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Napirend:

1. Az Országgyűlés Hivatala 2011. évi költségvetése tervezetének véleményezése a

Házszabály 135. § (2) bekezdése alapján

2. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és könyvvizsgálói kamarai törvény,

valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó-

és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám -

módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám - módosító

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

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

Szijjártó Péter (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Dr. Hargitai János (KDNP) Dankó Bélának (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Boldvai László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP),

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

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója

dr. Oblath Gábor, a Költségvetési Tanács elnökhelyettese

Balogh Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, szíveskedjék mindenki helyet foglalni. Köszöntöm a
sajtó munkatársait, meghívott vendégeinket és minden érdeklődőt.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot mindenki ismeri, ehhez kiegészítés írásban nem érkezett. A
jelenléti ív alapján megállapítható, hogy a bizottság a helyettesítéseket is figyelembe véve
határozatképes. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság az általam előterjesztett napirendi
ajánlást. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez
egyhangú. Tehát a bizottság elfogadta napirendjét.

Az Országgyűlés Hivatala 2011. évi költségvetése tervezetének véleményezése

Az 1. napirendi pontunk előadója Bakos Emil úr, a Ház gazdasági főigazgatója.
Köszöntöm főigazgató urat. Előttünk van a saját jövő évi költségvetés-tervezetünk, hogy így
fejezzem ki magamat. Köszönöm főigazgató úrnak, hogy kérésemre kiegészítő

információkkal gazdagította az előterjesztést. Ezek után megkérdezem, kíván-e szóban is
kiegészítést fűzni hozzá.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

BAKOS EMIL, az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója: Köszönöm szépen a
lehetőséget. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Azt gondolom, összefoglaltuk
mindazokat a feladatokat és teendőket, amik ránk várnak a jövő évben. Várom a bizottság
kérdéseit és döntését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, képviselőtársaim. Kinek van kérdése vagy
észrevétele az Országgyűlés Hivatalának jövő évi költségvetési javaslatához? Veres János
képviselő úr!

Kérdések és a válasz

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bakos Úr!
Három kérdésem lenne. Az első, hogy az Országgyűlés Hivatalára vonatkozó, a
kiegészítésben szereplő, az NGM által készített, hogy is fogalmazzak, a költségvetési terv
összeállításához szükséges feltételeket tartalmazó körirat az ön ismeretei szerint speciálisan az
Országgyűlés Hivatalára készített, vagy pedig más költségvetési szervekre is érvényes
feltételeket tartalmaz? A kérdésem arra irányul, hogy bármilyen eltérő feltétel van-e az
Országgyűlés Hivatalával kapcsolatban megfogalmazva, vagy pedig az általános feltételek
szerepelnek ebben.

A második kérdésem úgy szól, hogy miután nem érinti egyik bizottsághoz beadott
iratban sem, mennyi a 2011. évre lehetséges, tervezhető, engedélyezett, mindegy, hogyan
fogalmazok, béremelés mértéke.

A harmadik kérdésem, hogy kitér-e a körirat, illetve az Országgyűlés Hivatalának
számítása arra, hogy a relatíve alacsony átlagkeresettel rendelkező, úgy is fogalmazhatnám,
hogy minimálbér + 10 százalékon belül kereső dolgozók esetében mennyi lesz a
bérnövekedés a 2011. évben. Ez a három kérdésem van. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a kérdéseket, képviselő úr. Kinek van még kérdése? (Nincs
jelentkező.) Több kérdés nincs. Megadom a válaszra a lehetőséget a főigazgató úrnak.
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BAKOS EMIL, az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója: Tisztelt Bizottság!
Veres János úr első kérdésére, hogy a feltételek általánosak voltak-e, azt tudom válaszolni,
hogy azt a köriratot kaptuk meg, amit mindenki más. Ennek alapján készítettük el
költségvetésünket, teljesen természetesen ebben szerepel az, hogy a cafeteria keret hogyan
tervezhető, hogyan tervezhető a jutalom, illetve a dologi kiadásokra vonatkozó előírásokat is
figyelemben vettük azokkal a peremfeltételekkel, hogy amit törvény írja elő valamilyen
juttatás kifizetését, ott a törvény szerint tervezetük ezeket meg.

A második, a 2011-re engedélyezett béremelés tekintetében a köztisztviselői kar
béremelését nem célozta meg a tervezési körirat. Esetünkben, saját számításaink szerint a16
százalékos adóval dolgozók jelentős részénél nettó jövedelemnövekedést okoz, és össze lehet
kapcsolni ezt a minimálbérre vonatkozó kérdéssel, nálunk nincsenek minimálbéren
foglalkoztatott munkatársak. A legalacsonyabb bérezésű takarítók 100-105 ezer forintot
keresnek az Országházban. Tehát ennél magasabb jövedelmek vannak. Esetükben minimális
ugyan a bérnövekmény, de ez még esetükben is fennáll.

ELNÖK: Köszönöm főigazgató úr válaszát. Megnyitom a vitát a javaslat fölött. Kinek
van észrevétele az előterjesztéshez? (Nincs jelentkező.) Észrevétel nincs. Akkor nincs más
hátra, minthogy döntsünk a főigazgató úr által beterjesztett, az Országgyűlés Hivatalának jövő
évi költségvetésére vonatkozó javaslatról, ami majd szerves része lesz az állami költségvetés
egészéről szóló törvényjavaslatnak.

Döntés a tervezet támogatásáról

Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezt. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenszavazat? Tartózkodás? Nem volt ilyen. A bizottság
egyhangúlag támogatja a főigazgató úr javaslatát. A véleményünket a jegyzőkönyv fogja
tartalmazni, amelyet hamarosan eljuttatunk az illetékeseknek, amivel aztán tovább lehet vinni
ezt az ügyet. Még egyszer megköszönöm főigazgató úr együttműködését. Jó munkát kívánok.
Viszontlátásra!

Kedves Képviselőtársaim! A 2. napirendi ponttal nem kell foglalkoznunk, mivel az
ORTT múlt évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz nem érkezett
módosító javaslat. Majd az Országgyűlés dönt a zárszámadás elfogadásáról.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok tárgyalása

Következik a 3. napirendi pont, az adó- és járuléktörvények és társaik módosításáról
szóló törvényjavaslat. Köszöntöm körünkben Oblath Gábor urat, az Költségvetési Tanács
helyettes vezetőjét, aki adott nekünk egy szakértői véleményt a módosító indítványokkal
kapcsolatban, ezt közben kiosztották munkatársaim. Ezen túlmenően Oblath Gábor úr kérte,
hogy 5 percben kiegészítő információkkal szolgálhasson, szakértői véleményt mondhasson.

Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy Oblath Gábor úr 5 perces
kiegészítéssel éljen. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez
többség, köszönöm szépen. Akkor megadom a szót Oblath Gábor úrnak. Tessék parancsolni!

A Költségvetési Tanács véleményének ismertetése

DR. OBLATH GÁBOR (Költségvetési Tanács): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A T/1376. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
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javaslatokhoz készített a Költségvetési Tanács egy gyorsértékelést. A Költségvetési Tanács
október 21-ei véleményében számszaki becslést hozott nyilvánosságra a T/1376. számú
törvényjavaslatról. A Házszabály szerint alapértelmezésben az Országgyűlés elé azok a
módosító indítványok kerülnek, amelyek a bizottságban megkapták az egyharmados szavazati
arányt, ezeket tehát a Költségvetési Tanács részletes hatásvizsgálat alá fogja vetni. Azonban
annak érdekében, hogy az első helyen kijelölt számvevőszéki és költségvetési bizottság
megalapozottan tudjon dönteni arról, hogy mely módosító javaslatokat bocsátja a plenáris ülés
elé, nagyságrendileg megbecsültük a T/1376. számú törvényjavaslathoz 2010. október 26-ig,
tehát a tegnapi napig benyújtott és vissza nem vont módosító indítványok költségvetés
hatásait, megállapítva az egyes javaslatokról, hogy teljesítik-e a kötelező ellentételezés elvét.

A tanács célja, hogy biztosítsa a parlamenti képviselők és a széles nyilvánosság
folyamatos tájékoztatását a törvényalkotási vita folyamán, és elősegítse a költségvetési
politika fenntarthatósága és átláthatósága követelményének érvényesülését a parlamenti
döntéshozatal egészében. A módosító javaslatok többségéhez nem csatolt költségvetési
hatásvizsgálatot az előterjesztő, pedig ez a jogszabályok szerint kötelező lenne.

Összefoglalóan a javaslatokról a következőket tudom elmondani. A Költségvetési
Tanácsnak nem feladata, hogy az egyes javaslatokat tág értelemben vett gazdaság- vagy
társadalompolitikai szempontból értékelje, hanem a költségvetési hatások számszerűsítésére
szorítkozik. A jelen módosító indítványok értékelésekor csak a közvetlen költségvetési
hatásokat vette figyelembe, de a részletes hatásvizsgálatban azok közvetett hatásait is
értékelni fogja. Az összesen 34 benyújtott és vissza nem vont módosító javaslatból 18
megfelel a kötelező ellentételezés elvének, és az eredeti törvényjavaslathoz képest javítaná,
nem pedig rontaná a költségvetés egyenlegét, 16 pedig nem tesz eleget ennek a feltételnek.

Az szja-val kapcsolatos 3, összességében jelentős, az összevont adóalapra vonatkozó
kulcsváltozásokat is tartalmazó javaslatból a 27. számú 150-180 milliárd forint
bevételnövekedéssel, a 46. számú több mint 200 milliárd forintos bevételkieséssel jár, a 39.
számú pedig közel nullszaldós. További két javaslat, a 12. és a 19. számú a családi
kedvezmény növelésére vonatkozik, a benyújtott törvényjavaslathoz képest ezek körülbelül
30-40, illetve 10-20 milliárd forintos bevételcsökkenést jelentenének. A két, jelentős
járulékcsökkentést tartalmazó javaslat mindegyik 200 milliárd forintnál nagyobb
bevételkiesést okoz, a társasági adóval foglalkozó 26. számú javaslat pedig 2013-tól a
benyújtotthoz képest 200 milliárd forint bevételnövekedést jelent. A társasági adóval
kapcsolatos másik javaslat, adóalap-bővítés a személygépkocsival kapcsolatos költségekre,
mintegy 20-40 milliárd forinttal növeli a bevételeket, az alapvető élelmiszerek áfájának
csökkentése 70-90 milliárd forintba kerülne.

A benyújtott anyagunk melléklete tartalmazza részletes számításainkat. Köszönöm a
figyelmet.

Döntés a módosító indítványokról

ELNÖK: Köszönöm szépen elnökhelyettes úr kiegészítését. Most a bizottság az
ajánlástervezet pontjai szerint fog dönteni a módosító indítványokról. Az eddig kialakult
gyakorlatnak megfelelően az összefüggő pontokról együtt fogunk szavazni, kivéve, ha
valamelyik képviselő külön szavazást kér, amihez kérem egyértelmű jelentkezését. (Dr.
Oblath Gáborhoz.) Ha maradni kíván, szívesen látjuk, de ha nem, megköszönjük még egyszer
a jelenlétét. Viszontlátásra!

Ezek után az ajánlás 1. pontjában Szilágyi György képviselő úr indítványa következik,
ami összefügg az ajánlás 14., 76., 77., 78., 80. és 81. pontjaival. Kérdezem a kormány jelen
lévő képviselőjét. Balogh Ádám úr nem tudom, mennyire követte az eseményeket, mert öné a
szó.
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BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselők! Üdvözlök mindenkit. Az ajánlás 1. pontja Szilágyi György képviselő úr javaslata
a megújulási kártya vonatkozásában. Ezt nem tudjuk támogatni, mert itt arról van szó, hogy
adómentessé tenné a teljes extra rekreációs kártyát, és erre most nincs költségvetési lehetőség.

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, csak kiegészítésként:
az a koncepció, hogy 16 százalékkal adózzon minden jövedelemre. Az adómentes kört nem
szeretnénk kinyitni, és nagyobb teret engedni az adómentesség lehetőségének, mint amilyen
most van.

ELNÖK: A továbbiakra vonatkozóan hadd javasoljam mindannyiunknak, hogy
amennyiben a kormány nem támogatja a törvényjavaslatokat, indokolást akkor fűzzön hozzá,
ha az előterjesztő, illetve a javaslattevő képviselő kéri.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm.

ELNÖK: Ezt javasolom. Tehát indoklást akkor kérünk, ha az előterjesztő kéri, vagy a
képviselő kéri természetesen. De Szilágyi György képviselő úr nincs itt. Megkérdezem, hogy
menedzseli-e valaki a javaslatot. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. Megkérdezem
képviselőtársaimat, mi a véleményük a javaslatról. (Nincs jelentkező.) Kérdés, vélemény a
javaslatról nincs. Akkor a döntés következik. Ki az, aki támogatja Szilágyi György képviselő

úr javaslatát, illetve a hozzá kapcsolódó, felsorolt javaslatokat? Kérem, aki támogatja,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen, az kevés az egyharmadhoz.

Következik az ajánlás 2. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő úr
javaslata. Kérdezem Balogh Ádám urat, hogy erről mi a véleménye.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Most megkérdezem a jelen lévő Vágó Gábor
urat, hogy kívánja-e indokolni a kormány nemleges véleményét.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szerintem a tegnapi általános vitában már kimerítő választ
kaptunk, hogy miért nem akarja a kormány a progresszív adót. Egyszerűen a gazdagok
pártjára állt (Babák Mihály: Demagógia.), ezt a kérdést most nem kell tovább cizellálni. Az
LMP továbbra is a közteherviselés hagyományos értelme mellett áll ki, hogy akinek több van,
többet rakjon bele a közösbe. Ezt szeretnénk tovább is képviselni. Négy progresszív
adókulcsot javasoltunk, ha a kormány ezt nem támogatja, egyértelművé válik az
értékválasztása. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van a javaslattal kapcsolatban véleménye?
(Dr. Veres János jelentkezik.) Nincs. Bocsánat. Nem nézek eleget balra, csak jobbra nézek.
(Derültség.) Tessék, képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Miután egy olyan javaslatról van
szó, amelyhez hasonlók fognak következni sorban még, szeretném egyértelművé tenni, hogy a
Szocialista Párt képviselői nem értenek egyet az eredeti előterjesztésben szereplő 16
százalékos, egykulcsos adóval. Mindenképpen a többkulcsos megoldást támogatjuk. Azon
belül bármelyik igazságosabb, mint a most beterjesztett javaslat. Éppen ezért a magunk
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részértől azokat a több kulcsos változatokat, amelyek arra irányulnak, hogy arányosabb
közteherviselés legyen Magyarországon, támogatni fogjuk, és támogatni fogjuk ezt a
javaslatot is. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Szeretnék mondani valamit Veres képviselő úrnak a
szociális demagógiával kapcsolatban, amikor az arányos adóterhekről beszél. Bocsásson meg,
de ha mindenkitől minden jövedelem után, a kevesebb és a több jövedelem után 16 százalékot
vonnak le, akkor ez annyit jelent, hogy akinél több jövedelem van, több adót fizet. Ez teljesen
természetes. Nem tudom, hogy miért nem tanulmányozták már akkor, amikor még
kormányon voltak, a szlovák gyakorlatot, egészen jól hatott a gazdaságra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Veres János úr következik.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tévedésben van ismét képviselőtársam, mint már
annyiszor máskor. Szociális demagógiáról beszélt, aminek ön a legjelesebb képviselője a
Fidesz-frakcióban és a költségvetési bizottságban is. Szeretném egyértelművé tenni az ön
számára, hogy sok éven keresztül folyamatosan tanulmányoztuk mind a szlovák, mind a balti
államok tapasztalatait. Jómagam személyesen is elmentem a balti államok mindegyikébe, és
ott valamennyi politikai párt képviselőjével, a pénzügyminisztérium vezetőivel, szakértői
szervezetekkel is tárgyalásokat folytattunk arról, hogy vajon mi a tapasztalata az egykulcsos
adóknak ezekben az országokban. Az volt a megállapítás ezek közül a tapasztalatok közül,
amelynek írásos dokumentumai a Pénzügyminisztériumban pontosan rendelkezésre állnak az
önök részére is, ha hajlandók lettek volna elolvasni, akkor ebből idézhettek volna a parlamenti
vitában, de nyilvánvalóan figyelembe sem vették.

Valamilyen rejtélyes oka lehet ennek a törvénymódosításnak, nem tudom most
megmagyarázni, hogy pontosan mi. Hiszen másfél évvel ezelőtt önök is ellene voltak ennek
az adómodellnek, amelynek bevezetésére most javaslatot tesznek. Személy szerint
valamennyi frekventált fideszes szakpolitikus ellene beszélt ennek a javaslatnak az
Országgyűlésben, amikor az SZDSZ-es módosító indítványokról folyt a vita az adótörvények
kapcsán. Ezért azt tudom tehát mondani, képviselő úr, ha elolvasták volna ezeket a
tapasztalatokat, pontosan láthatták, hogy három igazi komoly tapasztalata volt a balti államok
’90-es években bevezetett egykulcsos rendszerének, illetve Szlovákia 2000-es években
bevezetett egykulcsos rendszerének.

Az első az, hogy jelentősen csökkent a magas jövedelmek adóterhelése ezekben az
országokban. A második, hogy ezekben az országokban vállaltan, tudottan akarták, hogy
differenciálódjon a társadalomban a különböző jövedelemmel rendelkezők köre. Azaz
akarták, hogy az alacsony jövedelműek több terhet viseljenek, és akarták, hogy a magasabb
jövedelműek ne viseljenek annyi terhet, hogy akkumulálódjon a jövedelem és a vagyon a
magasabb jövedelműeknél, mert abban bíztak, hogy a magasabb jövedelműeknél
akkumulálódó vagyonból majd újrabefektetések eredményeképpen társadalmilag hasznosuló
vagyon is lesz. Ezért mondom, hogy elérték azt ebben a periódusban, a ’90-es évek második
felében, hogy nem 1:7 volt az alsó és felső jövedelmi decilis közötti különbség, hanem 1:15,
1:17 közötti volt ezekben az országokban, a balti országokról beszélek most, a jövedelmi
különbségek. Nem valósult meg ugyanakkor az a része, hogy az ilyen módon akkumulálódott
vagyon társadalmilag hasznos elemként jelent volna meg a későbbiek során. A harmadik
következménye, hogy jelentős mértékben elérték azt, hogy nagyon-nagyon érdemes a
későbbiekben az egykulcsos adó miatt osztalékágon még több jövedelmet kivenni a
vállalkozásokból, mint egyébként. Ezekben az országokban egészen más mértékű
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társadalombiztosítási kötelezettségek és ellátások is működnek ráadásul, ez már Szlovákiára is
igaz, ha megfigyelik, mint a magyar gyakorlatban.

Ebből következően azt tudom mondani, hogy akkor föl kell vállalni ezt a fajta szakmai
és társadalompolitikai üzenetét az egykulcsos adórendszernek, nem másról kell beszélni.
Önök másról beszélnek. Az egykulcsos rendszer nem azt hozza, amiről önök beszélnek,
hanem ezt a tapasztalatot, amelyet nagyon komoly szakmai leírásokban is lehet olvasni több
száz oldalon keresztül. A Pénzügyminisztériumban bizonyosan van egy, nagyjából 132 oldalt
tartalmazó ilyenfajta elemzés az egykulcsos adórendszerekről, amelynek tapasztalatait
folyamatosan, tulajdonképpen évente bővítették a kollégák az elmúlt időszakban is. Azt
tudom tehát mondani képviselő úrnak, hogy miután ezek a világosan megfogalmazott
követelmények, illetve következmények a rendszer bevezetésével kapcsolatban, akkor erről
kell beszélni a vitában, nem másról kell szólni.

Már tegnap a vitában elmondtam, de ha már szóba hozta képviselő úr, ön is délkelet-
magyarországi képviselő, szeretném itt is elmondani, hogy ez a rendszer ráadásul rendkívüli
mértékben igazságtalan a területi differenciák miatt is. Magyarországon, mint tudjuk,
nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb a jövedelem Kelet-Magyarországon, mint az országos
átlag. A nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb jövedelmi átlag miatt a nagyon sok,
minimálbérhez közeli jövedelemmel rendelkező kelet-magyarországi adófizető miatt Kelet-
Magyarországon sokkal több vesztese lesz ennek az adórendszernek, mint akár az ország
központi részében, akár az ország nyugati részében. Azt tudom tehát mondani, hogy területi
alapon is kifejezetten igazságtalan ennek a rendszernek a bevezetése. Ezek voltak azok az
érvek egyébként, amelyeket figyelembe véve annak idején mindvégig ellene voltunk ennek a
rendszer bevezetésének, noha a valamikori koalíciós partner, a Szabad Demokraták
Szövetsége mindenáron meg kívánta volna ezt a rendszert Magyarországon valósítani. Így
most sem tudjuk támogatni ennek a rendszernek a bevezetését. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt továbbadnám a szót, két megjegyzést
ülésvezetői mivoltomból eredően hadd tegyek. Az egyik, hogy ennek a problémakörnek az
általános vitáját már magunk mögött tudjuk, kérem, erre való tekintettel szíveskedjenek
hozzászólásaikat megtenni. A másik megjegyzésem, hogy ezt egy szakmai bizottságnak
tekintem, a demagóg és más hasonló jelzőket lehetőleg hagyjuk ki a szótárunkból.

Ezek után Balla képviselő úr következik.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Egyrészt én is arra tettem volna javaslatot, ha lehet, az általános vitát ne folytassuk
itt, a bizottságban, sok értelmét nem látom. Tegnap boldogítottuk egymást, de meggyőzni
nagy valószínűség szerint nem sikerült, kicsi esélyét látom, hogy ez most sikerülne. Remélem,
hogy ez a gondolat fogadtatásra talál a túloldalon.

A másik megjegyzésem. Nem vitatom Veres képviselő úr, volt pénzügyminiszter úr
rengeteg tapasztalatát adóügyekben, költségvetési ügyekben. Kicsi hibáját érzem az
érvelésének, mert nem tudom, mi akadályozta meg, hogy ezt a sok tapasztalatot fel is
használja, tisztelt miniszter úr. Nem azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy az önök által
képviselt adó- és költségvetési politika olyan jelentős mértékben segítette volna
Magyarországon az igazságosság, a hatékonyság és a gazdasági növekedés megteremtését.
Nem azt láttuk, hogy a magyar gazdaság jelentős mértékben fehéredett volna, a magyar
vállalkozók és családok jobban éltek volna, és az ország előre ment volna. Mindennek az
ellenkezőjét láttuk. Éppen ezért azt szeretném öntől kérni, drága jó miniszter úr, hogy amikor
ilyen hihetetlen markánsággal és tudálékossággal fogalmaz meg gondolatokat, akkor legalább
annyit tegyen hozzá: szerintem. Azután a teljesítmény után ugyanis, amit ön személy szerint
is nyújtott, nemcsak az önök kormánya és képviselői az elmúlt 8 esztendőben, annyi
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bizonyosan elvárható, hogy legalább ne gondolják azt, hogy a bölcsek köve biztosan önöknél
van. Legalább ne gondolják azt, hogy szentírás minden, amit mondanak. Ha van véleménye,
természetesen mondja el, hiszen parlamenti képviselő. Tán még az sem árt, ha a tapasztalatát
megosztja velünk. De minimálisan annyi szerénység elvárható lenne öntől, hogy úgy kezdjen
egy mondatot: „azt gondolom” vagy „szerintem”.

Ami pedig az adott javaslatot illeti. Meggyőződésünk szerint nem igaz az, amit Veres
képviselő úr állít. Van három fontos elem, aminek meg kell tudni felelni az adótörvényeknek
általában is és ennek a javaslatnak is. És szerintünk megfelel. Elfogadom az önök véleményét,
hogy önök szerint nem, de cáfolni jelenleg, egyértelművé tenni, hogy nekünk nincs igazunk,
azt hiszem, erre senkinek nincs oka. Akkor van jó adópolitika egy országban, ha segíti a
gazdasági növekedést, és segíti a családokat. Azt talán senki nem vitatja, azt gondolom, nem
is cáfolható, hogy ez a törvényjavaslat jelentős mértékben megtakarításokat eredményez az
embereknél, tehát több pénz marad az embereknél, amiből akár megtakarításra, akár
befektetésre, akár fogyasztásra lehet fordítani, ergo biztosan segíteni fogja a gazdasági
növekedést. És több pénz marad a családoknál, hiszen bevezetésre kerül a családi adózás
rendszere. Ez sem cáfolható. Ennek a kritériumnak megfelel ez a javaslat.

A második kritérium, hogy arányos-e az az adórendszer, amit az előttünk fekvő
javaslat tartalmaz. Hát, ennél arányosabbat nehéz elképzelni. Aki többet keres, többet fizet,
aki tízszer többet keres, tízszer többet fizet. Ez arányos, ezt, azt gondolom, megint nem lehet
cáfolni. Az, hogy önök azt szeretnék, hogy még többet fizessenek be, még többet fizessenek,
még többet fizessenek, az az önök szíve joga, de azt mondani, hogy nem arányos, helytelen.

A harmadik, és a legélesebb vita talán itt van közöttünk, hogy igazságos-e. Azt
állítom, hogy igazságos. Egyrészt azért, mert aki többet keres, többet fizet, másrészt azért,
mert nem lehet egy adórendszert önmagában nézni. Az adórendszer egy
társadalompolitikának és egy költségvetési politikának egy eleme. És ha megnézzük egy
ország államháztartását, megnézzük egy országban az állam feladatát, akkor a következőt
lehet tapasztalni költségvetési oldalon: van számtalan feladat, amiből mindenki egyaránt
részesül, mindenki ugyanannyit kap. Például honvédelem, közbiztonság, satöbbi. Ez nincs az
egyes állampolgárokhoz kötve, az egyes állampolgárok szociális helyzetéhez kötve, hogy ki
mennyit kap belőle. És van számtalan olyan tétel, amiből bizony azok kapnak csak, akik
alacsonyabb jövedelműek. Ergo egy ilyen adórendszerrel és egy megfelelő szociál- és
társadalompolitikával az a helyzet áll elő, hogy aki többet keres, többet fizet, és nagyon sok
területről ő nem is kap, pont azért, mert magasabb a jövedelme. Úgyhogy azt gondolom, így,
együtt kezelve a dolgot, együtt nézve az adó-, a társadalom- és a költségvetési politikát, nem
lehet élből azt mondani, hogy ez igazságtalan lenne. Meggyőződésünk szerint nem
igazságtalan.

De még egyszer tisztelettel kérném képviselőtársaimat, hogy a tegnap lefolytatott vitát
egy szűkebb körben most ne ismételjük meg, mert nem fog szerintem sok eredménnyel járni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A 2. számú indítványnál tartunk. Veres János
képviselő úr, személyes érintettség motiválja a jelentkezését? (Jelzésre.) Mert az általános
vitához nem szívesen adnék szót, megmondom férfiasan, de a személyes érintettség más.
Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Három apró megjegyzésem
lenne. Van egy pont, amiben teljes mértékben egyetértek Balla képviselő úrral. Nem fogjuk
egymást meggyőzni.

Van kettő viszont, amiben nem értek egyet önnel. Az első. Képviselő úr, még
vulgárisan sem igaz az, nemhogy szakmailag igaz lenne, amit ön most állított, nevezetesen, ha
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több pénz van az embereknél, ebből gyorsabb gazdasági növekedés lesz. Nagyon remélem,
hogy aki közgazdaságtant tanult alapfokon, középfokon vagy felsőfokon, pontosan tudja,
hogy ez az állítás mélységesen nem igaz. Hiszen semmilyen módon nem hat ez az adótörvény
arra, hogy ha több marad valakinél, abból lesz-e bármilyen módon gazdasági növekedési
tényező. (Balla György közbeszól.) Képviselő úr, azt tudom önnek mondani, mivel
közbeszólt, és feltett egy kérdést, hogy ha elvesszük, jó lesz-e. Könnyen lehet, ha az állami
újraelosztásba kerülő forrás fejlesztéseket finanszíroz, mint ahogy finanszírozott sokáig
Magyarországon például autópálya-építéseket az adóbevétel. De mondhatnék más példákat is,
akkor annak növekedésfokozó hatása valószínűleg nagyobb annál, mintha a
magánembereknél maradó többletpénz nem tudjuk pontosan, hová megy. Akármilyen
megtakarításba, ami lehet, hogy benne marad a pénzforgalomban, lehet, hogy kiesik a
pénzforgalomból. Sok minden mást is mondhatnék, de elnök úr szavaira is figyelemmel
leszek, nem akarok most részletezni.

És van még egy pont, amire képviselő úrnak jó lenne ismételten felhívni a figyelmét.
Nevezetesen, képviselő úr elfeledkezik arról, hogy az önök pártelnöke németországi
látogatása során is megerősítette azt a nem vitatható tényt, hogy az elmúlt időszakban, amikor
még nem önök kormányoztak Magyarországon, akkor Magyarország az államháztartási hiány
csökkentése tekintetében világrekordot ért el. Az elmúlt 30 évben egyetlenegy országban,
egyetlenegy kormány időszakában sem csökkent ilyen rövid idő alatt ilyen nagymértékben a
GDP-hez viszonyított hiány. Ezért azt tudom önnek mondani, lehet, hogy ön nem elégedett
azzal a tevékenységgel, amit személy szerint folytattam, de öntől sosem vártam el, hogy
velem meg legyen elégedve, hiszen pontosan tudtam, hogy személy szerint támadott engem
az elmúlt években is ok nélkül, éppen ezért szerencsére nem az ön mércéje számított nekem
korábban sem, és most sem az ön mércéje számít. De a tényeket illene önöknek figyelembe
venniük. És ha figyelembe vennék a tényeket, akkor ezt is figyelembe kellene venni.

Egyébként pedig, és ezt most elnök úrnak is szeretném mondani válaszként, azért
mondtam el, hogy bent van a Pénzügyminisztériumban az egykulcsos adórendszerek
tapasztalataként felhalmozott tudás, mert éppen képviselőtársam kérte számon rajtam ezt.
Éppen ön volt az, aki kérdésként megfogalmazta hozzászólásában, hogy annak idején vajon
ezt miért nem vettük figyelembe. Én pedig elmondtam, hogy nagyon alaposan megvizsgáltuk
azon országok tapasztalatait, ahol ezekkel a rendszerekkel akár a ’90-es években, akár a 2000-
es években próbálkoztak. Megnéztük pozitív és negatív hatásait is. Azt tudom mondani, hogy
az addigi tapasztalataink alapján elkészült irat ott van, még egyszer mondom, 132 oldal volt
akkor, amikor eljöttem a minisztériumból, nyilván ez már bővülhetett azóta, hiszen vannak
újabb tapasztalatok is, nem azt támasztja alá, hogy ennek azok a fajta hatásai, amiket itt most
megemlítenek abszolút prioritásként és pozitív hatásként, érvényesülnének. Az, hogy
mindhárom ellenzéki párt a javaslat ezen pontjával szemben fenntartásait hangoztatja, úgy
gondolom, talán önöket is elgondolkodtathatná, ha már önmaguk két évvel ezelőtti véleménye
nem számít önöknek, hogy mégsem biztos, hogy minden rendben van ezzel. Önöknek
megvan a többségük, természetesen ezzel úgy döntenek, ahogyan gondolják, csak azt ne
mondják, hogy ezt ígérték a választások során. Mert sehol nem jelent meg a választási
programjukban, nem jelent meg a kormányprogramban sem az, hogy egykulcsos adórendszert
fognak Magyarországon bevezetni. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ami a személyes érintettséget illeti, azt gondolom,
ennek a vitának a végére értünk, ami pedig az általános vitát illeti, remélem, annak is végére
értünk vagy érünk. Babák képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, a szót.
Emlékeztetem képviselőtársunkat, Veres János urat, hogy annak idején is ilyen megfontoltan
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kezelték az adókat, levették, azután visszaemelték a választások után. Hagyjuk az ilyen
véleményváltozásokat! De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy vannak alkalmak, amikor az
embernek megérik egy bizonyos dologról a véleménye, sőt, szakmai tapasztalata is, és az
megváltozik. Nézze, képviselő úr, ’90 óta, de 2000 óta is rengeteget változott a világ. Húsz év
telt el. Nem csodálkozom, hogy nem olvashattuk az ön által összegyűjtött tapasztalatokat, de
úgy gondolom, jellemző az, hogy a balkáni országokat tekintették meg. Nyilvánvalóan oda is
húzták le Magyarországot, a balkáni országok közé. Nem nézték meg Európa jó pár területét.

Nézze, az európai példákat is számításba kellett volna venni, hiszen nem egy esetben
van egykulcsos adó és többkulcsos adó. Képviselő úr, hadd mondjam el azt önnek, hogy
felvállaljuk. Már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy helyes úton járunk, az idő
megváltozott és az emberek is. De azért még egy kérdést föltennék önnek. Ha annak idején
annyira aggódott volna a kiskeresetűekért, a minimálbért miért nem emelte úgy, mint a
polgári kormány. Most már a háromszorosa lenne. Emlékszik, volt 19 900, azután 50 ezer,
most pedig körülbelül 75 ezer. Egy kicsit magasabb ütemben kellett volna önnek is e
tekintetben szociálisan érzékenynek lenni. Nem ezt tette mint pénzügyminiszter, mert
jövedelemelvonásokról volt szó. De ennyi.

Úgy gondolom, hogy az adó pénzügyi kérdés, elnök úr, de nyilvánvaló, hogy az
adópolitika szakmai és politikai kérdés. Politika mindig tapad ehhez, mégpedig
szakmapolitika. A politika pedig konfliktusokat okoz, úgyhogy nem tartom rossznak azt, ha
néha politizálunk is, felvállalunk bizonyos értékeket. Egy nagy hiba jellemzi most a
vélekedését, Veres képviselő úr. Önállóan értékeli az egykulcsos adót, összefüggéseiben nem.
Nézze! Honnan tudja azt, hogy nem fog jól működni? Mi fenntartjuk a véleményünket, és
felvállaljuk.

Tisztelt Hölgyek, Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, ne fojtsuk
egymásba a szót. Nyilvánvaló, hogy demagógia van alkalmasint. Köszönöm, hogy
figyelmeztet olvasatlanságunkra és sok egyéb másra, de ezt ugyanúgy elmondhatnám önről is.
Mint ahogy a hiány dolgában beszél arról, hogy az éves hiány mértékét milyen mértékben
csökkentette az ön kormánya. De az államadósságról elfeledkezik, ami akkumulált. Jó, ha
tudja, hogy lehet a hiányt csökkenteni, drasztikus módon fojtogatva az embereket. És ez
történt Magyarországon az önök kormányzása alatt, az államadósság pedig megduplázódott.
Hagyjuk most ezt a kérdést, tényleg, és támogassa ön is az egykulcsos adórendszert.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs István képviselő úr következik.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Bizonyára Vágó
Gábor képviselőtársunk rettenetesen boldog, hogy az LMP javaslatát mi is felvállaltuk, és
érveket keresünk ahhoz, hogy az LMP javaslata miért jó vagy rossz. ((Derültség.) Szeretném
azt megerősíteni, hogy Veres képviselőtársammal együtt általában a progresszív adózást
megcélzó javaslatok mellett szeretnénk érvelni.

Két érvet szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Az egyik az az állítás, hogy az
egykulcsos gazdasági növekedést generál, és versenyképességet alapoz meg. A gazdasági
növekedésre a következő lesz a hatása. Miután nagyjából a személyi jövedelemadót fizetők
60-70 százaléka nem nyer lényegesen jobb pozíciót ezzel a javaslattal, ezért azt kell mondjam,
hogy a fogyasztásra gyakorolt hatása ennek nem lesz nagy éppen ezért. Tehát miután az
alacsonyabb keresetűek nagyjából a jövedelmük majdnem 100 százalékát fordítják most is
fogyasztásra, de ha ez a pozíció nem változik, ezután is ezt fogják tenni, tehát lényegi
változást a fogyasztásban ez nem fog jelenteni. Mit tesznek a tehetősek, akiknek a zsebében
ez nagyon szép pénzeket hagy. El fogják-e ezt fogyasztani, vagy megtakarítanak? Én az
utóbbira tippelnék.
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De miután ez nem tippverseny, néhány szakmai véleményt is ide kellene idézni,
amelyek azt mondják, hogy mindazok, akik a javaslat révén jelentős javulást fognak elérni,
befektetnek. Azok nem fognak fogyasztani. Azt szeretném ajánlani, hogy amikor érveket
keresnek a gazdaságra gyakorolt hatásra, fontolják meg ezt a kérdést, mert ez így nem igaz. A
másik a versenyképesség kérdése. A vállalkozói versenyképességet az adójavaslatok személyi
jövedelemadó része nem érinti. Ha valaki tud nekem mondani érvet arra, hogy mitől érinti,
akkor azt szívesen meghallgatom, amennyiben ez jogos, akkor elfogadom, de a személyi
jövedelemadózás versenyképességre gyakorolt hatását összevetve a járulékcsökkentés
esetleges lehetőségével, legyünk ebben óvatosak. Egy érvet szeretnék mondani, ezzel is
ismétlem Veres képviselő urat. Vannak az országnak olyan térségei, különösen igaz ez a
keleti régióra, ahol a jövedelmi viszonyok katasztrofálisak. Az, hogy valaki minimálbér közeli
pozícióban van, azt jelenti, hogy neki lényeges javulást ez nem fog jelenteni. Ha válaszolni
fog erre bármelyik, kormányzati oldalon ülő képviselőtársam, legyen szíves, fontolja meg azt,
hogy azzal az érveléssel operáljon, hogy ezek az emberek azért keresnek annyit, mert az
elmúlt 4-8 év problémája. Nem. Ez nem azért van. Nem azért van. Az ott kialakult, és
nagyjából változatlan, változtathatatlan szerkezetű foglalkoztatásnak, népességnek,
tanultságnak és egyebeknek tudható be, hogy ilyen a helyzet Borsod, Szabolcs, Békés nagy
részében, és így tovább.

Egyébként Babák úrral egyetértek, nem baj az, ha politizálunk, csak tegyük ezt egy
kicsit színvonalasan. Próbáljuk meg egy kicsit ezeket a szakmai érveket egy kicsit megvitatni.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

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

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Veres képviselő úrnak és Tukacs képviselő úrnak szeretném figyelmébe
ajánlani, hogy egy nyelven beszéljünk, bizonyos fogalmi kérdéseket érdemes tisztázni. Akkor
talán van értelme szakmai vitának is. Az az érzésem, hogy nem egy nyelvet beszélünk. A
közgazdaságtannak nem egy nyelvét beszéljük. Márpedig feltételezem, hogy önök is tanultak
közgazdaságtant, makroökonómiát is. Az első osztályban azzal kezdik, hogy felírják a
képletet a táblára, hogy figyelembe nem véve most a külkereskedelmet vagy külgazdaságot,
akkor y=c+i. Az y a nemzeti jövedelmet jelenti, a c a fogyasztást, az i pedig a beruházásokat.
Ha a rendelkezésre álló jövedelem, usque 308 milliárd forint, nagyobb lesz az összgazdaság
szintjén, akkor az valahogyan meg fog jelenni a fogyasztásban. Ha a rendelkezésre álló
jövedelem növekedni fog, nagyobb lesz, akkor ez a fogyasztásban meg fog jelenni, egy része,
a másik része pedig megtakarítási formában. Ebben is egyetértek önökkel.

De azt mondani, amit Veres képviselő úr mondott, hogy a pótlólagos adóbevétel
hiánya, ami ott marad az embereknél, nem fogja növelni a fogyasztást, egyszerűen
közgazdaságilag nonszensz. Ezt mondta képviselő úr, hogy ez nem hat a nemzeti
jövedelemre. Márpedig ez megítélésem szerint makroökonómia, első osztály, hogy a
fogyasztás igenis hat a nemzeti jövedelemre. Ha ön más képletet tanult vagy tanítottak önnek,
akkor beszéljünk arról, mert más fogalmi rendszert kell használnunk. De hogy a nemzeti
jövedelem márpedig a fogyasztásból, a befektetésekből, a beruházásokból tevődik össze, ez a
makroökonómia legelső képlete, amit föl szoktak a felsőoktatási intézményekben írni. De ha
logikusan végiggondoljuk, akkor is így kell lenni. Ha a rendelkezésre álló jövedelem a
háztartásokban nagyobb lesz, akkor az két csatornára mehet el, vagy megtakarításra, vagy
fogyasztásra. Ez pedig a nemzeti jövedelemre hat.

Ha ebben nem értünk egyet, akkor valóban kár lefolytatni a vitát, mert nem tudunk
szakmai vitát folytatni, csak ilyen üres politikai lózungokat fogunk egymás fejének vágni.
Annak is lehet értelme persze, mert itt politizáljunk, és ne máshol. De akkor mondjuk meg azt
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is. Ne mondjuk azt, hogy valaki alacsony szinten meg nem szakmailag vitatkozik a másikkal.
Ha ebben egyet tudunk érteni, akkor tudunk értelmes módon is vitázni. Ha nem, Veres
képviselő úr szavai alapján, akkor valóban nincs értelme, és azt javaslom, hogy menjünk
tovább, elnök úr, mert akkor nem egy nyelvet, nem egy közgazdasági nyelvet beszélünk, és
onnan kezdve ez egyéb komplikációkra adhat okot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértek, hogy menjünk tovább, mert kezdtem
magamat az egyetemen érezni. Az egyik hozzászólásom révén kaptam olyan kritikát, hogy
nem az egyetemi katedráról, hanem a parlamenti szószékről beszélek, de egészen kellemesen
éreztem magam most, a kiselőadás kapcsán.

Ezek után – Veres János képviselő úr! (Vágó Gábor: Már régóta jelentkeztem. Sokat
segítene, ha felírná a jelentkezőket.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Akkor tisztelt képviselő úr, az a kérésem, mivel nem először fordul elő, hogy
szíveskedjék jó magasra nyújtani a kezét, mert bizony isten, nem látom Lenhardt Balázs úr
széles válla miatt. (Derültség.) Semmiféle politikai attitűd nincs benne, isten bizony,
mondom, de még úgyis szót fog kapni képviselő úr. Ez a másik indokom, hogy hadd
beszéljen Veres képviselő úr, de most már tényleg azt szeretném, ha az utolsó szó jogán.
Parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak az a kérdés, hogy az utolsó szót nekem mondta-e
vagy pedig Vágó képviselő úrnak, mert…

ELNÖK: Harmadszor adok szót.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Nézze! Ahányszor fognak megszólítani
személyesen, ahányszor föltesznek kérdéseket, annyiszor fogok rá válaszolni. Csak szeretném
képviselőtársam figyelmébe ajánlani, hogy szerintem valamit rosszul hallott, rosszul jegyzett
meg, majd nézzük meg a jegyzőkönyvet, ugyanis én Balla képviselő úrnak azt a kifejezését
tettem kritika tárgyává, hogy ebből a bizonyos lakosságnál maradó jövedelemből vajon
beruházás lesz-e avagy sem. Ez egy olyan kérdés megítélésem szerint, amit nagyon nehéz
eldönteni, de legalábbis vitatni lehet, hogy ebből beruházás lesz. És miután ön úgy
fogalmazott, hogy fogyasztás és beruházás, majd később úgy fogalmazott, hogy
megtakarítások születnek a háztartásokban, pontosan így van, ezért ajánlom figyelmébe, hogy
létezik ma Magyarországon elég széles körben a megtakarításoknak olyan formája, amely
nem generál sem fogyasztást, sem beruházást.

Ha akarja, hogy erről hosszasan beszéljünk, akkor, bár elnök úr türelmével nem
akarnék semmiképpen visszaélni, minden további nélkül kész vagyok egy másik időpontban,
nem a bizottsági ülés időkeretében, erről beszélni. De meggyőződésem szerint ezzel
számolniuk kell akkor, amikor itt valami egészen másról beszélnek. Azaz úgy beszélnek,
mintha az a 300 milliárd forint közvetlen módon vagy beruházást, vagy fogyasztást generálna.
Ez nem így működik. Erre rengeteg, az előzőekben elvégzett számítás létezik
Magyarországon, még egyszer mondom, ha a valamikori Pénzügyminisztériumnak azokat a
papírjait elővették volna ezen javaslat összeállításakor, amelyek rendelkezésre állnak, akkor
nagy valószínűséggel nem esnének abba a hibába, hogy ilyen téves feltételezésből indulnak
ki.

Tekintettel arra, hogy láthatóan ezt a téves feltételezést hangoztatták tegnap a
parlamentben is, az általános vitában, most is ez hangzik el, azt tudom mondani, hogy rossz
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falakon állnak, azaz tévedés az a végiggondolatlan döntéshozatal, ami azt feltételezi, hogy az
ilyen módon történő, lakosságnál maradó többletjövedelem közvetlen módon fogja
befolyásolni, még egyszer mondom, közvetlen módon fogja egy az egyben befolyásolni a
gazdasági növekedést Magyarországon. Ez nem így van sajnos. Jobb lenne, ha ezt
megnéznék, vannak erre nézve statisztikai számítások, és meggyőződésem szerint az egyik
nagy hibája ennek a javaslatnak az, hogy ebből a tévedésből indul ki. A többi hibáról
beszéltem már, nem kívánom megismételni. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Vágó Gábor úr következik.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Egyrészt szeretnék Babák úr
hozzászólására reagálni, aki azt mondta, hogy itt szakpolitikai vitára van csak lehetőség.
Akkor kifejteném azt, amit már kifejtettem, hogy az adópolitika valójában a társadalom
vezetési pontja, hiszen az állammal az emberek az adókon keresztül állnak erősen
kapcsolatban. Éppen ezért az adópolitika az, ahol megnyilvánul az államnak az emberekhez
való viszonya. Mármost ebből a módosító javaslatunkban azt mondjuk, hogy az LMP szerint
a tehetősebbeknek nagyobb felelősségük van az állam működésében, éppen ezért
progresszíven növekedő adókulcsot szeretnénk. Viszont itt nagyon sok példa is volt arra, hogy
miért nem vizsgáltuk meg a már működő egykulcsos rendszereket, például Szlovákiát.
Szlovákia teljes mértékben kettészakadt, éhséglázadások vannak, falvakat körbevettek
betonfallal. Nem tudom, hogy ez lenne-e egy társadalompolitikai minta a Fidesz számára,
hogy a leszakadó régiókat még inkább letaszítsuk.

Azt tudom, hogy vannak kiegészítő elemei ennek az adórendszernek. Viszont most
úgy látjuk, hogy az egykulcsos adórendszer, visszatérve a Dancsó József úr által említett
makroökonómiai képletre, azért nem megoldás, mert a fogyasztásbővülés egy nagyon szűk
rétegben, a legfelsőbb decilisben fog igazán radikálisan növekedni. Ez a fogyasztásnövekedés
viszont nem feltétlenül a helyi gazdaságot fogja fölpörgetni véleményünk szerint. Nem azt
mondom, hogy nálunk van a bölcsek köve, de az biztos, hogy ha az emberek párizsi helyett
sonkát vásárolnak, nem plazmatévét, akkor nagyobb mértékben fog növekedni a fogyasztás.
Már csak azért is, mert a párizsi-sonka minőségváltás számossága jóval nagyobb, mint a
plazmatévét vásárolók száma. Tehát úgy érezzük, hogy a luxus fogyasztási cikkek
vásárlásának növekedése nem hoz akkora fogyasztásbővülést, mint amekkorát hozna egy
olyan progresszív adórendszer, ami egyenlő jövedelmi státusú embereknél megjelenne
fogyasztásbővülésként.

Tehát mi más alapokon gondolkodunk, kérem, ezt tartsák tiszteletben. Itt most nem
akarok olyan mély pocskondiázásba belemenni, mint amilyenbe sajnos kezdett belefulladni a
vita. Ezért tényleg arra kérem elnök urat, hogy ha nem lesz több hozzászóló, akkor én majd
meg is köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e
reagálni az elhangzott vitára.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megengedik, három fontos
dolgot emelnék ki a félreértések elkerülése végett. Tanácsadói cégek, illetve a Világbank
tanulmányait vizsgáltuk meg, és az azt mutatta, hogy a társasági adó, az iparűzési adó, a tb és
az szja azok a versenyképességi tényezők, amelyek számítanak. Elsődlegesen a társasági adó
és az iparűzési adó. Az iparűzési adó nálunk speciális, de a társasági adó az elsődleges,
másodsorban a tb és az szja. Amikor kialakítottuk az adóváltozások terveit, ezt tartottuk szem
előtt, hogy ezek az alapvető versenyképességi tényezők. A kormánynak voltak persze egyéb
szempontjai, társadalompolitikai szempontok, a magyarországi adómorál szempontjából is
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gondolkodtunk, hogy hol lehet, hol érdemes változtatni. Így találtuk azt, hogy a társasági
adóhoz és az szja-hoz tudunk most hozzányúlni. Csak azt szeretném jelezni, hogy a
versenyképességi tényezők között igenis a nemzetközi tanulmányok szerint is az szja fontos
szerepet játszik, tulajdonképpen a második helyen van.

A fogyasztás esetében nem akarok belemenni a közgazdasági vitába, csak annyit
szeretnék jelezni, hogy itt a gyerekekről nem esett szó. Tehát a gyermekes családoknál
nagyon sok pénz marad. A mikroszimulációs modellek szerint, amelyek a korábbi
Pénzügyminisztériumnak is rendelkezésére álltak, és amelyeket meg tudtunk vizsgálni, a
gyermekes családoknál hagyott pénz a fogyasztást bővíti. (Közbeszólásra.) Nem akarok
hangulatot kelteni, egyszerűen nem lett előfizetve a múlt évben, a költségvetési megszorítások
erre is kiterjedtek, gondolom. A lényeg az, hogy a gyermekes családoknál igenis lesz
fogyasztásbővülés, és a pénz fele odamegy.

Csak szigorúan a szakmai szempontokat kiemelve szerettem volna hozzászólni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A szavazás következik. Ki az, aki
támogatja Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak módosító javaslatát? (Szavazás.)
Nyolc. Ki az, aki nem támogatja? Tizennyolc. Nincs meg az egyharmad.

Megyünk tovább, kedves képviselőtársaim. Következik Lenhardt Balázs képviselő úr
törvényjavaslata, ami összefügg a 7. számú ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány
képviselőjét a javaslatról.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Megegyeztünk abban, hogy csak akkor indokol,
ha kéri az előterjesztő. Balázs!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az indoklást nem kérem. A Jobbik részéről
eddig is és ezután is önkorlátozást fogadunk, tekintettel arra, hogy a 3. pontnál tartunk, és az
ajánlás 86 pontból áll. Késő estig is itt ülhetnénk, ha folytatjuk ugyanezt a vitát.
Egyetlenegyszer kérünk szót a frakció részéről, de az álláspontunkat nagyon röviden
összefoglalnám, anélkül, hogy megismételnénk az általános vitát. A többkulcsos progresszív
adózás a szociális állam vívmánya, a XX. század első felében jelent meg. Ezzel szemben az
egykulcsos adózás nemcsak a Szabad Demokraták Szövetségének volt nagy követelése,
hanem a Nemzetközi Valutaalap által ajánlott orvosság volt az elmúlt időszakban. Láttuk,
hogy az IMF által baráti segítségnyújtásban részesített államok hogyan jártak jellemzően,
úgyhogy ezt a baráti jobbot semmiképpen nem fogadnánk el.

Egyetértünk az adóátrendezéssel, csak azt gondoltuk, hogy sokkal pozitívabb lenne, és
valóban a rászorulók és a középosztály megerősítését szolgálná a progresszivitás mellett, ha a
sávhatárok föltolása következne be. Ugyanúgy jövedelem maradna a lakosságnál,
természetesen a családi kedvezménnyel kombinálva. A Jobbik javaslata a teljes családi
adózás. Ez a pluszjövedelem biztos, hogy be lenne forgatva a gazdasági növekedésbe, mert
tényleg az alacsonyabb jövedelműek rákényszerülnek, hogy elfogyasszák a teljes
jövedelmüket, szemben a tehetősebbekkel, akik a megtakarítási hajlandóság mellett akár
külföldi felhasználás céljából is elkölthetik ezt a jövedelmet, drága utazásokra, vásárlásokra,
külföldi részvényekre, satöbbi. Tehát nem tartjuk ezt jó szempontnak. Itt azért az is látszik,
hogy ezeket a költségvetésből kieső bevételeket más úton kell pótolnia a kormánynak. Lehet,
hogy az egyéb intézkedésekre, például a magánnyugdíjpénztár 14 havi befizetésének
elvételére is ezért volt szükség. Itt a fenntarthatóság lesz kérdéses a jövő év utáni évekre
vonatkozóan. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van kérdése, véleménye a javaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. A kormány kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Nem
kíván. Akkor a szavazás következik. Ki az, aki támogatja Lenhardt Balázs képviselő úr
törvényjavaslatát. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Ki az, aki
nem támogatja? Sok. Ez nincs egyharmad.

Megyünk tovább. Következik az ajánlás 4. pontjában Szekeres Imre képviselő úr
javaslata, ami összefügg a 9., 11., 12., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 30. és 31. pontokkal.
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy mi a véleménye a javaslatokról.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot nem
támogatja. Szeretném megkérdezni, van-e lehetőség arra, hogy a kapcsolódó javaslatokról
egyszerre szavazzunk, ne pedig egyenként.

ELNÖK: Államtitkár úr, maradjunk abban, amiben az elején maradtunk, hogy
sorrendben haladunk. Köszönöm.

Tehát a kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
véleményük, kérdésük a javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor
a szavazás következik a 4. pontról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki…
Illetve nem is kell. Köszönöm.

Megyünk tovább. Az 5. pontban Vágó Gábor, Scheiring Gábor képviselő urak
törvényjavaslata. Itt olyan gond van, ami nem tartalmi, hogy házszabályszerű-e javaslat. Jogi
szempontból egy kérdőjel van a javaslathoz téve. Amennyiben ez nem házszabályszerű, akkor
tartalmilag nincs értelme vitatni. Tehát arról kell döntenünk, hogy házszabályszerűnek
minősítjük-e ezt a javaslatot, egyetértünk-e azzal, hogy ez házszabályszerű javaslat.
(Szavazás.) Négy.

Ha nem házszabályszerű, akkor megyünk tovább, hiszen tartalmilag nincs értelme
vitatni, és akkor nem terhelem államtitkár urat sem azzal, hogy véleményezze.

Következik Szilágyi György képviselő úr törvényjavaslata a 6. módosító indítvánnyal.
Erről is az a véleménye államtitkár úrnak? Most már előlegezem a véleményét, ne
haragudjon. Tessék!

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Erre céloztam, köszönöm. És a bizottság? Van észrevétel, tessék, Lenhardt
Balázs úr.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Bocsánat, visszavonom. Szavazzunk!

ELNÖK: Visszavonja, köszönjük szépen.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Szavazni akartam. (Derültség.)

ELNÖK: Most lehet szavazni. Ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.)
Egyharmad sem.

Következik az ajánlás 8. pontja, ami összefügg a 10. ponttal, Gyenes Géza képviselő

úr javaslata. A kormány véleménye?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kinek van észrevétele? Lenhardt Balázs úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Bocsánat, meg kell szegnem az előbbi ígéretet,
de azért elgondolkodtató szempont, a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak nyilván
nagyobb a költségük, az a ráfordítás, amit igényel a törődés. Úgyhogy szerintem ezt
humanitárius szempontok alapján mégis meg kéne fontolni.

ELNÖK: Köszönöm. Bocsánat, majd államtitkár úrszót kap, de még másnak is lehet
véleménye erről. (Nincs jelentkező. – Babák Mihály Lenhardt Balázshoz beszél.) Nincs több
vélemény erről? Babák képviselő úrnak csak így keresztbe kiabálva van véleménye? (Babák
Mihály: Elnök úr, ez más.)

ELNÖK: Tessék a mikrofont bekapcsolni!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bekapcsolom, de kettőnk között volt kommunikáció, ezt
nem tiltja a szabály. Megmagyaráztuk egymásnak, és megértettük.

ELNÖK: Értem. Nem tiltja a szabály. Ha nincs több észrevétel (Nincs jelentkező.),
akkor államtitkár úr következik.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, az indokunk az, hogy
alapvetően nem az adórendszeren belül szeretnénk ezzel a kérdéssel foglalkozni, hanem a
szociális rendszeren belül.

ELNÖK: Világos a válasz. Akkor szavazás következik az ajánlás 8. pontjáról, ami
összefügg a 10. ponttal. Ki az, aki támogatja az ajánlás elfogadását, kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) Hat, ez nincs egyharmad. Babák úr is támogatja? (Babák Mihály Lenhardt
Balázzsal beszélget.) Köszönöm, megyünk tovább.

Az ajánlás 13. pontja következik, Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem az
államtitkár urat, mi a véleménye róla.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja, ez egy
pontosító javaslat.

ELNÖK: Igen, a kormány támogatja. Egyéb észrevétel? Kinek van véleménye?
Gondolom, ezt üdvözli képviselő úr.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Nem is kell kommentárt hozzáfűzni.

ELNÖK: Egyéb vélemény van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki
az, aki támogatja Lenhardt Balázs úr javaslatát? (Szavazás.) Egyhangú igen. Ilyen sem volt
még. Köszönöm. A bizottság az ajánlás 13. pontját egyhangúlag támogatja.

Következik az ajánlás 15 pontjában ismét Lenhardt Balázs úr javaslata, ami a 23.
ponttal függ össze. Kérdezem a kormány véleményét a javaslatról.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úr kíván reagálni, vagy kéri, hogy a
kormány indokolja nemleges véleményét?
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Hát, lécci, lécci, ezt nem mondhatom, úgyhogy
elfogadom, fenntartva, hogy az internet-használat kiterjedése olyan szempont, ami esetleg
adózással kifejezésre juttatható. (Derültség.) Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Megint szavazás következik. Ki az, aki támogatja Lenhardt Balázs képviselő úr
indítványát. (Szavazás.) Három, kevés, nincs egyharmad.

Következik az ajánlás 16. pontjában ismét Lenhardt Balázs úr javaslata, ami a 24.
ponttal függ össze. Kérdezem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: És a képviselő urak és hölgy? (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel, szavazás
következik a 16. pontról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen, egyharmad sem.

Következik az ajánlás 17. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor törvényjavaslata.
Megint jogi probléma van, a házszabályszerűséget említi a jogi szakértő. Abban kell
döntenünk, hogy házszabályszerűnek minősítjük-e ezt az indítványt. Ki az, aki
házszabályszerűnek véli ezt az indítványt. (Szavazás.) Egy, ez egyharmad sincs, tartalmilag
akkor tehát ezzel nem kell foglalkoznunk.

Megyünk tovább az ajánlás 25. pontjára, miután a közbülsőket már a többi
indítvánnyal kapcsolatban megoldottuk. A 25. pontban, ami összefügg a 29. ponttal, Vágó
Gábor és Scheiring Gábor tesz javaslatot. Kérdezem a kormány véleményét róla.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Vágó Gábor úr kért szót.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ez esetben kérnék egy indoklást is.

ELNÖK: Indoklást kérünk. Tessék parancsolni!

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alapvető koncepciónk az,
hogy egységes 16 százalék legyen minden egyes jövedelemnél az adókulcs. Ebben nem fér
bele az, hogy bizonyos jövedelmeknél más legyen.

ELNÖK: Igen. Kérdezem, kinek van még észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.
Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak
javaslatát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Nincs egyharmad.

A 32. pont következik, megint csak Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselők
indítványa. A kormány véleménye?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a képviselők? Bocsánat, Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Itt is szeretnék egy indoklást kérni, mert úgy érezzük, hogy
ez itt egy fontos dolog az ökológiai…

ELNÖK: Szíveskedjék indokolni!
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BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a lehetőséget.
Örülök, hogy tudok erről beszélni, mert volt már olyan kapcsolódó módosító, amit még nem
lehetett a Házban tárgyalni. Egyetértünk azzal, hogy azt autók, cégautók adóztatását át kell
gondolni annak tekintetében, hogy most az Európai Unióban hogyan vannak ezek adóztatva,
hogyan engedik az értékcsökkenést, hogyan engedik a magáncélú használatot, satöbbi. Nem
látjuk annak a lehetőségét, hogy ezt ebben a formában megtegyük. Például, ha meggondoljuk
azt, hogy Szlovákiában akár az áfa is visszaigényelhető a benzin után, és lényegesen
könnyebbek a cégautó elszámolási szabályai, és ezt mi tovább szigorítanánk, akkor egyre több
szlovák rendszámú autó járna az utakon, amit semmiképpen sem szeretnénk. De
hangsúlyozom, egyetértünk azzal, hogy erről a témáról beszélni kell, és ezt a jövő év során
meg kell oldani.

ELNÖK: Köszönöm az indokolást. Kinek van egyéb észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Nincs más? Akkor Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Akkor ismét belekezdek a harcba, hogy meggyőzzem
képviselőtársaimat az egyharmados támogatásról. (Balla György: Bújj fedezékbe!) Itt azt
fontos látni, hogy nagyon sok trükközés van a cégautókkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy a
gazdaság kifehérítését elérjük, ami, úgy érzem, közös feladatunk és közös célunk is, hiszen
erről már kaptunk tájékoztatást, pontosan ezeket a trükközéseket kell megszüntetni. Azt
örömmel hallom a kormány képviselőjétől, hogy ezt a problémát már ők is fölfedezték, és ők
is keresnek majd megoldást, de mi most konkrét megoldást javasoltunk. Ha önök most nem
támogatják ezt a javaslatot, akkor nagyon úgy tűnik nekem, hogy még jó ideig fönnmarad a
cégautókkal való trükközés gyakorlata, ami pedig eléggé súlyosan terheli a környezetet. Most
nem akarok belekezdeni abba, hogy ez az év az évszázad legmelegebb éve, és lassan
tönkremegy körülöttünk a klíma. És ha nem rendezzük és nem csökkentjük radikálisan az
autóhasználatot, akkor sajnos ez be fog következni.

ELNÖK: Megkérdezem Balogh Ádám urat, hogy nem győzte-e esetleg meg a
képviselő úr érvelése.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még egyszer mondom képviselő
úrnak. Az alapvető koncepcióval, amit meg akar oldani, egyetértünk, értjük és foglalkozunk
vele, de hogy most egyes elemeit kiragadjuk és próbáljuk így megoldani anélkül, hogy
figyelembe vennénk azt, hogy az Európai Unióban mi történik, és más országok hogyan
csinálják ezt, most nincs értelme.

ELNÖK: Köszönöm. A szavazás következik az ajánlás 32. pontjáról, ami összefügg a
36. ponttal. Kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Egy. Egyharmad sem.

Következik az ajánlás 33. pontja, ami összefügg a 34. és 35. pontokkal. Kérdezem a
kormány képviselőjének véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Rövid indoklást szeretnék kérni.

ELNÖK: Tessék indokolni!
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BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Már említettem egyszer, a
kormány célja a társasági adóval a versenyképesség javítása. Itt más irányba haladunk, mint
ahogy ez a javaslat szeretné az irányt módosítani, mivel szeretnénk kiterjeszteni a társasági
adó 10 százalékos lehetőségét, míg az indítvány pont fordítva, szűkítené. Ez most nem
lehetséges.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van még észrevétele. Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nagyon egyszerű. Ez az indítvány azt szolgálja, hogy a
magyarországi kis- és középvállalkozások kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a nagy
multinacionális cégekkel szemben. Tehát itt nincs kecmec, ez most egy értékválasztás, itt
arról van szó, hogy a multikat támogatjuk vagy a kkv-kat. Illetve szavazásukkal önök
bemutatják, hogy melyiket. (Babák Mihály: Nem tudsz zsarolni.) Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a Vágó-
Scheiring-indítványt? (Szavazás.) Kettő. (Babák Mihály közbeszól.) Engem meggyőzött, igen.
Úgy érzem, meg kell indokolni. (Arnóth Sándor: Isten ments! - Derültség. - Babák Mihály:
Elfogadjuk. Értéket választottál.) Köszönöm szépen.

Következik az ajánlás 37. pontjában Lenhardt Balázs képviselő úr indítványa. Ezzel is
az a gondja a jogi szakértőnek, hogy nem tartja házszabályszerűnek az indítványt. Lenhardt
Balázs úr közben kiment, ezért el kell döntenünk, hogy házszabályszerűnek tartjuk-e. Aki
házszabályszerűnek tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen. Akkor ezen túl
vagyunk.

A 38. számú indítvány következik, Dancsó József képviselő úr javaslata. Ezzel is az a
gondja a jogász szakértőnek, hogy házszabályszerűségét meg kell néznünk, mert
túlterjeszkedik. Képviselő úr szép szál ember… (Babák Mihály: Elnök úr! Elnök úr!
Könyörgöm. Elnök úr!) Arról kell döntenünk, hogy ezt házszabályszerűnek minősítjük-e. Aki
igen, jelezze! (Szavazás.) Ez meggyőző többség. Házszabályszerű, tehát mehet tovább. Most
jön a tartalmi kérdés. Meg kell kérdeznem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Egyharmadot kapott.
Azért vagyok zavarban, mert a házszabályszerűségről szavaztunk, ezt pedig letudtuk
bemondásra, de nem akarok belemenni a formalizusba. Jó. (Babák Mihály: Jól csináltuk,
elnök úr, teljesen jól.) Egyharmadot kapott. Köszönöm a segítséget.

Következik az ajánlás 39. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak
javaslata. A kormány véleménye?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Indoklást szeretnék kérni.

ELNÖK: Tessék indokolni!

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a K+F kedvezményt akarná
kivenni az áfakörből. A kormány egyik célja a K+F tevékenység támogatása még a
motorfejlesztésnél is, emiatt ezt szeretnénk megvalósítani.
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ELNÖK: Kinek van észrevétele? Tessék!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az LMP célja a kutatás-fejlesztés támogatása, viszont
vannak olyan ágazatok, amelyeknél úgy érezzük, hogy egy kicsit túl nagy szeletet kapnak a
magyar nemzetgazdaságban, konkrétan az autóipari ágazat, amit úgy értékelünk, hogy nem
kitörési pont a magyar gazdaság számára. Újabb fókuszpontokat kell találni, mert az autóipar
a XX. század lendítő ágazata volt, a XXI. század lendítő ágazata pedig a megújuló
energiaforrásokra épülő zöldipar. Amíg a kormány a XX. század és a múlt mellett van, addig
az LMP a jövő iparágait támogatná. Köszönöm. (Babák Mihály tapsol: Bravó!)

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Ez nincs egyharmad. Most 5 perc szünet
következik. (Rövid szünet.)

Kérem kedves képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek helyet foglalni. Folytatjuk
munkánkat. Következik az ajánlás 40. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő

urak javaslata, amelynek kérdéses a házszabályszerűsége a jogi szakvélemény szerint. Ezért el
kell döntenünk, hogy házszabályszerűnek tartjuk-e a 40. számú indítványt. Ha nincs
észrevétel ehhez (Nincs jelentkező.), akkor kérdezem, ki tartja házszabályszerűnek az
indítványt. (Szavazás.) Vágó Gábor úr, ez nagyon kevés.

Megyünk tovább a 41. pontra, amelynek ugyancsak a házszabályszerűségével van
gond, ráadásul ez összefügg a 42. és a 82. ajánlási pontokkal. Ki az, aki Pósán László
képviselőtársunk javaslatát házszabályszerűnek tartja. (Szavazás.) A többség
házszabályszerűnek tartja. A kormány véleménye következik.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Most jön a szavazás. (Szavazás.) Egyharmad
támogatja. Köszönöm szépen.

Következik a 43. pont, Szekeres Imre képviselő úr javaslata, ami összefügg az 50. és
84. pontokkal. Kérdezem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság véleményét. (Nincs jelentkező.) Nincs vélemény. A
szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szekeres Imre képviselő úr indítványát? (Szavazás.)
Három, nincs egyharmad. Köszönöm.

Tovább megyünk az ajánlás 44. pontjára, ez L. Simon László képviselő úr javaslata,
amely összefügg a 85. pontjával. A kormány véleményét kérdezem.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. És a bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.
Következik az ajánlás 45. pontjában Vágó Gábor, Scheiring Gábor képviselő urak és

Szabó Rebeka képviselő asszony indítványa, amelynek a házszabályszerűségével van gond.
Kérdezem, hogy házszabályszerűnek tekinti-e a bizottság a 45. számú indítványt. Aki annak
tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy, ez nincs egyharmad, megyünk tovább.

A 46. számú indítvánnyal hasonló gondok vannak. Ki az, aki az indítványt
házszabályszerűnek tartja? Ez Balázs József képviselő úr indítványa. Hány fő tartja
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házszabályszerűnek a bizottságból? (Szavazás.) A bizottság több mint egyharmada. (Jelzésre.)
Több mint fele. A többsége. A kormány véleménye következik.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ilyenkor viszont az egyharmad támogatja. Köszönöm.
Következik az ajánlás 47. pontjában Bóka István képviselő úr javaslata. A kormány

véleménye?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt sem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A képviselők részéről? Parancsoljon!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Jelzem, hogy ezt
a gazdasági bizottság egyhangúlag támogatta mai ülésén. Ez azt mondja, hogy ideiglenes a
telephely vagy az ipari tevékenység a 30. naptól kezdődően, a kormány által javasolt 60. nap
helyett. Alapvetően ennek makroszinten nincs hatása, hiszen makroszinten ezek a jövedelmek
az önkormányzati szektoron belül maradnak. Azonban történik egy átrendezés a kisebbek
irányába. A kormány nyilván adminisztrációs tehercsökkenéssel indokolja a javaslatát, én
meg azt mondom, hogy alapvetően a kisebbektől vesz el jövedelmet a nagyobb, tehetősebb
önkormányzatok javára.

Csak jelzem, hogy az építőipari tevékenységnél akkor állapítható meg telephely, ha a
fővállalkozó legalább 180 napot dolgozik, de Magyarországon a munkákat nem a
fővállalkozók végzik, ezt valamennyien látjuk, érzékeljük. A fővállalkozók logisztikai
tevékenységet végeznek, a munkát ténylegesen alvállalkozók végzik. Az alvállalkozók ritka
esetben tartózkodnak 30 napnál hosszabb ideig a területen. Ha kitoljuk ezt a 30 napos
határidőt 60 napra, akkor ez még rosszabb lehetőséget biztosít. Én készítettem nálunk,
Balatonfüreden egy felmérést, itt egy 1,3 milliárdos nettó építési munka tekintetében 3 millió
forintos iparűzési adó folyt be magától a fővállalkozótól, hiszen a fővállalkozó levonja az
alvállalkozói teljesítményt az iparűzési adó alapjából. Tehát ez az átcsoportosítás nem nagy,
ezért nem fáj a szívem. De a következőnél már nagyon fog fájni, ha nem támogatjuk, mert az
eredeti javaslat igazságtalan. De azt gondolom, az is egy értékválasztás, hogy a kisebbektől a
nagyobbak felé az átcsoportosítást engedjük-e vagy nem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Esetleg az érvelés nyomán a kormány álláspontja változott-e?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki a 47. pontot, Bóka István
képviselőtársunk javaslatát támogatja? (Szavazás.) Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Egyharmad. Köszönöm.

Következik ugyancsak Bóka István képviselő úr javaslata, ami összefügg a 83. ponttal.
A kormány véleményét kérem.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem Bóka István urat.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ez egy nagyon durva történet. Ennek az a lényege,
hogy az iparűzési adó a kábelszolgáltatók tekintetében, illetve a távközlési tevékenységet
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folytatók tekintetében nem ismeri el telephelynek a jelenlegi szabályozás értelmében
valamennyi települést. Hiszen ezeken a részeken nincs személyes közreműködés. A történet
valamikor ott kezdődött, és elnézést, hogy hosszúra nyújtom, hogy a T-Mobile a bevételét,
amit beszedett a települési önkormányzatok területén, annak rendje és módja szerint
megosztotta a településekkel iparűzési adó formájában, mivel azokat a bizonyos adótornyokat
is, amelyek ott éktelenkedtek a településeken, telephelynek tekintette, és fizette az iparűzési
adót nagyon sok magyarországi kisvárosnak. A T-Mobile ezt teljesen normálisnak és
természetesnek tartotta, hogy ha a bevételei bizonyos településről érkeznek, akkor az
iparűzési adót oda fizesse.

A fővárosi önkormányzat, észlelve azt a törvényi szabályozást, hogy szűken véve
rendszeres személyes közreműködés itt nincs, önrevízióra kötelezte a T-Mobilet, az
önrevízióhoz fölhasználta a korábbi Pénzügyminisztérium állásfoglalását, amely azt mondta,
hogy igen, ez valójában így van. Megvonásra kerültek ezek a bevételek ezektől a települési
önkormányzatoktól. Ez érinti egyébként a T-Mobile-t, a T-Comot, a Telenort és a
kábelszolgáltatókat. A történet lényege tehát az, hogy ezek a települések, és nem is
kistelepülések, hangsúlyozom, hogy a főváros kapja meg ezt az iparűzési adóbevételt, vagy
azok az önkormányzatok, ahol ez a bevétel fölvetődik. Nálunk például amikor a UPC
megszerezte a piacot Balatonfüreden, feltúrta az egész várost, szerintem nem túl korrekt
munkát végzett a helyreállításkor, körülbelül 400 milliót szed be a balatonfüredi lakosoktól
bevételként, és ezután egyetlenegy fillér iparűzési adót a városnak nem fizet. Ezt a szabályt
próbálja ez a javaslat korrigálni.

Tehát ez egy értékválasztás. Azt kell eldönteni, hogy ez a bevétel kit illet. A
településeket illeti meg, és csak azt kérjük, ami erről az oldalról fogyasztásként fölvetődik,
vagy pedig a fővárost, vagy akár egy-egy nagyobb települést illet meg. Ez már viszonylag
nagyobb súllyal esik a latba, több milliárd forintot jelent. Korábban a parlament, érzékelve,
hogy nem igazságos az iparűzési adónak ez a rendszere, a villamos energia, illetve a gáz
tekintetében bizonyos megosztási szabályt alkalmazott, amely szerint a bevételek felmerülési
helyén kell megfizetni az iparűzési adót. Én nem kérek semmi mást, csak azt, ami a miénk. Ez
a pénz a miénk, ehhez másnak semmi köze nincs. Ezt a pénzt kérjük. Erre a kezét nem teheti
rá a minisztérium segítségével a fővárosi önkormányzat vagy a nagyobb önkormányzatok. De
hangsúlyozom, ez még nagyobb településeket, akár 40-50 ezres városokat is érint, amelyek
szintén nem részesednek ezekből az iparűzési adóbevételekből. Ennyit szerettem volna
elmondani, ha már értékválasztásról beszélünk.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Újra megadom a szót a kormány képviselőjének.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő úr alapvető
koncepciójával nem tudok szembe helyezkedni, megértem azt, hogy miről van itt szó, és
nagyon fontos téma. De szeretném jelezni, hogy ez egy olyan kérdés, ahol egyértelmű a jogi
álláspont a jelenlegi szabályozás tekintetében. Ez egy módosítás, amit most javasolt képviselő

úr, és azért ez hatalmas tömegű adminisztrációt érint. Több ezer önkormányzathoz kell most
beadni a bevallásokat. Lehet, hogy ez nekik nem olyan nagy gond, nem tudom megítélni, de
úgy gondolom, ezt a lépést mindenképpen hatásvizsgálattal egy kicsit meg kell támogatnunk,
hogy ez pontosan mit jelent az érintett cégeknek, önkormányzatoknak és az összadóbevétel
szempontjából. Mert az is lehetséges, hogy megosszuk az iparűzési adó alapját, de ahol nincs
például iparűzési adó vagy kevesebb, ott összességében veszítünk rajta. Tehát egy alaposabb
vizsgálatot tartanánk szükségesnek.

ELNÖK: Képviselő úr!
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engem Bóka
képviselő úr érvelése meggyőzött. Semmi kifogásom nincs az ellen, ha a kormány egy
alaposabb elemzést végez, addig van rá ideje, amíg a parlament elé nem kerül végszavazásra a
dolog. Természetesen kapcsolódó módosító javaslattal lehet rajta változtatni, de igen jó
esélyét látom annak, hogy az egyébként a kormánytöbbséget adó frakció e mellett a javaslat
mellett fog kiállni. Azt javasolnám a kormánynak, hogy próbáljon háttértanulmányt végezni,
képviselő úrnak pedig, hogy ha szükséges, a módosító javaslatát kapcsolódóval kiegészíteni,
de teljesen életszerű, normális és igazságos a képviselő úr javaslata. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bóka István képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, az adminisztrációs teherre reagálnék. Azért
ne a multicégeket próbáljuk megkímélni az adminisztrációs tehertől, hiszen itt alapvetően
hatalmas multicégekről van szó, amelyek ezt fizetik. A másik megjegyzésem pedig. A
multicégek teljesen evidensnek tartották, hogy nekik mindenhol fizetniük kell, ahol
adótornyuk van, oda biztos. Ezt nem ők kezdeményezték, a fővárosi önkormányzat
adóhatósága kezdeményezte, és mellé állt állásfoglalásával az akkor Pénzügyminisztérium.
Nekik, a szolgáltatóknak nem volt semmi gondjuk ezzel az adminisztrációs teherrel. Ezt
nyilván befolyásolta, lehet, hogy volt olyan szándék, amire államtitkár úr már utalt, hogy
elképzelhető, hogy makroszinten ezzel kevesebb adó folyik be a rendszerbe, hiszen vannak
olyan önkormányzatok, ahol vagy nincs iparűzési adó, vagy nem olyan mértéket fizetnek, de
akkor is értékekről beszélünk. Nekem Balatonfüreden bizony hiányzik az a 20-30 millió
forint, amit, hangsúlyozom, az én állampolgáraim fizetnek be. Nálunk nem földben megy a
kábel, mint Budapesten, hanem a levegőben vezetik, és lényegében minden kisebb-nagyobb
javításkor a fél várost föltúrják, tehát elszenvedői is vagyunk ennek a történetnek. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Gábor!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem szeretnék belekapcsolódni a kormány és a Fidesz-
frakció vitájába, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az LMP elvi álláspontja a
szubszidiaritás elvén alapul. Tehát ha az adót ott szedjük be, ahol valóban az az értéktöbblet
keletkezik. Itt ez egyértelmű, és a decentralizálásra kell törekedni. Tehát ha a távközlési
szolgáltatók valóban a tevékenységi helyükről jutnak nyereséghez, akkor helyben is hagyják
azt a pénzt. Az LMP álláspontja egyértelmű ebben a kérdésben, mi támogatni fogjuk ezt a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás
következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.

Következik az ajánlás 49. pontjában Gyenes Géza képviselő úr javaslata, amely
összefügg az 52., 55., 57. és 75. ponttal. Kérdezem a kormány véleményét a javaslatról.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimnak mi a véleménye róla?
(Nincs jelentkező.) Nincs véleménye. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja Gyenes
Géza képviselő úr törvényjavaslatát, illetve a hozzá kapcsolódó további javaslatokat?
(Szavazás.) Kettő, ez kevés az egyharmadhoz. Köszönöm szépen.
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A következő ajánlási pont az 51., amelynek ismét csak házszabályszerűségi problémái
vannak. Tehát arról kell állást foglalnunk, hogy házszabályszerűnek tekintjük-e az 51.
pontban lévő indítványt. Ki az, aki úgy gondolja, hogy házszabályszerű ez az indítvány?
(Szavazás.) Senki sem gondolja. Mégis, egy fő. ez kevés. Tehát ez nem házszabályszerű.
Köszönöm szépen.

Következik az ajánlás 53. pontja, amelyben Koszorús László, Mihalovics Péter és
Csizi Péter urak tesznek javaslatot, és amely összefügg az 54. és 56. pontokkal. Kérdezem a
kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja, úgy
láttam, hogy egyhangúlag. Bocsánat, egy tartózkodással. Köszönöm.

Következik az ajánlás 59. pontjában ismét csak Vágó Gábor Scheiring Gábor
képviselő urak indítványa. A kormány véleménye?

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Egy szavazat, ez
kevés az üdvösséghez.

Megyünk tovább. Következik az ajánlás 60. pontjában Szekeres Imre indítványa, ami
összefügg az ajánlás 62. és 63. pontjával. Kérdezem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Egy,
egyharmadot sem kapott. Köszönöm.

Az ajánlás 61. pontjában Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő

urak tesznek indítványt. Kérdezem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja. És a képviselőtársaim? Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, ez látható többség. Ki nem támogatja? Ki
tartózkodott? Egy. A bizottság tehát támogatja a javaslatot. Köszönöm.

Következik az ajánlás 64. pontjában Vágó Gábor képviselő úr javaslata, aminek
megint a házszabályszerűségével van baj. Ezért megkérdezem a bizottságot,
házszabályszerűnek véli-e ezt az indítványt. (Szavazás.) Egy. Bocsánat. Most gondban
leszünk, mert kevés jogász van közöttünk, de tessék parancsolni érvelni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A házszabályszerűséghez hozzátartozik, hogy itt az
adócsomagot komplex egészként kezeljük. Az általános vitában is elmondtam, hogy ennek az
adócsomagnak van egy vesztes társadalmi csoportja, mégpedig a pályakezdő fiatalok. Az ő
problémájukra szeretnénk egy választ adni, a Start-kártya meglévő rendszerét kibővíteni,
ezzel talán hozzá tudjuk őket egy kicsit segíteni a munkaerő-piaci kezdéshez. Kérem, hogy
támogassák a házszabályszerűséget, ha szimpatikus önöknek a pályakezdő fiatalok sorsa, és
foglalkozni szeretnének a fiatalokkal, akkor az egyharmaddal is támogassák.
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ELNÖK: Igen. Köszönöm, képviselő úr. Úgy gondolom, ez szakmai érvelés volt, de
megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ezek után meggyőzőtt-e minket arról, hogy ez egy
házszabályszerű javaslat. Aki úgy gondolja, hogy igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Egy. Továbbra is egy. Akkor ez sem kapott egyharmadot.

Tovább megyünk az ajánlás 65. pontjához, Rogán Antal képviselő úr indítványához.
Kérdezem a kormány véleményét.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaim véleményét.
(Szavazás.) Egyharmad támogatja.

Azért vagyok ilyen zavarban, mert bemondásra csináljuk ezt? (Jelzésre.) Megint
tanultam valamit, de Dancsó úrnak elhiszem, hogy ez így van. Megszámolták, egyharmad
támogatja. Köszönöm.

Következik az ajánlás 66. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor úr javaslata,
házszabályszerűségi problémákkal. Azt mondják a jogi szakértők, hogy ez nem
házszabályszerű. Kérdezem a bizottságot, hogy házszabályszerűnek gondolja-e a 66. számú
indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Ez nem elegendő az
egyharmadhoz.

Következik az ajánlás 67. pontjában Stágel Bence képviselő úr indítványa, ugyancsak
házszabályszerű problémákkal, ráadásul összefügg a 74. ponttal. Tehát az a kérdésem, hogy
házszabályszerűnek gondoljuk-e ezt az indítványt. Kérem, aki igen, jelezze kézfelemeléssel!
(Szavazás.) Senki sem gondolja, hogy ez házszabályszerű javaslat.

A napirendi pont lezárása

Megyünk tovább. Az ajánlás végére értünk, mivel a többi pontot már érintettük. Az a
kérdés maradt még, hogy van-e esetleg olyan indítvány, amiről kellett volna, de nem
szavaztunk. (Nincs jelentkező.) Nem tud ilyenről senki semmit. Köszönöm.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító
indítványok tárgyalása

Áttérünk a napirend 4. pontjára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
törvényjavaslat vitájára. Megadom a szót a kormány képviselőjének, és megyünk sorba itt is,
mint az előbb.

Az 1. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr indítványáról van szó, ami
összefügg a 3. ponttal. Kérdezem a kormány véleményét a javaslatról.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaim véleményét. (Nincs jelentkező.) Nincs vélemény.
Szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy. Az nincs egyharmad.

Következik az ajánlás 2. pontjában Józsa István… (Balla György jelentkezik.) Tessék
parancsolni!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Ügyrendi javaslatom lenne. Szoktunk ilyet csinálni,
természetesen, ha nincs képviselőtársaim ellenére. A kormány által támogatott módosító
javaslatokról egyben szavazzunk, és a többiről is egyben szavazunk, kivételt képez mindig az,
ha valamelyik képviselőtársunk kéri, hogy egy javaslatról külön szavazzunk. Akkor arról
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értelemszerűen külön szoktunk szavazni. Ha ez képviselőtársaimnak elfogadható, akkor azt
javaslom, hogy ebben a kérdésben is így járjunk el.

ELNÖK: Köszönöm. A javaslat világos. Kinek van ehhez észrevétele? (Nincs
jelentkező.) Ha nincs észrevétel, akkor hallgatólagosan úgy tekintem, hogy elfogadtuk a
javaslatot. Kérdezem a kormány képviselőjét, melyek azok az indítványok, amelyeket
támogatni tud a kormány.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a 44. pontot,
Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványát támogatja.

ELNÖK: Ezt úgy kell érteni, hogy egyetlen indítványt támogat a kormány, a 44.
számút, a többit nem támogatja.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, úgy kell érteni, elnök úr.

ELNÖK: Akkor most erről az egy indítványról fogunk szavazni. A 44. pontban lévő
indítványt a kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja ezt az indítványt.
(Szavazás.) Ez egy erőteljes többség. Tehát ezt a kormány támogatta, a többit a kormány nem
támogatja. Most adom meg a szót Vágó Gábor úrnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Akkor szeretnék külön szavazást kérni a
15. és a 16. pontról.

ELNÖK: Világos. Jóllehet, a kormány a 15. és 16. pontot nem támogatja, képviselő úr
külön szavazást kér erről. Ezért megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a 15. pontban
Scheiring Gábor és Szilágyi Péter képviselő urak indítványát támogatja. (Vágó Gábor jelzi,
hogy szólni szeretne.) Tessék beszélni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Arról szól a 16. pont, hogy teljes
mértékben a NAV ellenőrzésének lefolytatása során minél inkább arra szorítkozzon, hogy ne
az adózókat terhelje, az adózók erőforrásait ne vegye nagymértékben igénybe. Ez egy
mértékletességre intő pont. A 15. pont pedig arról szól, hogy minél inkább juttassa el az
információkat az adózókhoz. Mind a kettő olyan pont, amelyekről úgy érzem, hogy nem
terhelik meg sem a NAV működését, inkább az adómorált segítheti, hiszen minél több
információ jut el egy adózóhoz, annál inkább lehetősége van arra, hogy a jogszabályokat
betartsa, és az adómorált növelje, ezáltal minél több a társadalomhoz hozzájáruló adózó
állampolgár legyen az állam mögött. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Ez az érvelés mind a két ponthoz szólt?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Úgy értelmeztem, hogy egyben szavazunk, így ez mind a
kettőre vonatkozik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát ezeket az érveket meghallgatván kérdezem
képviselőtársaimat, a 15. és 16. számú indítványt ki támogatja. (Szavazás.) Kettő. Ez kevés,
ez nincs egyharmad.

Akkor, ha jól értelmeztem, ezt a napirendi pontot lényegében befejeztük. (Jelzésre.)
Bocsánat, még arról kell szavaznunk, hogy azokat az indítványokat, amelyeket a kormány
nem támogatott, és külön nem szavaztunk róluk, a bizottság támogatja-e. Ezeket egy tételben
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kell minősítenünk. Ezekre vonatkozik a kérdésem, ki az, aki támogatja ezt az
indítványcsokrot. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Tehát ezekben sem kapták meg
az egyharmados támogatást.

A napirendi pont lezárása

Ezzel a döntésünkkel a 4. napirendi pontot is letudtuk.

Egyebek

Az Egyebek között szeretnék néhány információt adni. Kedves Képviselőtársaim!
Bocsánat, előtte meg kell köszönnöm Balogh Ádám úr közreműködését. Köszönöm szépen.
Jó munkát kívánok.

BALOGH ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is köszönöm.

ELNÖK: Az Egyebek között egy bejelentés, hogy a cseh parlament
partnerbizottságának meghívására a lehetséges három fő helyett két képviselőtársunk utazik,
Dancsó József képviselő úr és jómagam. Egy lehetőség lett volna még, de ezzel nem élt a
kormányoldal. Itt olyan szerencsében lesz részem, hogy nem lesz kétharmados többség a
delegációban, majd próbálok vele valamit kezdeni. (Babák Mihály: Ne reménykedj, elnök úr.)
Ne reménykedjek. A remény hal meg utoljára.

A másik bejelentésem az, hogy egy másik út is napirenden van. Brüsszelben az
Európai Parlament kezdeményezésére egy tanácskozás lesz, ahol a bizottságunkat, más
képviselőtársainkkal együtt, Veres János képviselő úr fogja képviselni. (Babák Mihály: Hát
engem nem. – Derültség.)

A harmadik ilyen tárgyú bejelentésem az, hogy az európai fejlesztési biztos, Piebalgs
úr Martonyi János külügyminiszter úr meghívására Magyarországra látogat. Az a kérése a
külügyi hivatalnak és a Külügyminisztériumnak, hogy azon a megbeszélésen, amire
november 4-én kerül sor 10.20 és 12 óra között, a külügyi és határon túli magyarok
bizottságának és az európai ügyek bizottságának, valamint a számvevőszéki és költségvetési
bizottság tagjai közül erre kellene delegálnunk legalább két főt. Tisztelettel kérném, ha itt
lenne Hargitai alelnök úr, hogy biztosítsa azt, hogy a kormányoldal legalább egy főt erre az
eseményre a bizottság részéről delegáljon. Még egyszer mondom az időpontot: november 4.,
10.20 és 12 óra között három magyar parlamenti bizottság képviselőivel találkozik Piebalgs
úr, az Unió fejlesztési biztosa Martonyi János úr vendégeként. Hadd kérjem meg Dancsó urat,
hogy gondozza ezt a kérdést, és jelezzen vissza nekem. Köszönöm szépen.

Végezetül, kedves képviselőtársaim, itt van egy elvarratlan szál. Gazdag pályafutásom
során gyakran dolgoztam hierarchikus szervezetekben, az Országgyűlés nem tipikusan
hierarchikus szervezet, de a házelnök intencióit igyekszem racionális komolysággal venni. Az
előzmények ismertek, itt a Magyarok Világszövetsége ügyében van egy kérés, aminek a
hátterét ezekkel a papírokkal igyekeztem felfrissíteni bennünk. Az volt a reményem,
gondolatom, hogy a Számvevőszék segít nekünk abban, hogy azokat az információkat
megkapjuk tőle, amelyek birtokában kezeljük ezt a kérdést.

Most azt kérem, vagy azt vetem föl a bizottság számára, hogy egy ilyen kérést a
Számvevőszék számára megfogalmazzunk-e. Én a saját nevemben eredménytelenül
fogalmaztam meg egy ilyen kérést. Végül is az a kérdésem, hogy kezdeményezze-e a
bizottságunk a Számvevőszék elnökénél azt, hogy a Magyarok Világszövetséget ügyében
esetleg ennek a támogatásnak a megítélése érdekében adjon nekünk információkat, vagy ne
foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Tessék parancsolni!
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, én olvastam ezt a levélváltást, azt gondolom,
ez költségvetési kérdés. Ez egy akármilyen bizottsági módosító indítvánnyal kezelhető, ha ezt
támogatja a parlamenti többség. Szerintem az ÁSZ-nak ebben nincs kompetenciája.

ELNÖK: Világos. Csak azt nem tudom, és kérdezni akartam, hogy mi volt az oka
annak idején, amikor egy költségvetésből a megítélt előirányzat kikerült. Erre kértem volna
információt. Nem tudom, hogy annak idején miért történt az, ami történt. Egy felvilágosítást
akartam kérni. Amit képviselő úr mond, az korrekt, persze, ha valaki ilyet benyújt, akkor majd
eldöntjük, hogy mi legyen a sorsa.

Akkor utoljára fölteszem a kérdést, azután nem akarok ezzel foglalkozni többet, nem
gondolja úgy a bizottság, hogy ebben a bizottságnak lennének tennivalói. A költségvetésben
kezeljük. Köszönöm szépen. A házelnök urat ennek alapján fogom informálni. Ezzel
elvarrtam a szálakat, nyugodt a lelkiismeretem.

Van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója? Vágó Gábor úr, tessék!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Nem biztos, hogy a költségvetési vita előtt szerencsés,
de vannak itt olyan nagy állami szervezetek, amelyeknek új vezetőit nem hallgattuk meg.
Vagy lehet, hogy csak én nem voltam itt, de a PSZÁF vezetőjét vagy egyéb vezetőket
szívesen meghallgatnék, például, hogy Szász Károly hogyan vélekedik a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete vezetőjeként mondjuk a devizahitelesek kérdéséről. Persze a
sajtóban elmondta ezeket, de szerintem jó lenne, ha ezeket a nem feltétlenül törvényben leírt,
de hagyományos köröket a költségvetési bizottság lefutná. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Világos a felvetése, képviselő úr. A Házszabály szerint ezt lehet
kezdeményezni, kétötödös támogatottság esetén a bizottság elnöke hivatalból felkéri az
illetékes vezetőt arra, hogy itt meghallgathassuk őket. Ilyen hivatalos indítvány még nem volt,
ez az első, ez is annak tekinthető, de egyelőre egy képviselői fölvetés, nem több. Úgyhogy
arra bátorítom, hogy szerezzen hozzá még néhány támogatót legalább. Hát, hogy ebben az
évben lehetőség lesz-e még rá? Nem hiszem, hogy ez ebben az évben összejönne. De végül is
elvileg lehetőség van rá, a Házszabály megengedi.

Az ülés bezárása

Ha nincs több észrevétel, akkor köszönettel bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 21 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


