
SZKB/27/2010.

SZKB/27/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2010. október 18-án, hétfőn 12 óra 06 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirend: .................................................................................................................................. 3

Az ülés megnyitása ................................................................................................................... 6

A napirend elfogadása ............................................................................................................. 6

Egyebek ..................................................................................................................................... 6

A napirendi pont lezárása ................................................................................................. 6

Az egyes ágazatokat érintő különadóról szóló törvényjavaslat általános vitára való

alkalmasságának tárgyalása.................................................................................................... 6

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése ..................................................................................... 6

A kormány álláspontjának ismertetése.............................................................................. 8

Észrevételek, vélemények .................................................................................................... 9

Az előterjesztő reflexiói...................................................................................................... 15

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való

alkalmasságáról............................................................................................................... 16

Az ülés bezárása ..................................................................................................................... 17



- 3 -

Napirend:

1. Egyebek

2. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvényjavaslat (T/1374. szám - Lázár

János és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)



- 4 -

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)

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)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)



- 5 -

Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz),

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

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP),

Dr. Veres János (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Balogh Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
Rogán Antal (Fidesz), előterjesztő



- 6 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság ülését megnyitom.

A napirend elfogadása

Két napirendi pontunk van, egészen pontosan egy érdemi és egy informatív egyebek.
Miután minden valószínűség szerint még ma találkozunk, ezért megkérdezem, mivel
kiegészítő javaslat nem érkezett ehhez a rövid napirendi ajánláshoz, és a jelenléti ív szerint
határozatképesek vagyunk, elfogadják-e a napirendi javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

Egyebek

Hírnök jött, és pihegve szólt, hogy Rogán úr úton van. Amíg ideér, az egyebek
napirendi ponttal kezdenénk. Egy meghívásról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat. A
cseh számvevőszék hasonló nevű funkciót betöltő bizottságának elnöke arra invitált minket,
hogy vegyünk részt egy kétoldalú eszmecserén a parlament költségvetési és pénzügyi
bizottságának meghívására Prágában. Én tájékozódtam a külügyi osztályon, ilyenkor általában
az a gyakorlat a bilaterális együttműködések során, hogy két kormánypárti, egy ellenzéki
képviselő mehet egy kísérő jelenlétében, aki jelen esetben egy szlovák-cseh-angol nyelven
egyaránt beszélő kollegina a külügyi osztályról. A leendő találkozás időpontja november. Két
terminust adtak meg, az egyik november első fele, a másik november második fele.

A második fele, úgy tűnik, nagyon zsúfolt, tehát akkor aligha találnánk időpontot,
viszont november második hetében, 10-12-e, szerda-péntek, ebből a három napból kettő,
gondolom, alkalmas lehetne arra, hogy két kormánypárti képviselő velem együtt részt vegyen
ezen a beszélgetésen. Egy ellenzéki és két kormánypárti képviselő mehet, ez a szokás a
Házban, miután én ellenzéki képviselő vagyok, ezért két kormánypárti kollégának ajánlom a
lehetőséget, hogy csatlakozzék ehhez a kis küldöttséghez. Ezt nem szükséges most eldönteni,
gondolom, annyira nem sürgős, de tessék ezen gondolkodni, és mondjuk a holnapi bizottsági
ülésre szíveskedjenek a két javaslatot előterjeszteni. Köszönöm.

A napirendi pont lezárása

Ez lett volna az egyebekben a tájékoztatás. Mielőtt rátérnénk érdemi napirendi
pontunkra, kérdezem, még mindig várunk Rogán úrra. (Jelzésre.) Bocsánat, üdvözlöm elnök
urat. Kérem, foglaljon helyet.

Az egyes ágazatokat érintő különadóról szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Máris megadom a szót arra, hogy kiegészítse az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést kérek, de a Fidesz parlamenti
képviselőcsoportja is éppen most tekintette át az előterjesztésre kerülő válságadókról szóló
törvényjavaslatot, és örömmel mondhatom, hogy támogatta is ebben a formában. Így bízom
benne természetesen, hogy a bizottság is támogatja a tárgysorozatba-vételt, mert akkor a
tárgyalásra is sor kerül a mai napon a tisztelt Házban.



- 7 -

De szerintem először érdemes tisztázni, hogy miért van szükség az önök elé kerülő
törvényjavaslatra. Nem egész egyszerűen egy válságos helyzetet örökölt a jelenlegi
kormányzat az előző kormányoktól, hanem, azt gondolom, egy meglehetősen drasztikus
helyzetet örökölt. Mindannyian tisztában voltunk a világgazdasági mozgástérrel, az éppen
zajló világgazdasági folyamatokkal, de nem teljes mélységében voltunk, nem is lehettünk
tisztában a magyar költségvetés aktuális állapotával. A zárszámadási törvény, amit
reményeim szerint rövidesen elfogad a parlament, ebben a tekintetben világosan ki fogja
mondani azt, hogy 2009-ben meglehetősen súlyos visszaélések történtek azzal a törvény adta
lehetőséggel, hogy a 2009. év költségvetési folyamatainak lebonyolításakor bizonyos tételeket
áttettek 2010-re. A 2010. évben pedig ezeket nem használták fel a 2010. év költségvetési
bázisának tervezésekor, így valójában az a költségvetési hiányszám, amit 2010-re
vonatkozóan örökölt a jelenlegi kormányzat, az messze nem a 3,8 százalékos hiánycél volt,
hanem annál lényegesen magasabb, akár a 6-7 százalékos mértéket is elérte volna, ha a
kormány nem tesz intézkedéseket.

Ezen intézkedések egy részét az első gazdasági akcióterv foglalta magában, az
intézkedések második részére vonatkozóan pedig itt van az a törvényjavaslat, amit éppen most
kell megtárgyalnia a bizottságnak. Ez a törvényjavaslat gyakorlatilag a bankadóhoz hasonlóan
rendelkezik egy válságadó kivetéséről három szektorban. Abban a három szektorban, ahol,
nyugodtan elmondhatjuk, meglehetősen magas volt az ágazati profit mértéke még a válság
idején is az elmúlt években, ahol a gazdasági válság idején is komoly bevételekkel
rendelkeztek az érintett cégek. Azt gondolom, éppen ezért alkalmasak és képesek arra, hogy
teherviselő képességüknél fogva ne az embereket terheljük tovább a következő években, mint
ahogy azt az előző kormányok tették, hanem a terheket ténylegesen viseljék, akik erre
képesek. A válságadó gyakorlatilag ezt a célt szolgálja. Három évre kerül kivetésre, ettől az
évtől kezdődően 2011-re és 2012-re vonatkozóan. Ez a három szektor: az energiaszektor, a
távközlési szektor, illetve a kereskedelmi szektor.

Az önök elé került törvényjavaslatból láthatják, hogy az energiaszektor kivételével
sávos kivetésű adóról van szó. A sávos kivetésű adó tekintetében a kisebb forgalmúakat
kevésbé sújtja, alacsonyabb kulcsokkal dolgozik, sőt, a kereskedelmi szektor esetében még az
első 500 millióig terjedő összegnél adót sem vet ki. De természetesen a lényegesen nagyobb
forgalomnál, lényegesen nagyobb és erősebb piaci pozíciónál nagyobb terheket ró ki.
Gondolom, ez érthető is, hiszen ne felejtsük el, azoknak a cégeknek van meg a legerőteljesebb
lehetőségük arra, hogy akár érvényesítsék költségszempontjaikat a beszállítókkal szemben,
azoknak a cégeknek van meg az a piaci erőfölényük, amellyel másokkal szemben is föl
tudnak lépni. Ott indokolt tehát a nagyobb teherviselő-képesség megállapítása is. Ezeket a
szabályokat magában foglalja az önök elé kerülő törvényjavaslat, ami természetesen arról is
rendelkezik, hogy a kapcsolt vállalkozások tekintetében egyben kell kezelni az árbevételt. Azt
gondolom, ez a jövőben az adóelkerülés lehetőségének megszüntetését szolgálja.

Végezetül szeretnék arra kitérni, mert az elmúlt két nap során már elhangzottak ezzel
kapcsolatos viták, kérdések, hogy ez a törvényjavaslat, illetve ezek a kivetendő adók
átháríthatók-e. Véleményem szerint minden eszköz megvan a Magyar Országgyűlés kezében,
hogy ezt megakadályozza, másrészt vannak is már olyan eszközök, amelyek ezt
akadályozzák. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az energiaszektorban már eleve a
parlament június döntésével az állami árszabályozás lehetősége biztosítva van. Ennek
feloldásakor kényesen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fogyasztók érdekeit
védelmezze a kormányzat. A másik oldalról: vannak olyan területek, ahol kifejezetten éles a
verseny. Gondolok itt például a távközlési szektorra. Elmondható persze, hogy ezt
megpróbálják áthárítani, de ha ezt egységesen teszik, akkor meg fogják sérteni a
versenyjoggal kapcsolatos szabályokat. Ha pedig nem egységesen teszik ezt, akkor a piaci
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verseny következtében logikailag fennáll a veszélye annak, hogy valamelyikük
versenyhátrányba kerül a többiekhez képest.

Csak egy példát mondok önöknek. Az iphone alkalmazást eddig csak egy cég árulhatta
a távközlési piacon, novembertől ezt megteheti két másik távközlési cég is. Nyilvánvalóan
ezek mindent meg fognak tenni azért, hogy a piaci verseny keretében minél olcsóbban, minél
kevesebb terhet áthárítva teret nyerjenek a másik, eddig kizárólagos helyzetben lévő
szolgáltatóhoz képest. Ha ezt teszik, akkor minden bizonnyal ezek a versenyfeltételek azok,
amelyek megakadályozzák az adó áthárítását. Azt meg külön szeretném elmondani önöknek,
hogy a kereskedelmi szektor tekintetében mi is azt gondoljuk, hogy a parlamentnek olyan
intézkedéseket hozni, hogy a kereskedelmi szektoron belül az erőfölénnyel rendelkező
vállalkozások hosszabb távon a beszállítókkal szemben ne tudják érvényesíteni. Erre van már
olyan elképzelés, ami megfogalmazódott a parlament más szakbizottságaiban, akár a
polcpénzre vonatkozó törvényjavaslatra hadd utaljak. Erre nyilvánvalóan vissza kell térni a
következő hónapokban a parlamentnek, ahogy a bankadó után most is párhuzamosan tárgyalja
a parlament azt a csomagot, amely a hitelesek kiszolgáltatott helyzetét a bankokkal szemben
megszüntetni. Azt gondolom, ugyanezt meg kell tennie a parlamentnek a beszállítók
vonatkozásában a nagykereskedelmi áruházláncoknál is, és akkor az áthárítás lehetőségét
vagy meg lehet szüntetni, vagy jelentős mértékben lehet korlátozni.

Végül, mivel tudom, hogy meg fogom kapni ezt a kérdést, hogy ez a törvényjavaslat
miért képviselői önálló indítványként kerül a tisztelt Ház elé, most válaszolok rá. Ennek
nagyon egyszerű és praktikus oka van. Mégpedig az, hogy szeretnénk megnyerni hozzá minél
több parlamenti frakció támogatását. Akár a gyors tárgyaláshoz a Házszabálytól való eltérés
tekintetében, akár azért, hogy a tartalmával is minél inkább azonosulni tudjanak. Ez fontos
dolog, éppen ezért terjesztjük így, ebben a formában a parlament elé. Kérem is önöket, ha
lehet a vitából minél nagyobb mértékben vegyék ki a részüket. Nagyon bízom benne, hogy a
párhuzamosan zajló házbizottsági ülésen sikerül megállapodni a Házszabálytól való eltérés
feltételeiben is. A Fidesz parlamenti frakciója készen áll arra, hogy minden gesztust
megtegyen, akár a televíziós közvetítés idejében történő kiemelt tárgyalástól kezdve
bármeddig bezárólag azért, hogy ez a törvényjavaslat minél gyorsabban elfogadásra kerüljön.

Arra szeretném felhívni a költségvetési bizottság figyelmét, hogy a rendelkező
részekben kifejezetten hangsúlyt fektettünk arra, hogy a jelenleg hatályban lévő Áht.
szabályainak megfelelően kerül hatálybaléptetésre.

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, és köszönöm a még fel nem tett kérdésre adott
előzetes és egyértelmű választ. Annyi megjegyzést hadd tegyek, azután továbbadom a szót,
hogy olyan asszociációkat kelt ez a gyakorlat bennem, bennünk, mintha a kormánynak lenne
parlamentje, nem a parlamentnek kormánya. Ennyi.

Megadom a szót a kormány képviselőjének, Balogh Ádám úrnak. Tessék parancsolni!

A kormány álláspontjának ismertetése

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormány támogatja az előterjesztést. Itt a képviselő úr meglehetősen részletesen
számolt be a tartalmáról. Egyetlenegy dolgot fűznék hozzá, amivel kapcsolatban a médiában
talán félreértés történt. Progresszív sávos adót vetünk ki, ez azt jelenti, hogy az első 500
millió mindenkinél 0 kulcsos az adó a kiskereskedelmi szektorban, 500 millió és 30 milliárd
között mindenkinek 0,5 százalék a kulcs, és így tovább fölfelé. Ez nem azt jelenti, hogy a
nagyon nagy szupermarket lánc az összes árbevételére 2,5 százalékot fizet, hanem az első 500
millióra 0 százalékot , utána 0,1, majd 0,4 százalékot, és így tovább.
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Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A bizottsági tagok véleménye, kérdései
következnek. Kinek van kérdése, észrevétele? Babák Mihály úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Már a megjegyzése is arra késztet, hogy szóljak. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben
nagy fokú empátiára van szükség a tisztelt Házat és a bizottság minden tagját illetően, mert a
kormány nem úri jókedvében támogatja a válságadót, és nem azért, mert osztogatni szeretne,
mert valami különleges célja van, hanem azért, mert adósságválság van, és hiányválság van.
Arról beszélhetnénk, megmárthatjuk egymást, hogy mi ennek az oka, de úgy gondolom,
semmi értelme sincs ebben a kérdésben politizálni. Mint hangsúlyoztam, empátia szükséges,
mégpedig azért, mert ha válság van, és hiány van, akkor a régi retorika szerint, a régi
cselekvési terv szerint lakossági megszorításokkal próbálták reparálni az állami költségvetést.

Végtelenül örülök annak a kezdeményezésnek, amikor nem a lakosság megszorítása
az egyensúly kialakításának egyik eszköze, hanem azt nézik meg, hogy hol vannak magasabb
jövedelemtulajdonosok, akik a válság idején válságadót tud magasabban realizált
jövedelméből befizetni. Hogy miért sürgős? Elnök úr, úgy gondolom, elsősorban önnek szól
ez a megjegyzés, azért, mert az idő sürget. Ugyanis nemcsak drágább, hanem
gazdaságtalanabb és fájóbb megoldásokat lehetne találni arra, hogy az egyensúlyt helyreállítsa
a kormány. Éppen ezért a kezdeményezést támogatom, mert olyan jövedelemtulajdonostól
vesz el, aki a válság ellenére jelentős jövedelmet tudott realizálni az elmúlt években. De
hangsúlyozni kell, hogy átmeneti intézkedésről van szó, szükséges az egyensúly
megteremtése érdekében, és csak drágább, súlyosabb hatásokkal járó egyéb megoldásokkal
lehetne az egyensúlyt megóvni. Nem kívánok a hitelfelvételre vagy éppen a lakossági
megszorításokra utalni. Úgyhogy nagyon helyesnek tartom, támogatom, és kérem az ellenzéki
pártokat is, hogy empátiával legyenek az ország pénzügyi helyzetét illetően, a lakosság
érdekeire való tekintettel, és elsősorban a magasabb jövedelmet realizált szektorokat átmeneti
jelleggel adóztassuk meg. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rozgonyi Ernő úr!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): A Jobbik nevében támogatjuk ezt a törekvést. Talán
annyit fűznék hozzá, hogy a bankszektorral kapcsolatban ajánlanám azt, hogy ne csak a
néhány évre szóló adóban gondolkozzunk, mert a banki tevékenység adóztatását a helyére
kéne tenni általában és véglegesen. Hiszen nevetséges adót fizettek eddig. Ami pedig a
kereskedelmi láncokat illeti, azt a félelmet, hogy akkor itt hagynak bennünket: nem fognak itt
hagyni bennünket, nem kell ettől félni. Hiszen kevés olyan ország van, amelyik azt eltűri,
amit itt, Magyarországon a kereskedelmi láncok művelnek. Itt fognak maradni. Sőt, azon kell
gondolkodni, hogy a kereskedelmi láncok szabályozásával is keményebben kellene
foglalkozni az elkövetkezendő időben. Tehát a Jobbik meg fogja szavazni ezt a
törvényjavaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hargitai János úr következik.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Magyarország 2004
óta túlzott deficit eljárás alatt van az Unióban. Ez a leghosszabb időszak, amit egy tagállam
egy ilyen nemes helyzetben elkövethetett. Ez azt jelenti, hogy minden szocialista kormány
által elkövetett költségvetés nem teljesítette azokat a mutatókat, amiket teljesíteni kellett
volna. Az első a 2003-as költségvetés volt, amit a szocialista kormány alkotott meg, és annak
eredményként következett a túlzott deficit eljárás. Ebből az eljárásból szabadulnunk kell.
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Nyilvánvalóan a kormány szabadulni is akar. Ennek egyik feltétele az, hogy az idei
hiánycélokat teljesíteni tudjuk. Ha az idei hiánycélokat képtelenek vagyunk teljesíteni, akkor
nyilvánvalóan lehetetlen lenne, vagy csak nagyon nagy áldozatok árán lehetne a következő

évi elvárt hiánycélt teljesíteni.
A kormány ilyen szempontból lépéskényszerben van. Ahogy Rogán képviselő úr

kifejtette, abból a költségvetésből építkezünk, amit megörököltünk. Már többször korrigáltuk,
de erre a korrekcióra is rákényszerülünk. Olyan szektorokat adóztatunk meg az általános
közteherviselésen belül átmenetileg, három évig, a törvény erről is rendelkezik, amelyek erre
képesek. Azt gondolom, hogy ezeket az egyébként keserű döntéseket meg kell hoznunk azért,
hogy gazdasági függetlenségünket visszanyerjük, és a normál piacokról lehessen
Magyarország költségvetési hiányát az elkövetkezendő időszakban finanszírozni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Vágó Gábor képviselő úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Nagyon szépen köszönöm Rogán úrnak, hogy előre megválaszolta azokat a kérdéseket,
amelyekkel készültem. Másrészről ezek újabb kérdéseket vetnek föl, hiszen pont a gyorsaság
miatt, az egyéni képviselői indítvány műfaja miatt hiányoznak dolgok, például a
hatástanulmány. Nagyon szeretnénk azt látni, hogy ez milyen hatással lesz a költségvetésre,
konkrétan hány milliárd forint bevételt remél ettől a kormány, és valójában mekkora a hiány
jelenlegi mértéke. Mert eddig a kormánytól csupán a csontváz-retorikát hallottuk, de arra
vonatkozóan konkrét számokkal nem ismerkedhettünk meg, hogy mennyivel áll rosszabbul a
költségvetés. Éppen ez az információhiányos állapot az, ami miatt az LMP nem tudja
támogatni ezt a törvényjavaslatot.

Viszont van egy olyan elem, amiben talán segíthetnénk, konstruktív ellenzéki módjára.
A telekommunikációs szektornál ugyanúgy sávos adók vannak, viszont az alsó sáv is kirívóan
magas. Vannak olyan vidéki kábelszolgáltatók, akiknek a 2 százalékos adókulcs is
meglehetősen magas lesz. Félreértés ne essék! Az LMP is kiáll a nagykereskedelmi láncok
szabályozása mellett, csak erre más eszközöket alkalmaznánk. Itt felmerült a polcpénz
szabályozása, ami szintén jó megoldás lehet, de akár plázastopot is hirdethetnénk. Viszont azt
a módszert, ahogy most ezeket a szektorális adókat bevezetjük, nem tartjuk elfogadhatónak,
hiszen ezek sebtiben összedobott válságintézkedések. Babák úr ezt valószínűleg lecsapja,
hogy mivel válság van, válságintézkedésre van szükség, de szeretnénk tisztábban látni ebben
a kérdésben. Ismétlem a kérdésemet, konkrétan mekkora bevételt remél ettől a kormány, és
mekkora mértékű az a valós hiány, amit orvosolni akarnak ezekkel a szektorális adókkal.
Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Arnóth Sándor úr.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Engedjék meg, hogy
másik oldalról közelítsem meg ezt a problémát. Gyakorló polgármesterként nap mint nap
szembesülök azzal, hogy öregeknél, betegeknél, munkanélkülieknél egyik pillanatról a
másikra kapcsolják ki a villanyt, a gázt és mindenféle szolgáltatást, ami az élet elemi feltétele
kellene hogy legyen. Aki tudja, hogy milyen érzés az, hogy nem tud segíteni, vagy belenyúl a
zsebébe, és odaadja neki a 10 ezer forintot, mert egyébként nincs több lehetőség a segítségre,
az már látta a vidéki Magyarországot. Ha ezt összekötjük azzal, hogy együtt sírunk, együtt
nevetünk, akkor nem tudom, miért kellene itt hatástanulmányokat előadni. Nem tudom, miért
kellene nagyon-nagyon találgatni. Ha Vágó úr elolvasta volna akár csak egyetlen passzusát a
programunknak, látta volna, hogy benne van az, hogy odalépünk a multiknak. Ez természetes.
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Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ha megy a szekér, akkor kevésbé, ha nem, ha döcög, akkor
fizetni kell mindenkinek, nemcsak ezeknek a szerencsétlen embereknek.

Olyan városban vagyok polgármester, ahol a lakosság egyharmadát támogatni kell.
Miből? El ne képzelje már valaki, hogy ezektől az emberektől el lehet vonni ugyanúgy, mint a
románoknál, ahol a nyugdíj 25 százalékát vették el! Gábor, ez aszfaltpolitizálás. Nagyon
beleragadtatok az V. kerületbe. Ha egy kicsit kijjebb mentek, a Nagykörúton túlra, ott
kezdődik Magyarország. (Babák Mihály: Ne sértegesd őket.) Nem sértegetem. Ez tény.
Annyira nem látok a Nagykörúton túlra, hogy az egyszerűen… Igen, ki kell fizetni ezeknek a
cégeknek ezt az adót. Ez a helyzet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Következik Dancsó József képviselő úr.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Nyilván minden indokot megértettek képviselőtársaim is, hogy a kormány
miért támogatja azt a javaslatot, amit Rogán képviselő úrék benyújtanak. A döntési helyzet ott
van, hogy azt a megoldást kívánjuk-e végigvinni, amit 8 éven keresztül az előző kormányok
végigvittek, látva azt, amire Hargitai képviselő úr is utalt, hogy nem teljesülnek a
költségvetési törvényben lévő számok, és akkor megszorítás megszorítást követ, áfaemelés
jön, és azonnal a lakosságra hárítjuk az ilyen jellegű terheket. A végén, látva azt, hogy
továbbra sem jöttek be a számok, további megszorításokat bevezetni. Ez olyan ördögi kört
eredményez, amelynek lefelé húzó spirálja végül lehetetlenné teszi a kilábalást abból az
adóssághelyzetből és abból a költségvetési túlzott deficit eljárásból, amit nem tudtak 8 éven
keresztül megvalósítani.

Ez a javaslat, amit képviselő úrék benyújtottak, filozófiájában teljesen más út.
Mégpedig azt mondja, hogy nézzük meg azokat a jövedelemtulajdonosokat, akik az elmúlt
időszakban komoly profitot értek el. Ez még akkor is igaz, ha egy-két kereskedelmi
vállalkozás esetében azt mutatják a számok, hogy veszteséget voltak kénytelenek, legalábbis a
könyveikben, kimutatni. De tudjuk azt jól, hogy nem a multinacionális tőke ellen vagyunk,
hanem arról van szó, hogy azokat a trükköket, szoftvereket és egyéb elszámolási technikákat,
amelyeket alkalmaztak az elmúlt időszakban, milliárdokat vonva ki mind az adózásból, mind
a tevékenységükből, az elkövetkezendőkben sem tudjuk kontrollálni. Ezért járuljanak hozzá
ahhoz a közteherviseléshez, amit joggal várnak el tőlük Magyarország polgárai.

E tekintetben érdekes kérdés az, hogyan és mi módon lehet szabályozni ezeket a nagy
szektorokat. A távközlési és energiaszolgáltatókra különösebben nem térnék ki, hiszen az
teljesen egyértelmű. Az energiaszolgáltatók vonatkozásában az az eszközarányos nyereség,
amit garantáltak nekik annak idején, amikor a privatizáció bekövetkezett, mindenképpen
módot és lehetőséget ad arra, hogy ezeket az elvárásokat tudják teljesíteni. Másrészt az egy
továbbgondolandó kérdés, hogyan és mi módon lehet kordában tartani azt az elszegényedési
folyamatot, amit Arnóth képviselő úr is jelzett, hogy sok háztartásban gyakorlatilag
kikapcsolják a gázt és villanyt. Ha önök belegondolnak abba, hogy ebben a szektorban most
már gyakorlat az, hogy 1 hónap alatt kívánják beszedni 12 hónap árbevételét, és csak egyszer
van leolvasás, akkor látják, hogy a bevételeket úgy kalkulálják, hogy egyhónapos játékot
engednek benne, azaz egyhónapos plusz árbevétel keletkezik ezeknél a szolgáltatóknál.

Tehát úgy gondolom, nem kell aggódnunk, hogy az energiaszolgáltatók nem tudják
kifizetni ezt. Arra viszont mindenképpen felhívja a figyelmünket, hogy ezt a jellegű
lehetőséget próbáljuk meg kizárni, mégpedig olyan módon, hogy ne engedjük azt, és ez más
törvényeket érint, hogy a leolvasási rendszer teljes egészében megszűnjön Magyarországon.
Tehát akár a gáz-, akár a villanyárak vonatkozásában, munkaerő-megtakarítási szándékkal az
következzék be, ami már meg is történt, hogy elbocsátottak több tízezer óraleolvasót,
ilyenformán oldották meg úgymond a hatékonyságra hivatkozva tevékenységüket. Ráadásul
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az ügyfélszolgálati irodákat is bezárták, különösen vidéken, minimálisan állnak rendelkezésre.
Ez pedig alapvető fogyasztóvédelmi problémákat vet föl. Tehát a szabályozásban ebben az
irányban is lépnünk kell, hogy ne következzék be az, hogy még nagyobb előlegeket
mutassanak ki, és majd egy év múlva, utólagosan elszámolnak. Mert ez lenne az egyetlen
legális módja annak, hogy áthárítsák a fogyasztókra burkolt áremeléssel az adójukat. Erre
mindenképpen oda kell figyelni még az ősz folyamán. Ezt az egy módját látom a
trükközésüknek.

Ami pedig a bolti kiskereskedelemre vonatkozik, egyetlenegy formáját tudom
elképzelni, ez pedig a beszállítók további sanyargatása. Nyilván a kereskedelmi törvény
maximális betartatását kell elérnünk annak érdekében, hogy ezeket a terheket ne a
beszállítókra hárítsák át a bolti kiskereskedelemben érintett nagy láncok. Hiszen most úgy
látom, hogy a szabályozás e tekintetben jó, ez az egy menekülési pályájuk lehet, ezért a
hatóságoknak nagyon oda kell figyelni erre, és minden jelzést kivizsgálni, akár a különböző
láncok újságjaihoz való hozzájárulás, illetve a fizetési határidő mértéktelen kitolása kapcsán,
hogy ez ne következzék be. Úgy érzem, hogy ez a két menekülési pálya van, ami még
esetlegesen bezárásra vár. Kérem a kormányt is, gondolkozzon el ezen, hogy erre a
lehetőségre is odafigyeljünk annak érdekében, hogy a tényleges szándék váljon valóra.

Ami pedig a hatástanulmányokra vonatkozik: úgy gondolom, elég hatás az, ami történt
itt az elmúlt 8 évben, Vágó képviselő úr. Sosem lehetett tudni azt, hogy egyáltalán milyen
költségvetési hiánnyal dolgozik az ország, hogyan trükköztek. Ezek után világos, hogy mi a
helyzet. Lehet hatástanulmányokat készíteni, kell is, mert egyébként nem lehet bölcs
döntéseket hozni, de most gyorsan kell cselekedni annak érdekében, hogy a vállalások,
amelyeket nem is mi tettünk, hanem az előző kormány a költségvetési hiány vonatkozásában,
teljesüljenek. Azt hiszem, e tekintetben egy platformon vagyunk. Ezeknek a
hatástanulmányoknak a léte fontos, szerintem ezek el is készültek, legalábbis a legfontosabb
elemeiben mindenképpen. Ilyen értelemben nyitott kapukat dönget. Fontos, hogy ezek a
hatások föl legyenek mérve.

A plázastop bevezetésének ötletére. Annyi pláza van már az országban, hogy ezt
maguktól is megtették. Csak egy példát mondanék. Orosháza városában megvettek egy
területet jó pár évvel ezelőtt, hogy majd oda építenek. Amikor sürgettük, hogy mit akarnak
ezzel a területtel, jelezték, hogy nem aktuális jelenleg. A piac e tekintetben kellő
szabályozással bír tehát. Most mi hirdethetünk plázastopot, attól még nem fogjuk a bolti
kiskereskedelmet megmenteni, mert aki akarta, már bőven felépítette a plázáját vagy
bármilyen nagy bevásárlóközpontját. Ez rossz irány, ha ebben lépünk a szabályozás
vonatkozásában. Összességében az intézkedés hatása pozitív, ha jól tudom, 161 milliárd
forintos pluszbevétellel számol a költségvetés, tehát e tekintetben Vágó úrnak pontos számot
tudok mondani. Bízom benne, hogy most már valóban azokat a számokat, amelyeket az előző
kormány meghatározott utódának, tudjuk tartani, és mind nemzetközi megítélésünk miatt,
mind pedig saját, jól felfogott érdekünkből kifolyólag ezek rendben lesznek. Ez az ország
fizetőképességének megtartását, adósságaink törlesztését és nem utolsósorban a gazdasági
növekedés elindulását jelentheti. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Kerényi János képviselő úr.

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Csak két dologra szeretném a figyelmet
felhívni. Érhet az a bírálat bennünket, hogy ez nem egy modern adótípus, de a bírálókat arra
szeretném figyelmeztetni, hogy az árbevétel megadóztatása a '88 előtti időszakra volt
jellemző, amíg nem vezették be a személyi jövedelemadót és az áfát. Viszont olyan mértéket
öltött az adóelkerülés, hogy mindenféleképpen szükség volt egy ilyen adónemre. Arra is
szeretném a bírálók figyelmét felhívni, hogy jelenleg is működik az árbevétel típusú adózás,
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az önkormányzatoknál az iparűzési adó, és ott rendkívül egyszerű módon be tudják ezt
hajtani, és segíti az önkormányzatok munkáját.

Még egy dolog. Abnormális helyzetnek tartom azt, hogy egy 500 milliárdos forgalmú
cég 1,5 milliárd forint nyereségadót fizet be. Ezek elképesztő adatok. Ez az adó, az árbevétel
megadóztatása nyomon követhető és egyszerű módon behajtható. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm én is. Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészt tanyán született kecskeméti
képviselőként nagyon furcsa rám aggatni a flaszterpolitikus jelzőt. Másrészről, hogy
konkrétan rátérjek a dolgokra, én magam is 10 évet dolgoztam egy olyan zöldség-
gyümölcskereskedő cégnél, amely beszállítója volt a nagy kereskedelmi láncoknak. Látva azt,
hogy kihasználva a kiskapukat, valójában a polcpénzen keresztül, illetve más módszerekkel
hogyan tudják a beszállítókat megfogni, a profitjuk javarésze a beszállítókkal való
kapcsolaton alakul. Nem ezt a kapcsolatot szabályozza a jelenlegi törvény, hanem még inkább
arra kényszeríti majd a kereskedelmi láncokat, hogy a beszállítókon verjék le ezt a pénzt. Ha
emellett a törvényjavaslat mellett olyan törvényjavaslatokat is tárgyalnánk, amelyek pont
ezeket (Babák Mihály: A jövő héten lesz.)… Nagyon remélem, mert itt sajnos azt látom a
lakhatási kérdésekkel kapcsolatban, hogy először tilt a kormány, és utána nyújt lehetőség.
Jobb lenne ezeket párhuzamosan kezelni, de megértem, hogy most a szinkronitásra nincs idő.

Reagálnék néhány felmerült dologra. Dancsó úr is a kiskapukkal példálózott az
energiaszolgáltatóknál. Szerintünk ezeket a kiskapukat kellene bezárni és tiszta helyzetet
teremteni. A hatástanulmányokkal kapcsolatban, hogy milyen hatása volt a 8 évnek, mert
megint ezzel példálóztak: ez inkább hatásvadász, semmint hatásos érvelés. Az, hogy 8 évig
nem lehetett tudni, hogy valójában mekkora a költségvetési hiány, nem ad felmentést arra,
hogy most sem kapunk pontos felvilágosítást, hogy mennyire szálltak el az úgynevezett
csontvázak miatt a költségvetési számok. Viszont annak nagyon örülök, hogy Dancsó úr
pontos számot mondott, tehát a 161 milliárdos bevétel legalább előrelépés. Már csak azt
szeretném tudni, hogy mekkora az a lyuk, amit be kell foltozni. Netán nem azért kell-e ezt az
adót most bevezetni, mert egy elég igazságtalan egykulcsos személyi jövedelemadót tervez
bevezetni a kormány, és ez a költségvetésen lyukakat üt. Ez pedig a jelenlegi kormány által
ütött lyuk, nem pedig az elmúlt 8 év működéséből származik. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Tukacs István képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szocialista frakció
viszonya az előterjesztéshez a következő. Egységben akarjuk szemlélni az adótörvényeket,
ezért egységben is fogjuk ezeket értelmezni. Ezt a különleges adóztatásra vonatkozó törvényt
egységben akarjuk szemlélni a személyi jövedelemadózásra és más adóztatási formákra
vonatkozó kormányelképzelésekkel. Ebben a tekintetben tehát számomra, és ez kitérő,
teljesen mindegy, hogy Rogán úr és képviselőtársa egyénileg nyújtja be ezt az indítványt vagy
sem, hiszen ezek az elképzelések nyilvánvalóan a kormányzat elképzeléseit jelentik.

Amennyiben egységben szemléljük ezeket az adótörvényeket, azt kell látnunk, hogy
ezek az adóztatásra vonatkozó elképzelések egyfelől igen nagy engedményű személyi
jövedelemadót tartalmaznak a magas jövedelműeknek, ami nyilvánvalóan bevételkiesést
eredményez, és most előttünk van egy tervezet, amely bizonyos szektoroktól bevételt kíván
szerezni. Nos, ha ez a kettő így igaz, akkor meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy vajon ki
fizeti a révészt végső soron. Nézőpontunk szerint a személyi jövedelemadóztatásra vonatkozó
elképzelések, amelyek nyilvánvalóan a magas jövedelműeknek kedveznek, és ez a javaslat,
amelyben nem megnyugtató az adó továbbhárításának kérdése, azt jelenti, hogy



- 14 -

nyilvánvalóan tovább lesz hárítva a jelenlegi adó, a személyi jövedelemadónál pedig a
kedvezményezettek, a magas jövedelműek fognak jól járni. Sokan fognak tehát fizetni
keveseknek. Ez az álláspontunk.

A vita során egyetlen felszólaló nem hozta fel ellenzéki oldalon a továbbháríthatóság
kérdését. Az előterjesztő elnök úr és kormánypárti képviselőtársaim beszélnek erről igen
sokat. Azért beszélnek erről, mert maguk sem nyugodtak ebben a tekintetben. Ez
nyilvánvalóan ebből adódik. Magunk között vagyunk bizottsági ülésen, nyugodtan beszéljünk
arról, hogy vajon tovább fogják-e hárítani, tovább tudják-e hárítani. Szerintem tudják és
képesek. Ha valaki azt gondolja, hogy kontrollálni lehet nagy áruházláncok árképzési
folyamatát és a vevőkkel való kapcsolatát, mélységesen téved. Nem lehet. Nem született ilyen
javaslat, legalábbis én nem látom. Keresem a törvényjavaslatban, de ott nincs ilyen. Nem
gondolom azt egyébként, hogy megnyugtató a szabályozás az energetikai és távközlési
szektor esetében. Azok az általam jókívánság szintűnek tartott nyilatkozatok, amelyek arról
szólnak, hogy de ez mégsem lesz továbbhárítva, sajnos nézőpontunk szerint nem igazak.
Tehát ez nem megnyugtató.

Szeretném leszögezni azt, hogy a mi nézőpontunk szerint, ha a kormány különleges
adóztatást akar szektoronként, számunkra teljesen mellékes, hogy ezt hol teszi, hiszen ez az ő

felelőssége. A kormány és a kormányt támogatók felelőssége, hogy mely szektorokban akar
pluszjövedelmet elérni azért a célért, amit az imént említettem, tehát nekünk ehhez különös
viszonyunk nincs. Semmilyen értelemben. Van azonban a költségvetés egész állapotához
viszonyunk, és ahhoz, amit az adóztatás és nem mellesleg a társadalompolitika ágán
megfogalmaz. Ezért gondolom azt, hogy ehhez a törvényjavaslathoz módosító indítványokat
fogunk benyújtani, és a szavazásnál ennek függvényében fogjuk eldönteni, hogy támogatjuk
vagy sem.

Két megjegyzésem lenne még az elhangzottakhoz. Ha ezt a tervezetet a kormány
nyújtja be, akkor sem kizárt, hogy nagyon sokan csatlakozzanak hozzá a frakciókból, tehát
számomra nem túl meggyőző az az érvelés, hogy azért egyéni indítványként kerül be, mert ez
alkalmat ad egy nagyobb összefogásra a törvényjavaslat támogatása kapcsán. Bármilyen
tervezetnél kialakítható az összefogás, ha az tartalmilag jó. Nagy valószínűséggel éppen a
gyorsaság és az egyeztetési kötelezettség hiánya indokolja azt, hogy ez újfent egyéni
képviselői indítványként került elénk. Másrészt nagyon érdekes kérdés, hogy milyen
állapotban van a költségvetés, és milyen lyukat kell betömni. Magam is úgy vagyok vele,
hogy nagyon jó lenne most már számokat hallani, hiszen a bizottság tárgyalta a 2009-es
zárszámadást. Nagyon érdekes helyzetet érzékelünk, mi legalábbis, hogy miközben a
zárszámadás számaiban semmiféle változtatásra nem érkezett szándék, azonközben el van
látva egy politikai "nyuszifarkkal", hogy ez nincs egészen rendben, és majd lesz itt feltárás,
meg irgum, meg burgum.

Tehát ha költségvetési hiányról, a lyukak betöméséről beszélünk, akkor meg kell
mondani, hogy ezek honnan vannak, hogyan adódnak. Sajnos, az elmúlt időszakban végzett
munkánk nem nagyon ad erre alkalmat. Hiszen akár a 29 pont folyományaként általunk
lefolytatott törvényhozási eljárás, akár az azóta bekövetkezett kezdeményezések, például a
sport, akár ez a benyújtott adójavaslat összességében semmiféle támpontot nem adnak ahhoz,
hogy a költségvetést ezt hogyan érintette, milyen állapotban van, milyen bevételkiesést,
bevételtöbbletet, hiányt vagy hiánycsökkenést eredményez. Tehát a költségvetés állapotáról
jelen pillanatban nincs képünk. Arra gondolok, hogy ezeket az intézkedéseket semmilyen
módon nem láttuk papíron leírva, a költségvetéshez viszonyítva, hogy ezek mit
eredményeznek. Többek között azért nem is nagyon látjuk ezt, hiszen éppen Rogán elnök úr
volt, aki benyújtotta azt a javaslatot, hogy meg kell növelni azt a sávot, amelyben
pótköltségvetés benyújtására kötelezettség van. Bizonyára annak tudatában tette, hogy sem a
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bizottság szakmai értelemben, sem a parlament ellenőrző funkciójában nem tud szembesülni
azzal, hogy egyes intézkedések mit jelentenek és mit nem. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenhardt Balázs képviselő úr következik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): A Jobbik, ahogy elhangzott, egyetért a
törvényjavaslat koncepciójával. Hogy is ne értenénk egyet, amikor mi voltunk az a párt,
amely már a tavalyi európai parlamenti kampány egyik fő szlogenjeként használtuk, hogy
adózzanak a multik. Itt a mögöttes koncepció ez. Örülünk, hogy az új kormány is így
gondolja, szemben az előzővel, ahol pénzügyminiszter lehetett az az adótanácsadó Oszkó
Péter, aki gyakorlatilag abból élt, hogy a cégeket az adóelkerülés módjára okította, és egyfajta
morális bizonyítványt is kiállított magáról a szocialista kormányzat, hogy ezt az embert találta
alkalmasnak az ország pénzügyeinek intézésére.

Most két dologra térnék ki én is röviden. Ahogy Vágó Gábor mondta, hozzánk is
eljutottak már a távközlési szektort érintő adóval kapcsolatos aggodalom, hogy akár módosító
indítványokkal, de oda kellene figyelni arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozásokat
lehetőleg ne érintse hátrányosan az az adómérték, ami a műsorszolgáltatási díj megemelését
jelenti. Ők amúgy is a létükért küzdenek, az utolsó erőforrásukat, tartalékukat mozgósítják,
tehát ahogy nagyon helyesen a kereskedelmi láncoknál sikerült megtalálni azt a megoldást,
hogy az 500 millió forint árbevétel alatti cégek egyáltalán nem fizetnek adót, a távközlési
szektorban is megoldást kellene erre találni. Ahogy az előterjesztőtől el is hangzott, kérjük,
kiemelten vizsgálják, nehogy valamiképpen, az adó céljával ellentétes módon sikerüljön
annak áthárítása a fogyasztókra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? (Babák Mihály: Javaslom, zárjuk le a
vitát, elnök úr, és szavazzunk.) Egy perc Vágó Gábor úrnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Csak Tukacs úr valószínűleg nem figyelte
a mondandómat, hiszen fölhívtam a figyelmet arra, hogy erősen fennáll a fogyasztókra, illetve
a fogyasztókra való áthárítás veszélye, és inkább a kiskapuk bezárásával kellene ezeket a
problémákat megoldani, semmint az adóteher további növelésével. Lenhardt úr
mondanivalójára csak annyit reagálnék, örülök, hogy a távközlési cégeknél az alacsonyabb
sávot tudják támogatni. Kiváltképpen, ha azt nézzük, hogy egyes televíziószolgáltatók
mekkora bevételt akarnak pont ezektől a cégektől elvenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom. Megadom a szót Rogán Antal
úrnak.

Az előterjesztő reflexiói

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak
nagyon röviden akarok egyfajta zárszót mondani. Miután a vitából is bizonyos értelemben
kiderült, hogy a válságadókról szóló törvényjavaslat, ami önök elé került, valójában
rendkívüli igazságos és méltányos. Igazságos a szónak abban az értelmében, hogy végre azok
fizetnek, akiknél effektíve a pénz van, és méltányos abban a tekintetben, hogy mindvégig arra
törekedtünk, hogy ha a három ágazatot egyben nézzük, akkor körülbelül a három ágazat
együttes profitjának 50 százalékát érintse a kivetett adómérték. Itt mondanám is a számokat.
A kereskedelmi szektor esetében ez 30 milliárd forintnak felel meg, a távközlési szektor
esetében a várható adóbevétel 61 milliárd forintnak felel meg, az energiaszektor esetében
pedig 70 milliárd forintnak. A méltányosságot, azt gondolom, az is jól tükrözi, hogy
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tekintettel voltunk arra, hogy az energiaszektorban, ahol a Robin Hood adót is fizetik, ott más
az adóterhelés mértéke. Ha így nézzük a válságadó profitra vonatkozó hatása kisebb, mint
mondjuk a többi szektornál.

Azt gondolom, az is méltányos, és erre határozottan visszautalnék, hogy nem tesz
verseny alapján különbséget. Ebből a szempontból jó dolog, hogy árbevétel-arányosan van
kivetve az adó, mert különben hátrányosabb helyzetbe hozhatná nem feltétlenül azokat,
amelyeket hatékonyabban működnek, ezért van nagyobb profitjuk, hanem olyan cégeket,
amelyek mondjuk azért, mert tőzsdén forgalmazzák papírjaikat, érdekeltek abban, hogy
nagyobb nyereséget mutassanak ki. És olyan cégeket is, amelyek ezt nem ebben a formában
teszik vagy nem ebben a vállalati formában teszik, nem érdekeltek benne, ezért esetleg nem
így juttatják el a profitot a tulajdonosaiknak, hanem más kapcsolt formákban. Ezért volt
szerintünk szükség az ilyen típusú adókivetésre.

Ez így összességében, azt gondolom, valóban igazságos és méltányos
törvényjavaslatnak tekinthető. Csodálkozom azon, amit itt elmondott az MSZP képviselője.
Azt hittem, örülni fognak annak, hogy minket is határozottan foglalkoztat a gondolat a
tekintetben, hogy ezt ne lehessen a fogyasztóra továbbhárítani. Úgy látom, ezt nem örömként
tekintik. Fölhívnám a figyelmet arra, hogy itt gyakorlati különbség is van. Az előző kormány
idején az ezzel foglalkozó hatóságok, finoman szólva, nem álltak a helyzet magaslatán. Ne
felejtsük el, a gazdasági bizottság tárgyalta, gondolom, önök is tárgyalták például a PSZÁF
működését és gyakorlatát. Ott a távozó PSZÁF-elnök a maga rövid időszakában már jelentős
lépéseket tett az elődjéhez képest, akinek nagyon-nagyon sok káros dolog köszönhető. Ez
azért van, mert ezek az intézmények még a törvény adta lehetőségeikkel sem éltek. Mi
természetesen azt a leghatározottabban elvárjuk a kormánytól, a PSZÁF-tól éppúgy, mint a
fogyasztóvédelmi hatóságoktól, hogy éljenek törvény adta lehetőségeikkel, és ezen túlmenően
természetesen, ha kell, további törvényi eszközöket kell adni a kezükbe ahhoz, hogy a
fogyasztók érdekeit meg lehessen védeni. Nem a válságadó miatt, hanem egyébként is.

Azt gondolom, a gazdasági erőfölénnyel rendelkező csoportok nem tehetik azt meg,
hogy bármit megtehetnek akár a fogyasztóval, akár a beszállítóval. Éppen ezért nem fogadom
el Tukacs úrnak azt a logikáját, ami egy kicsit ezt sugallta. Fogadjuk el, hogy ezt
mindenképpen megtehetik. Nem tehetik meg. Vannak olyan eszközök, amivel ezt meg lehet
akadályozni. Biztos vagyok benne, hogy ezek az eszközök a hatóságok rendelkezésére állnak,
és biztos vagyok benne, hogy el is fogják végezni ezeket a célvizsgálatokat. Én is javaslom a
költségvetési bizottságnak, a gazdasági bizottság például novemberben meg fogja hallgatni a
Versenyhivatal új elnökét abban a tekintetben, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni azért,
hogy ne tehessék meg ezt a versenyjog keretein belül ezek a cégek, ne tudjanak kartellszerűen
terheket áthárítani. Mert vannak ilyen lehetőségek a Versenyhivatal kezében, csupán
ösztönöznie kell a törvényhozásnak, a kormányzatnak is az érintett hatóságokat, hogy a
leghatározottabban lépjenek fel, és akkor azt gondolom, hogy ilyen természetű probléma nem
lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, és kérem a bizottság támogatását.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

ELNÖK: Én is köszönöm, elnök úr. Szavazás következik arról, hogy a bizottság
tárgysorozatba veszi-e a különadóról szóló törvényjavaslatot. Aki egyetért ezzel, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez huszonnégy igen. Ki az, aki nem ért egyet? Négy.
Tartózkodás? A bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen,
képviselő úr. Az általános vitára való alkalmasságról is szavaztunk. Ki az, aki a többségi
vélemény előadója lesz a plenáris ülésen? Dancsó József képviselő úr. A kisebbségi előadó?
Vágó Gábor képviselő úr.
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Az ülés bezárása

A délelőtti ülésünket befejeztük, 17 óra 20 perckor folytatjuk munkánkat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 01 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


