba
mozdulnak a dolgok, és erről szól az én országgyűlési határozati javaslatom, akkor a
törvénykidolgozó munkát kell elkezdeni. Én sem törvénytervezetre tettem javaslatot, hanem
erre a kidolgozó munkára, hiszen rendkívül szerteágazó, és több ma érvényben lévő törvényt
fog érinteni. Viszont, ha ezek a folyamatok tényleg ilyen irányba mennek és felgyorsulnak,
akkor Magyarország nem lehet késésben, nem maradhat le ebben a folyamatban.

Tisztában vagyok vele, hogy vannak ellenzői, például Trichet, az Európai Központi
Bank elnöke személyében és mások személyében is, és azzal is teljes mértékig tisztában
vagyok, hogy igazán a versenysemlegességet akkor lehet biztosítani, ha ehhez az amerikai és
az ázsiai pénzügyi központok is csatlakoznak. De azt gondolom, hogy nekünk magunknak
kell ezt a munkát elvégezni.

Végül még egy megjegyzés. Ez az adótípus annyiban különbözik a magyar
bankadótól, akár a korábbitól, akár a maitól, hogy differenciált, és a legkockázatosabb
pénzügyi műveletekre vet ki adót. Két okból. Egyrészt azoknak valamilyen mértékű
korlátozása érdekében, hogy újabb buborékok ne alakuljanak ki a világban, másrészt egy
olyan alapot is létrehoz, amely az intervenciónak lehet megfelelő pénzügyi háttere az Európai
Unión belül. Én támogatni fogom Scheiring képviselő úr javaslatát is, hogy vegyük
tárgysorozatba, logikailag ez így következik, hiszen az is megindítaná a folyamatot, de a
sajátomat is javaslom, ami ennél már tovább megy, és konkrétumokat is tartalmaz, még
egyszer mondom, arra nézve, hogy a kormány a kidolgozó munkát kezdje meg. Köszönöm
szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy órakor plenáris ülés kezdődik. Vágó
Gábor képviselő úr jelentkezett.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, habár bő lére is
tudnám ereszteni. Itt nagyon fontos, hogy ez egy határozati javaslat arról, hogy kezdjük el a
harcot végre a spekuláció ellen. Erről beszélt a miniszterelnök úr is. Ha ezt a harcot nem



- 29 -

kezdjük el most, itt, Magyarországon, akkor semelyik ország nem fogja elkezdeni, mert
mindenki arra hivatkozik, hogy csak nemzetközi szinten lehet megoldani. Ez így van, de amíg
senki nem állt föl, hogy mi ezt akarjuk, addig semmi nem fog történni. Tehát itt arról van szó,
hogy kezdjük el a munkát, tudassuk a világgal azt, hogy vége van a spekuláció korának, és ha
a spekulatív tőke ellen felvesszük a kesztyűt, bár csak egy jelzéssel, mert ez egy határozati
javaslat, aminek jelzésértéke van, akkor talán valamekkora nyomást is tudunk gyakorolni a
többi országra. Pláne úgy, hogy nemsokára az EU soros elnökei leszünk, és ha ez ott központi
téma lehetne, akkor végre a világban is el lehetne kerülni az offshore-paradicsomokat. Hiszen
önök voltak azok, kedves fideszes képviselőtársaim, akik leginkább ostorozták az offshore-
lovagokat. Végre, itt egy lehetőség, hogy az írmagját is kiirtsuk az offshore-ozásnak. Tehát,
ez az egyetlen lehetőség, hogy támogassuk ezeket a határozati javaslatokat. Szekeres úréval
kapcsolatban csak egyetlen problémám van, túl részletesen meghatározta már a dolgokat.
Éppen azért, mert itt egy jelzésre van szükség, igazából nem a pontos adatokat kellene most
megadni, hanem csak a jelzést leadni a világnak. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Szerintem az offshore-lovagok ellen nem ezzel a javaslattal lehet küzdeni,
hiszen ez egy más természetű dolog, nem a tranzakciós adóhoz kapcsolódik. Azzal meg
végképp nem tudok mit kezdeni, hogy kiirtsuk a spekulációstőke mozgását, mert spekulációs
tőkemozgás mindig lesz. Az más kérdés, hogy milyen szabályok közé lehet ezt majd szorítani.
Amit Szekeres képviselő úr fölvetett: nagyon örülök annak, hogy a szocialista frakció az
Európai Parlamentben egységes álláspontra jutott, de nyilván egységes álláspontra kell jutnia
az egész Európai Parlamentnek azért, hogy valami történjen. Hogy most direktíva vagy
irányelv, vagy törvény legyen belőle. Addig, úgy gondolom, nem lenne szabad
versenyhátrányt előidézni Magyarország számára. Amint eldőlt ennek a szabályozásnak a
formája, akkor nyilván már nem határozati javaslatot kell beterjeszteni, hanem vagy egyből a
belső törvények részévé válik, vagy pedig meg kell teremteni hozzá a megfelelő szabályozást.
Nem kell ennyire előreszaladni, egyetértek a kormány képviselőjével. Várjuk meg, amíg
letisztulnak a viszonyok. Ez lehet nagyon hamar, de lehet, hogy soha nem fog bekövetkezni.
Nem tudjuk. Jelenleg nem vagyunk ennek az információnak a birtokában, akkor viszont
maximálisan tudjuk támogatni, ha ez bekövetkezik, hogy milyen formában kell a hazai
viszonyokat átalakítani. Addig pedig bölcsebb megvárni, amíg az Európai Parlamentben ezek
a folyamatok letisztulnak. Köszönöm szépen.

Döntés az országgyűlési határozati javaslatok tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szavazásra teszem fel Scheiring Gábor képviselő

úr határozati javaslatát. Ki az, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba kerüljön a javaslat?
(Szavazás.) Három. Ez azt jelenti, hogy nem vettük tárgysorozatba az indítványt.

Következik Szekeres Imre képviselő úr önálló indítványa. Kérdezem, ki ért egyet
azzal, hogy tárgysorozatba vegyük ezt a határozati javaslatot. (Szavazás.) Három. A javaslatot
tehát nem vettük tárgysorozatba.

Javaslat napirendi pontok tárgyalásának elhalasztására

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kérésem van a bizottsághoz az idő előrehaladtára
tekintettel. Három pontot szeretnék kiemelni az önök által elfogadott mai étlapból azzal, hogy
holnap, miután holnap is találkozunk, tárgyalhassuk ezt a három pontot. Nevezetesen az
elsőnél az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosítására tesz javaslatot Schiffer
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András és Vágó Gábor képviselő úr, továbbá az államháztartási törvény módosítását javasolja
az általam benyújtott indítvány, végül az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását
indítványozza Hegedűs Lorántné képviselő asszony. Aki egyetért azzal, hogy ezt a három
pontot ne most tárgyaljuk, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, a
többség elfogadta.

Az egyes adó- és járulékszabályok módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgyalása

Még egy napirendi pont tárgyalását szeretném viszont most megajánlani, tekintettel
arra, hogy Gyenes Géza képviselőtársam jelen van, ez az egyes adó- és járulékszabályok
módosításáról szóló törvényjavaslat. Megadom a szót Gyenes Géza képviselő úrnak, a
törvényjavaslat beterjesztőjének. Parancsoljon, képviselő úr.

Dr. Gyenes Géza szóbeli kiegészítése

DR. GYENES GÉZA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Természetesen az idő hiánya miatt nem fogok belemenni a részletekbe, hiszen
önök is megkapták, ismerik javaslatunk lényegét. Egy vállalkozói réteg helyzetének
kiemelésével szeretnék érvelni, hogy érhető legyen, mi is a bajunk. Nevezetesen a hatályos
törvénnyel egy olyan szakmát üt agyon a jogalkotó, amely az egyik legfontosabb
közszolgáltatást végzi. A háziorvos-vállalkozókra gondoltunk, akik nem is valódi vállalkozók,
kvázi vállalkozók, azaz abszolút nem tudják kivédeni az állami beavatkozásokat, a piaci
hatásokat, hiszen se profilt nem változtathatnak, se bevételt nem növelhetnek semmilyen
módon.

Azt a szakmát teszi tönkre ez a jogszabály, amely egyébként is priorizálandó,
támogatandó, hiszen létszámhiánnyal küzd ez a szakma, túl idős ez a szakma, az utánpótlás
egyáltalán nem akar idejönni, és ezt elsősorban nem a szakma üressége vagy nemszépsége
okozza, hanem azok a körülmények, amelyek között dolgozni kell, nevezetesen a
finanszírozás. Ez a szakma amúgy is forráshiányos. Csak egyetlenegy konkrét adatot
szeretnék mondani, érzékeltetve, hogy az adó bevezetésének alkalmazása mit jelent. Ahhoz,
hogy az elvárható, tevékenységre jellemző keresetet megállapítsuk egy háziorvos-
vállalkozónál, körülbelül a közalkalmazotti háziorvosi jövedelmet vagy bérszintet kellene
figyelembe venni. Ehhez képest havonta bruttó 150 ezer forinttal vannak a vállalkozó
háziorvosok elmaradva, ennyi hiányzik abból a központilag kiadott finanszírozásból, amiből
gyakorlatilag képtelenek ezt az elvárt jövedelmet biztosítani.

Ez az összeg, ez a havi 160 ezer forint járulékokkal együtt körülbelül 203 ezer forintot
jelent havonta, minden átlagos háziorvosi praxisnak átlagosan 800 ezer forint a havi bevétele,
2,4 millió forintot jelent évente egy praxisra. Ha 6500 praxisra számolom, akkor ez körülbelül
16,5 milliárd forinttal kevesebbet tesznek a rendszerbe, hogy az elvárt jövedelem kivehető

legyen. Itt be is fejezném az érvelésem, hiszen ha ezt így akarjuk, és valóban azt akarjuk,
hogy az egészségügyi ellátást megmentsük, ez a kormány dicséretes szándékai is, akkor ehhez
a megmentéshez valahogy hozzá kellene kezdenünk. Ezekkel az ellehetetlenítő pénzügyi
jogszabályokkal is lehet mit kezdeni, ami különösebben sok pénzbe nem kerül. Mint láthatták,
próbáltam én is a meglévő adatok birtokában egyfajta háttérszámítást végezni, hogy mivel jár,
milyen pénzügyi hatásai lennének ennek a jogszabály-módosításnak. Köszönöm szépen, a
szót.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány véleményét fogjuk meghallgatni.
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A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot
nem támogatja. Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy nem azért, mert a tevékenységre
jellemző jövedelem szerinti szabályozást megfelelőnek, elfogadhatónak tartaná. Mint az előbb
utaltam rá, a közeljövőben várható a szokásos őszi törvénymódosító csomag benyújtása,
ennek keretében kívánja ezt a kérdést a kormány teljes egészében rendezni, ehóstól,
járulékostól, illetve az szja vonatkozásában, hiszen ezek összefüggenek. Természetesen az
teljesen világos, hogy miután az Alkotmánybíróság nem találta alkotmánysértőnek ezt a
szabályozást, ennek a problémának a megoldása szabályozást igényel. Ebben egyetértünk.
Abban is, hogy ez a szabályozás nem tartható fenn. A kormány erre be fogja nyújtani saját
javaslatát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kinek van észrevétele, megjegyzése?
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Nem tudom, jelen van-e körünkben Ruszin Zsolt úr? (Nincs
jelzés.) Nincs. Akkor nem is folytatom.

Nincs más hátra, mint dönteni arról, hogy a törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételre
ajánlja-e a bizottság. (Dr. Gyenes Géza jelentkezik.) Szabad kérnem, hogy egy percben,
képviselő úr.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Bízunk az
őszi rendezésben, ezt természetesen elfogadjuk. Mindenesetre, ha mégis megmarad a rendezés
után valamilyen módon, akkor javasoljuk, hogy a háziorvosokat, akik közszolgáltatók, nem
igazi vállalkozók, vonjuk ki a törvény hatálya alól. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
tárgysorozatba veszi-e a törvényjavaslatot. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Kettő. Ez kevés, a bizottság nem javasolja a tárgysorozatba-vételt, amiről a
házelnököt értesíteni fogom.

Az ülés bezárása

Tisztelt Bizottság! Mai ülésünket ezzel berekesztem. Holnap 3 órakor folytatjuk.
Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 09 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


