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Napirend:

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

szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447. szám - Lázár

János (Fidesz) képviselő önálló indítványa - módosító javaslatok megvitatása)

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1434. szám - Németh Zsolt (Jobbik) képviselő

önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

3. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények kötelező gépjármű-felelősségbiztosításával

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1457. szám - Koszorús László (Fidesz)

képviselő önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

4. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480. szám -

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

5. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479. szám -

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

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

valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

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

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám - kapcsolódó

módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

8. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Tukacs István (MSZP)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

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

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

Dr. Nagy István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

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

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára,
Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Mai első bizottsági első ülésünket megnyitom. A bizottság
határozatképes. A pontos szám megállapítása később történik.

A napirend elfogadása

A napirendi ajánlás mindenki számára ismert, ehhez korrekciós kérelem nem érkezett,
ezért megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta
napirendjét.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

Az 1. napirendi pont a Lázár János képviselő úr indítványával kapcsolatos módosító
javaslatok megvitatása. A bizottsági ajánlás 1. pontjában Tóbiás József képviselő úrnak van
egy módosító javaslata. Tóbiás képviselő úr nincs jelen. Ezért kérdezem a kormány jelen lévő

képviselőjét. (Balla György jelentkezik.) Az előterjesztő képviselőjeként parancsoljon!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő
képviselőjeként szeretnék szólni, és szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy jelen
állapotában egyetlenegy módosító javaslatot sem támogat az előterjesztő.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány sem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Igen. Ezek elég egyértelmű vélemények. A kormány sem támogatja. Ezek
után megkérdezem a bizottságot, kinek van véleménye, észrevétele a módosító
indítványokról. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Akkor azt indítványozom, miután sem az előterjesztő nevében nyilatkozó Balla
képviselőtársunk, sem a kormány nem támogatja egyik indítványt sem, hogy a 9 módosító
javaslatról egyben szavazzon a bizottság. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki támogatja az itt
lévő módosító indítványokat. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen. Ez kevés az
egyharmadhoz.

A napirendi pont lezárása

Tehát a módosító indítványokat a bizottság nem támogatja. Köszönöm.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény módosításáról szóló,
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Megyünk tovább a 2. napirendi ponthoz. Ez egy önálló képviselői indítvány Németh
Zsolt jobbikos képviselő úr részéről, akit köszöntök. Megkérdezem a kormány véleményét az
indítványról, de előtte, ha kíván a képviselő úr kiegészítést tenni, önnek is megadom a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÉMETH ZSOLT (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót. Aki olvasta az általános
indoklást, annak számára elég egyértelmű a javaslat. Ez a régi nevén BAR-listáról szól, új



- 8 -

nevén KHR, központi hitelinformációs rendszer. Nagyon sok ember megkeresett minket,
leginkább devizahitelesek, akik elmondták, hogy nekik nagyon nagy segítség lenne, miután
hitelüket kifizették, bár még egyéb más hitellel tartoznak, ha ez a billog, ez a bélyeg nem
lenne rajtuk 5 évig, mert jelenleg eddig tárolja a rendszer azon emberek, állampolgárok
adatait, akik már kifizették adósságaikat, de még 5 évig hordozzák magukon ezt a billogot,
nem kaphatnak semmilyen hitelt, ami esetleg segítené őket a kilábalásban. Ez az indítvány ezt
az ötéves időintervallumot csökkentené le 1 évre. A bajba jutott családokkal folytatott
beszélgetés során derült ki, hogy nekik ez nagy segítség lenne, ezért kérem a tisztelt
bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most adom meg a kormány képviselőjének a szót
véleményének elmondására. Tessék parancsolni!

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A kormány a javaslatot nem támogatja, mégpedig azon okból kifolyólag,
hogy a 4. napirendi pontban szereplő, pénzügyi tárgyú törvények módosítására vonatkozó
törvényjavaslatcsomag tartalmazza a KHR-re vonatkozó szabályozás módosítását, azzal a
tartalommal, hogy az 5 éves nyilvántartás 1 éve csökkenjen abban az esetben, ha a tartozás
teljes egészében kiegyenlítésre került. Ebben az esetben a tartozás kiegyenlítésétől számítva 1
év elteltével haladéktalanul vissza nem állítható módon kerül törlésre a referenciaadat. Tehát a
pénzügyi salátatörvény pontosan kodifikáltan tartalmazza ezt a javaslatot, ezért ezt az
indítványt nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kormány véleményét. A bizottság részéről kinek van
kérdése, észrevételek? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor újra megadom a szót az
előterjesztő képviselő úrnak reagálásra.

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a kormány véleményét. Ebben az esetben
visszavonom az indítványomat.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr visszavonta indítványát, akkor erről nem
kell szavaznunk. Köszönöm, képviselő úr, a részvételét.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények kötelező gépjármű-felelősségbiztosításával
összefüggő módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Következik a 2. napirendi pont b) pontja hasonló tárgykörben. Az előterjesztő
képviselő urat nem látom körünkben, ezért a kormány képviselőjének adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Képviselő úr egyeztetett a minisztériumi szakértőkkel, ebből kifolyólag a
kormány támogatja a javaslatot, amely szakmai véleményünkkel megegyezik. Köszönöm
képviselő úrnak, ez a javaslat tartalmilag deregulációt valósít meg a kötelező gépjármű-
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felelősségbiztosításokra vonatkozó szabályozásban. A dereguláció célja a kárt szenvedett
ügyfelek helyzetének javítása és adminisztrációjának csökkentése. Az egyik legfontosabb
deregulációs javaslatunk arra vonatkozik, hogy az előző parlamenti ciklus vége felé elfogadott
passzust, amely azt írta elő, hogy áfás számla ellenében köteles a biztosító a kárfizetésre,
hatályon kívül helyeznénk. Mégpedig azon okból kifolyólag, hogy ez a korábbi szabályozás a
magyar polgári jogrendszernek és más jogszabályoknak is ellentmondott, és kedvezőtlen,
hátrányos helyzetbe hozta a kárt szenvedett gépjármű-tulajdonost. Ez az egyik legfontosabb
eleme a módosító csomagnak.

Egyebekben pedig technikai, jogtechnikai módosításokat tartalmaz még a
javaslatcsomag. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr véleményét. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek
van észrevétele. Igen, Dancsó József képviselő úr.

Kérdések, észrevételek, megjegyzések

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Koszorús képviselő úr engem bízott meg, mivel napirend előtti felszólalása
van, hogy képviseljem őt a bizottsági ülésen. A kormány képviselője gyakorlatilag minden
lényeges elemet elmondott. Talán egyre hívnám még föl a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a
díj nem fizetéssel kapcsolatos nyilvántartás és ügyintézés is újraszabályozásra került ebben a
javaslatban. Ez is a fogyasztók, az ügyfelek elégedettségének növelését szolgálja. Ahogy a
kormány képviselője is elmondta, vissza kell térni ahhoz a 2009 előtti gyakorlathoz, amely
sokkal életszerűbb volt, és a biztosítottak érdekét messzemenőkig figyelembe vette.
Egyébként csak ismételni tudnám, amit elmondott, azt pedig nem kívánom megtenni, mert
nem akarom terhelni a bizottság ülését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még valakinek észrevétele? Igen, Tukacs
István képviselő úrnak.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, nem véleményt szeretnék mondani, hanem egy
kérdést szeretnék megfogalmazni. Azt gondolom, hogy a zárszóban a kormány tisztelt
képviselője tudna erre válaszolni. Azt a javaslatnak azt a vonatkozását vizsgálták-e, hogy
mennyiben járul hozzá a gazdaság fehérítéséhez? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ismét a kormány véleményét kérjük.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést.
Amit a kormány megvizsgált akkor, amikor a szakmai véleményét kialakította, az az volt,
hogy vajon a hatályos szabályozás összhangban van-e a magyar polgári jogi alapelvekkel
vagy sem. És a válasz, a vizsgálat eredménye az lett, hogy nincs összhangban, mégpedig azért
nincs, mert a magyar polgári törvénykönyv szerint a károkozásból eredő biztosításteljesítés
során, amikor valaki a káráért térítést kap, azt nem határozza meg a polgári törvénykönyv,
hogy azt mire köteles felhasználni. Magyarán, ha valakinek a gépjárművét összetörik, nem
köteles a gépjárművére fordítani az ebből a kárból származó térítést. Ez volt az alapvető

indoka annak, hogy az az előírás, miszerint áfás számlával kell igazolni, hogy a gépjárművét
helyreállíttatta, a magyar polgári jogi rendszer egész logikájával és szellemiségével
ellenkezett. Úgyhogy a legfontosabb indok az, hogy koherenssé kell tennünk a biztosítási
törvényt a magyar polgári jogi rendszerrel.
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Képviselő úr nyilván a biztosítási visszaélésekre kérdezett rá, hogy vajon ez a javaslat
erre választ ad-e vagy milyen hatással van erre. Azt tudom erre válaszolni, hogy a biztosítási
visszaélésekkel szemben más eszközökkel kell felvenni a harcot. Tehát megvan az az
intézményrendszer, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében is megvannak azok a
szabályozói eszközök, amelyek ezt a célt szolgálják, magyarán a visszaélések visszaszorítását.
Ez az eszköz erre sajnos nem alkalmas. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Úgy látom, Tukacs képviselő úr nem kíván újra
reagálni. Megkérdezem az előterjesztő helyettesét, Dancsó képviselő urat, hogy kíván-e ismét
reagálni. (Jelzésre.) Nem kíván, köszönöm szépen.

Döntés az önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vitára
való alkalmasságáról

Akkor a szavazás következik. Ki az, aki a módosító indítványt támogatja.
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodás? Megállapítom,
hogy a bizottság 1 tartózkodással, többségi támogatással tárgysorozatba vette az indítványt.

Döntenünk kell arról is, hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e az indítványt.
Kérem, hogy ezt is erősítsük meg. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Húsz. Ellenszavazat? Nincs. Tartózkodás? Egy. A bizottság 1 tartózkodással általános vitára
alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot. Előadót is állítanunk kell, bár nem muszáj, de lehet.
(Nincs jelentkező.) Ha nem muszáj, akkor nem állítunk előadót. Köszönöm szépen. Mégis.
Dancsó József képviselő úr lesz a bizottság előadója. Köszönöm szépen.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Megyünk tovább a napirendi pontok sorában. Következik a 3. napirendi pont, a
PSZÁF-ról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megítélése. Az
előterjesztő a kormány. Megkérem államtitkár urat, hogy a kormány nevében szíveskedjék
kommentárt fűzni az előterjesztéshez. Ha kíván.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Ha megengedik, igyekszem nagyon röviden összefoglalni a javaslat tartalmát. Az elmondható,
hogy a PSZÁF-törvény módosításának az iránymutatása az volt, hogy az ügyfelek érdekét a
PSZÁF minél hatékonyabban tudja képviselni, az ügyfelek és a pénzintézetek közötti viszonyt
a lehetőségekhez képest, illetve a törvények szabta kereteken belül minél több információra
alapozva tudja a PSZÁF vizsgálni és szükség esetén beavatkozni. Ennek a célnak az egyik
legfontosabb eleme, és talán a javaslat egyik legfontosabb pontja a PSZÁF rendeletalkotási
jogának megteremtése, ami a jogszabályban javaslatként szerepel, taxatíve felsorolt,
meghatározott körben lenne jogosult a javaslat elfogadása esetén a PSZÁF rendeletalkotásra.
Ebben a körben, amelyet a jogszabály taxatíve meghatároz, a rendeletalkotás legfontosabb
területe az adatszolgáltatásokra terjedne ki, hogy a pénzügyi szervezeteknek, a
pénzintézeteknek milyen körben, milyen rendszerességgel, milyen tartalommal kell adatot
szolgáltatniuk. Továbbá egyéb olyan monitoring és kockázatkezelési technikákra vonatkozó
előírásokat tehetne közzé a PSZÁF elnöke rendeletben, amelyek szintén a pénzintézeti szektor
prudenciális működéséhez szükségesek.

Két momentumot emelnék még ki, ha megengedik. Az egyik a felügyeleti biztos
intézményének némileg átdolgozott szabályozása. A cél az volt a szabályozás módosításával,
hogy hatékonyabbá tegyük a felügyeleti biztos intézményét. Míg a korábbiakban a PSZÁF
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egy köztisztviselője került kijelölésre felügyeleti biztosként, a most javasolt módosításnak
megfelelően az a PSZÁF által egyszemélyi tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság
végezné a felügyeleti biztosi tevékenységet, amelynek a hitelintézetek felszámolásában is
szerepe van. Tehát, ha a felügyeleti biztos kinevezését követően felszámolásra kerül sor,
akkor a kontinuitás biztosított szervezeti kérdésekben is, és nem mellékesen ez a PSZÁF által
birtokolt gazdasági társaság professzionális és arra felkészült munkatársakat tud rendelkezésre
bocsátani a felügyeleti biztosi tevékenység ellátására.

A másik ilyen fontos elem, amire szeretném felhívni a bizottság figyelmét, a pénzügyi
békéltető testületekre vonatkozó szabályozás módosítása. Az eddigi technikával szemben a
pénzügyi békéltető testületek a PSZÁF szervezeti keretén belül működnének, mégpedig olyan
formában, hogy a PSZÁF hatósági és pénzügyi békéltető testületi szerepköre mind
személyileg, mind szervezetileg jól lehatárolható, és határozottan elválik egymástól. Viszont
lehetőség van így kihasználni azt a szakmai felkészültséget és azt az intézményi tapasztalatot,
ami a PSZÁF-nál az elmúlt időszakban felgyűlt. Ez az újrakodifikált szabályozás reményeink
szerint lehetővé teszi a pénzügyi békéltetés intézményének hatékonyabb voltát, részben
tehermentesítve ezzel a polgári bíróságokat.

Ezek tehát a legfontosabb kérdések, ha megengedik, a többi részletbe most nem
mennék bele, de természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Megkérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése az
államtitkár úrhoz. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor engedjék meg, hogy nekem legyen egy
kérdésem. Ez pedig úgy szól: mi az indoka annak, hogy ezt az intézményt, a PSZÁF-ot
alkotmányos szintre akarja emelni a kormány?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erre a rendeletalkotási jog
miatt van szükség. Ahhoz, hogy egy szervezet ma Magyarországon rendeletet alkosson, ahhoz
alkotmány szintű szabályozásra van szükség. Ezzel egyébként a PSZÁF státusa a Nemzeti
Bank státusához válna hasonlóvá, egy logikus és koherens rendszert teremtve. Ugyanis a
Nemzeti Bank szintén rendeletalkotásra jogosult egy meghatározott körben. Abban a körben,
amelyre ráhatással és felelősséggel bír. Ugyanilyen jogosultságokkal rendelkezik a PSZÁF az
általam említett, taxatíve felsorolt területeken, és természetesen a jogszabályi hierarchiának
megfelelően a miniszteri szintű rendelet, kormányrendelet és törvény a legmagasabb szintű
szabályozás. Ezért volt szükség az alkotmányban történő szabályozásra.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) Senkinek. Akkor
a vélemények következnek. Dancsó képviselő úr!

Észrevételek, vélemények

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A rendeletalkotás
kérdésével szeretnék én is foglalkozni egy csöppet, már csak elnök úr kérdése kapcsán is.
Hiszen elnök úr nem volt része a parlament működésének, nem volt országgyűlési képviselő
az elmúlt 8 évben, és ilyen értelemben nem volt része annak a folyamatnak, amelyet
végigéltünk, végigküszködtünk azzal, hogy az aktuális kormány megtalálja annak
alkotmányos módját, hogy hogyan lehetne rendeletalkotási jogot biztosítani a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének. Emlékeim szerint legalább évente egyszer megpróbált
nekifutni ennek az elmúlt 8 évben az előző kormány annak érdekében, hogy megtalálja a
megfelelő szabályozást. Volt, amikor önként belátta, hogy ez nem fog menni, volt, amikor
figyelmeztetni kellett, hogy letért az alkotmányosság mezejéről, és visszavonulót fújt, volt,
amikor feles erővel próbált kétharmados törvényi passzusokat elfogadtatni, ami nem volt
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lehetséges. Lényeg a lényeg, hogy végre elértünk abba a helyzetbe, amikor megvan a kellő és
biztos kétharmados felhatalmazás a parlamentnek arra vonatkozólag, hogy megszülessen
alkotmányos módon, a jogszabályokat messzemenően figyelembe véve és betartva az a
szabályozás, ami megnyugtató módon tudja biztosítani a rendeletalkotási jogot a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének.

Ez egy nagyon fontos lehetőség a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára,
hiszen eddig csak jelentős késéssel tudta vagy tudta volna befolyásolni azokat az
eseményeket, amikor egy-egy, az ellenőrzési jogkörébe tartozó pénzintézet, hitelintézet vagy
más intézmény nehéz helyzetbe kerül. Adott esetben napok, hetek is eltelhettek volna úgy,
hogy nem tudott volna beavatkozni. Ez pedig, tudjuk jól, amikor egy pénzintézet nagyon
nehéz helyzetbe kerül, napok kérdése az, hogy mondjuk a betétesek, a hitelezők milyen
formában juthatnak hozzá jogos követeléseikhez. Ilyenkor nagyon gyorsan kell cselekedni
annak érdekében, hogy bizonyos csalárd dolgokat meg lehessen akadályozni, és rendezett
módon kerüljenek át bizonyos adatok, információk, nyilvántartások. Ezért is nagyon nagy
jelentőségűnek kell tekinteni azt, hogy a rendeletalkotási jog végre bekerült, bízom benne,
hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország pénzügyi stabilitása, pénzügyi
intézményrendszere, a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitása erősödni fog ezen jogkör
megadásával.

Amit még szeretnék kiemelni, az a Pénzügyi Stabilitási Tanács kérdése. A tanács az
előző módosításkor került bele a törvénybe, szerintem némileg talán testidegen módon, bár a
gyakorlat azt mutatja, hogy megvannak ennek a létjogosultsága, viszont azt is mutatja, hogy
működésével kapcsolatban felmerültek pontosítási, módosítási igények, amelyek most
bekerültek a törvényjavaslatba. Azt gondolom, azért ezen érdemes gondolkodni, hogy vajon
valóban szüksége van-e az intézményrendszernek erre a külön intézményre, a Pénzügyi
Stabilitási Tanácsra. A lényeg az, hogy várjuk meg, valóban hozzájárul-e ahhoz, hogy
közvetlen információcsere legyen a magyar pénzügyi szektor vezetői részéről, és e tekintetben
megteremtődik-e az az intézményes forma, amely a nézetek, az ismeretek, a vélemények
cseréjét lehetővé teszi. Az idő eldönti, hogy erre az intézményrendszerre szükség van-e.
Bízom benne, hogy a módosításokkal erősödni fog, és valóban be tudja tölteni azt a funkciót,
amit az eredeti jogalkotók meghatároztak annak idején, amikor felállították ezt a szervezetet.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele, véleménye? (Nincs
jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor újra megadom a szót államtitkár úrnak. Kíván-e reagálni.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon
röviden kívánok reagálni. A Pénzügyi Stabilitási Tanácsot érintő szabályozás éppen azt
célozza, amit képviselő úr is említett. Hatékonyabbá kívánja tenni ezt az egyeztető fórumot,
és hangsúlyozottan egyeztető fórumként kívánjuk működtetni, ahol az érdekelt felek, a
Nemzeti Bank elnöke, a PSZÁF elnöke és a pénzügyi szektorért felelős miniszter, ez esetben
a nemzetgazdasági miniszter, össze tudják hangolni a véleményüket, és konzultációs fórumon
tudnak rendezett és rendszeres formában véleményt cserélni. Ezt irányozza a módosítás, hogy
ez hatékonyabban és zökkenőmentesebben működjön, nem sértve az érintett intézmények
függetlenségét. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslatot általános
vitára alkalmasnak tartjuk-e. Aki alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással a bizottság a
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törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Ki lesz az előadója? Dancsó József
képviselő úr.

Tisztelt Bizottság! Átadom az ülés vezetését Hargitai János alelnök úrnak. Köszönöm
szépen.

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: A 4.
napirendi pontunknál tartunk, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitájánál. Megadom a szót a kormány képviselőjének.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, nagyon röviden, néhány mondatban összefoglalnám a
javaslat tartalmát. Egyfelől a javaslat jelentős része európai uniós jogi aktusokat ültet át
kötelezően a magyar jogrendszerbe, a másik része a korábbi jogszabály-alkotást, illetve
hatálybalépést követő jogtechnikai pontosításokat, javításokat tartalmaz, illetve vezet át a
pénzügyi tárgyú törvényeken. A javaslat talán legfontosabb tartalmi része a kormány második
akciótervének egy pontjára alapoz, amely a lakás-takarékpénztárakra vonatkozó szabályozást
módosítja abból a célból, hogy hatékonyabbá tegye a lakáscélú megtakarítások
intézményrendszerét, ösztönözze az ilyen célú megtakarításokat, és lehetővé tegye, hogy a
lakás-, illetve ingatlanberuházások a jövőben nagyobb mértékben teljesüljenek. Tehát a
válságot követően egy impulzust kíván a kormány adni a második akciótervben
megfogalmazottaknak megfelelően a lakáspiacnak és az építőiparnak. Ezt célozza a lakás-
takarékpénztárra vonatkozó szabályozás módosítása.

Hogy egy példával éljek. Módosítjuk az áthidaló kölcsönökre vonatkozó szabályozást
a tekintetben, hogy míg korábban a rendelkezésre álló források 20 százalékát használhatták a
lakás-takarékpénztárak áthidaló kölcsönre, az általunk benyújtott javaslat szerint 75
százalékra módosulna, tehát nagyobb mértékű áthidaló hitelezésre kerülne sor ebben a
szegmensben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselőtársaimé a szó. Dancsó képviselő úrnak adok
szót.

Kérdések, megjegyzések, vélemények

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az állami támogatás
mértéke is változik a lakás-takarékpénztáraknál, és ha igen, hogyan? Csak lakás-
előtakarékosságra használható vagy pedig egyéb célra, például, ha víziközmű társulatok
esetében valaki ilyen jellegű szerződést köt, akkor magasabb állami támogatáshoz juthat-e?
Szerepel itt az, hogy a hozzátartozó és családtag is igényelheti az áthidaló kölcsönt. Csak a
szerződő fél vagy valamelyik kedvezményezett is hozzájuthat ehhez a lehetőséghez?
Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további képviselői kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. A kormány
képviselőjének adok szót.
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NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az állami
támogatásra vonatkozó szabályozás annyiban változik, hogy a támogatás időtartama kerül
kiterjesztésre, a korábbi 8 évről 10 évre. Ezzel természetesen az állami támogatás összege is
nő, habár az éves összeg változatlan marad. A másik kérdést illetően nincs változás a jelenlegi
szabályozáshoz képest. A lakáscélú megtakarítások felhasználásának tekintetében nem
javasolunk változtatást. Viszont a kedvezményezetteket illetően a javaslat az akciótervben
megfogalmazottak szerint tartalmazza, hogy szerződést ne csak a lakás-előtakarékoskodó,
illetve kedvezményezett, hanem ezen személyek közeli hozzátartozója is felhasználhatja lakás
céljára. Ezzel lehetővé teszi akár több előtakarékossági szerződés lakás célú felhasználását is.

ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Lenne még egy kérdésem államtitkár úrhoz.
Megértettem a 10 éves futamidő-növelési lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy az előtakarékosság
is növekszik. Ilyen értelemben több állami támogatást vehet igénybe 10 év alatt. A kérdésem
ebből következően az, hogy ez visszamenő hatállyal is működik-e, tehát élő lakás-
takarékpénztári szerződésekre is vonatkozik a 10 év, vagy pedig csak az újonnan kötöttekre.
Még egyszer mondom, különösen a víziközmű társulatok kapcsán érdekes ez, hiszen a
csatornázás javarészt ilyen jellegű előtakarékosság révén valósul meg.

ELNÖK: A kormány képviselője kíván reagálni? (Jelzésre.) Igen.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Pontosan
erről van szó. Tehát a módosítás révén, amely kitolja a megtakarítás időtartamát, növelhető az
egy szerződéssel elérhető maximális összeg. Egy példával élve, 40-60 százalékos
betétmegtakarítás és lakáskölcsön arányával számolva 6,2 millió forintról 8 millió forintra
növekszik a lakás célra felhasználható összeg. Továbbá, miután több szerződés is köthető,
akár magasabb értékű ingatlan szerzése is lehetővé válik ennek a konstrukciónak az
igénybevételével.

Ami a hatálybalépést illeti, a javaslat szerint az új rendelkezések csak a módosítás
hatálybalépését követően megkötött szerződésekre vonatkozik.

ELNÖK: Köszönöm. Herman képviselő úr, parancsoljon!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól,
hogy ez a rendelet foglalkozik-e a 12/2001. kormányrendelettel. Ez a lakás célú állami
támogatást foglalja össze. Ez a kérdés, a válasz után elmondom, hogy miért kérdezem.

ELNÖK: Tessék!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A válasz az, hogy nem. A
javaslatcsomag a parlament hatáskörében törvények módosítására vonatkozik. Természetesen,
ha ezzel ellentmondásba kerülne egy alacsonyabb szintű szabályozás, akkor azt módosítanunk
kellene, de nem találtunk ilyen ellentmondást. Az alacsonyabb szintű jogszabályok lekövetése
csak akkor történhet meg természetesen, ha  törvény elfogadásra kerül.

ELNÖK: Képviselő úr, újra szót adok.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Itt kormányrendeletről van szó, jelesül
pontosan arról, hogy indokolatlanul a banki szférát erősítjük a támogatás mértékével. Ez azt
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jelenti, hogy míg magánszemélyek esetében limitáljuk a felső határ mértékét, addig a
szövetkezeti lakásoknál és társasházaknál felső limit nincs meghúzva. Ez azt jelenti, hogy
esetenként akár 16 százalékos vagy ennél magasabb kamatkihelyezés is történik. Magyarul
nem az állampolgárokat támogatjuk kamattámogatással, hanem a banki szférát. Erre
próbáltam utalni, kérem, hogy ezt vizsgálják meg. Tehát a 12/2001. kormányrendeletről van
szó. Ha ezt megnézik, én egy nagyon szerény számítást végeztem Heves megye
vonatkozásában, 100 millió nagyságrendű a pénzkiáramlás. Ha ezt tovább görgetem országos
viszonylatban, akkor ez egy olyan jelentős tétel, amivel már a költségvetésben kell
foglalkoznunk. Nem indokolja semmi sem, hogy ne limitáljunk, ugyanúgy, mint a
magánszemélyeknél. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen maximálisan
egyetértek azzal, amit képviselő úr említett. A cél az, hogy a magánszemélyek, a megtakarítók
támogatásán keresztül érjük el a lakás célú megtakarítások akkumulálását, és lakás célú
felhasználásával az építőiparnak adjunk egy lökést. Tehát mindenképpen célzottá kell tennünk
a támogatást. Ha az említett kormányrendeletben ez a célozottság nem pontos, nem megfelelő,
akkor mindenképpen kezdeményezzük módosítását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, még egy kérdésem lenne. A hatálybalépés
előtti és hatálybalépést követő szerződések vonatkozásában szeretnék pontosítást kérni
államtitkár úrtól. Ön azt mondta, hogy lehetőség van arra, hogy olyan személy is kössön
lakás-takarékpénztári szerződést, akinek nem tulajdona az adott ingatlan, azzal, hogy a lakás
célú megtakarítást, illetve kölcsönöket segítsük, ennek kiterjesztését lehetővé tegyük. Azt
vártam, hogy azért mégis csak lehet visszamenőlegesen is e tekintetben szerződést kötni,
módosítani a meglévő szerződést. Hogyan kell pontosan érteni a visszamenőlegességet és az
elkövetkező időszak megtakarítási lehetőségét?

Felmerül az emberben még egy érdekes kérdés. Azzal, hogy megnöveljük 10 évre az
előtakarékoskodás lehetőségét, nagyon komoly alternatívát támasztunk a betéti jellegű
megtakarításokkal szemben, hiszen ha valaki igénybe veszi a nem jelentéktelen állami
támogatást, gyakorlatilag sokkal magasabb reálhozamokat tud elérni, mint egy pénzpiaci vagy
banki termékkel. Egyfajta cél az, hogy ezt az irányt erősítsük? Vagy elsősorban inkább arra
gondoltak a kormány részéről, hogy a lakásépítési, lakásvásárlási piacnak lendületet tudjanak
adni? Számításaik szerint mekkora most a lakás-takarékpénztári szervezetekben lévő
megtakarítások összege? Mekkora forgalmat indukálhat, milyen új lakásépítéssel, vásárlással
számolnak, amikor ezeket az igen kedvező lehetőségeket próbálják bevezetni?

ELNÖK: Államtitkár úr!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
hatálybalépésre vonatkozó kérdésre a választ megpróbálom egyértelműen megfogalmazni. a
módosítások elfogadását követően megkötött szerződésekre vonatkozik az új szabályozás,
magyarán a hosszabb futamidőre történő szerződéskötés, a kedvezményezettek jelölése,
illetve a közeli hozzátartozó felhasználási lehetősége, a módosítás hatálybalépését követően
megkötött szerződésekre vonatkoznának a jelenlegi javaslat szerint.

Ami a kérdés másik részét illeti, arról van szó, hogy nincs ingatlan még a tulajdonban
akkor, amikor megkezdődik az előtakarékosság. A módosítással azt kívánjuk lehetővé tenni,
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hogy azok a családok, ahol több gyermek van, több lakástakarékossági szerződést is
köthessenek, és ebben az esetben akár egy lakásra is felhasználhassák az így képződött
megtakarítást, például úgy, ha a gyermekek egy városban tanulnak tovább. Ezt az
élethelyzetet a korábbi szabályozás nem fedte le, ezért próbálta a kormány univerzálisabbá
tenni javaslatával a lakás-takarékpénztári megtakarítások szabályozását.

Ezzel tehát eléri a szabályozás azt, hogy még inkább ösztönözi a lakosságot a lakás
célú megtakarításokra. Ha az a kérdése képviselő úrnak, hogy az egyéb szabad felhasználású
betétekkel szemben mi indokolja az állami támogatást, pontosan az, hogy itt kötött a
megtakarítás felhasználása, és egy preferált területen kerül sor a felhasználásra. Ez a preferált
terület a lakás célú felhasználás. Ismerjük, hogy Magyarországon jelentős számú a rossz
minőségű lakások, ingatlanok száma, és ennek a rossz minőségű ingatlanállománynak a
cseréjét próbálja ösztönözni az állam ezzel az állami támogatással. Másrészt pedig a
megtakarítások célzottságát próbálja befolyásolni. Magyarán az egyéb fogyasztási célú
felhalmozásokkal szemben preferálja a hosszabb időre történő lakás célú megtakarításokat.

És nem mellékesen természetesen ez az építőipar és ezen keresztül a magyar gazdaság
szempontjából is fontos, hogy a megtakarításokat ebbe a szektorba irányítsa. Ennek a
volumenével kapcsolatos kérdésre azt tudom válaszolni, hogy természetesen vizsgáltuk,
mekkora hatással bír ez lenni az építőiparra. Csak az az egy változtatás, hogy az áthidaló
hitelek mértékét, illetve forrását bővítettük, az eddigiekhez képest megháromszorozza a lakás
célú megtakarításokat, illetve a lakás célú beruházásokra rendelkezésre álló forrásokat.
Mindezen túl természetesen a felhasználás kibővítésével, a személyek közeli hozzátartozókkal
történő kibővítésével ez a háromszoros hatás akár ötszörös is lehet. Nyilván ez csak
becsléseken alapulhat, de számításaink szerint legalább 3-4-szeres volumennövekedés érhető

el a korábbi helyzethez képest a lakás-takarékpénztári megtakarításokból történő beruházások
területén.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. Azt javaslom, hagyjunk valamit az általános vitára és a
plénumra. Van-e ezek után is megszólalási igény? (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nincs,
szavazunk az általános vitára való alkalmasságról. Kérem, jelezzék ezt nekem! (Szavazás.) Ha
jól látom, ez egyhangú. A bizottság előadója Herman képviselő úr.

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

Az 5. napirendi pontunk következik, a T/1376. számú törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk meg. Vágó és Sebestyén képviselő uraké az első
indítvány. Kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja, egy szavazattal
egyharmadot sem kapott.

A 2. pont Kővári János képviselő javaslata. Kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja.
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A 3. pont összefügg a 4. ponttal. Kósa Lajos képviselő indítványa.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szerintem nem függ össze a
két pont, szeretném, ha külön tárgyalnánk.

ELNÖK: Külön szavazunk. Akkor csak a 3. pontról.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány,
de szeretnék egy mondatot hozzáfűzni, ha lehetséges. Már felmerült korábban is a módosító
javaslat egyik része, a 60 és 30 napos problémakör. Ezt a kormány támogatja. A második
részét, a 180, illetve 90 napot nem támogatja. Tehát módosult a kormány álláspontja. Ezt most
így nem támogatjuk, de az első fele megvalósul a korábbi javaslat miatt. Ez csak egy jelzés
volt.

ELNÖK: Tehát azt, ami előttünk van, a kormány nem támogatja. Gondolom,
valamilyen bizottsági indítvánnyal kezelni fogják.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Már nem kell, mert van bent
egy módosító indítvány, ami egyharmadot kapott.

ELNÖK: Jó. Képviselő úrnak szót adok, látom, jelentkezik.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném jelezni,
hogy a korábban benyújtott módosító indítványomhoz kapcsolódik ez a javaslat. A 60 napról
lementünk 30 napra, és Kósa Lajos tovább szűkíti ezt a lehetőséget, ami szintén segíti a
nagyobbaktól a kisebbek felé történő átcsoportosítást. Tehát tovább próbálja a kisebb
településeket helyzetbe hozni a nagyobbak rovására, ha jól értem. Hiszen most már nem 180
nap után kell végleges telephelyként bejelentkezni a munkavégzés helyén, hanem 90 nap után.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez lenne a javaslat, igen.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Alapvetően ez a 3100 önkormányzatból 2950-et fog
preferálni a 80-100 rovására. Itt jövedelemátrendeződés történik, semmi más. Azért vegyük
figyelembe azt a nemes gesztust, hogy egy megyei jogú város polgármestere nyújtotta be ezt a
javaslatot. Vélelmezem, hogy ez nem Debrecen problémája, hiszen ő alapvetően profitálna, ha
szélesítené és tágítaná az időhorizontot. Nem tudom, nekem jobban tetszik ez a javaslat, mint
az én javaslatom. Majd eldöntjük a későbbiekben, hogy mi fog történni.

ELNÖK: Most a 3. pontról szavazunk, amit a kormány így nem támogat. És a
bizottság? (Szavazás.) Egyharmadot kapott.

A 4. pont következik. Kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Az 5. pont Kósa Lajos javaslata, amely összefügg a 7. és 8. ponttal.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egyharmadot kapott. Bocsánat, képviselő úr
szeretne indokolni. Tessék!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Néhány mondatot szeretnék hozzáfűzni, mert
alapvetően akkor, amikor a módosító indítványaimat benyújtottam a helyi adóval
kapcsolatban, pedzegettem ezt a témakört is, de igazából nemigen mertem új frontvonalat
nyitni. Azt látni kell, hogy alapvetően ez a fogyasztás helyén lévő iparűzési adót akarja a
települési önkormányzatoknál hagyni. Mi történik jelen pillanatban? Liberalizálásra került a
földgáz- és a villamosenergia-piac. A fogyasztás alapján iparűzésiadó-fizetési kötelezettség
csak akkor van, ha a cég árbevételén belül a 75 százalékot meghaladja az ebből származó
bevétel. De jönnek új és kisebb cégek, amelyek portfoliója nem tiszta, más tevékenységekkel
is foglalkoznak, így nagyon könnyen 75 százalék alá meg az ebből származó tevékenység,
akkor pedig a székhely és a telephely alapján fogja az iparűzési adót megfizetni.

Ez azonban sérti azon önkormányzatok érdekét, ahol nincs székhely és telephely. Most
már telephelyként nem fogadják el az adótornyot sem, ami ott található, hiszen rendszeres
munkavégzés ahhoz nem kötődik. Kósa úr javaslatának szellemisége teljes mértékben
egybevág azzal a szellemiséggel, amit korábban a jogalkotó meghatározott a villamos energia
és a földgáz tekintetében, amely szerint ne telephely és székhely alapján történjen az iparűzési
adó megosztása, hanem a bevétel alapján, hogy melyik településről származik a bevétel. Ez
szerintem egy igazságos rendszer. Az a módosító indítvány, amit a múltkor benyújtottam,
ezzel vág össze. Én mindenképpen támogatnám ezt a javaslatot, mert szerintem ez egy jó
javaslat és igazságos javaslat. Nem tudom, jogtechnikailag jól mondtam-e.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy pontosítást engedjenek
meg a képviselő urak. Eddig az volt a szabály, hogy akinek 75 százaléka volt a
tevékenységének árbevételéből az energetikai tevékenység, az az egész árbevétele alapján
osztotta meg az iparűzési adó alapját a különös szabály alapján. Kósa képviselő úr,
polgármester úr javaslata szerint mindenki, akinek bármekkora, akár 0,5, 1 százalékos
árbevétele van energetikai tevékenységből, a mondjuk 5 százalékos árbevételét árbevétel
alapján osztaná meg, a többi 95 százalékra vonatkozóan a szokásos, telephely, székhely
alapján történne az iparűzési adó megosztása. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ennek
ténylegesen olyan hatása lesz, mint amit képviselő úr szeretne, másrészt akinek eddig 75
százalékban onnan volt bevétel, mondjuk mint az E.ON, ÉMÁSZ, jelentős társaságok, a
maradék 25-öt is így dobta szét, az árbevétel alapján a kis önkormányzatoknak. Ha ezt
megszüntetjük, csak a 75 százalékot fogja szétdobni árbevétel alapján, az összes többi marad
a nagyvárosoknál.

Nem tudom, követhető voltam-e, de a lényeg az, hogy nem egyértelmű számunkra,
megnéztük éjjel meg hajnalban ezt a javaslatot, hogy pontosan milyen hatással járna, illetve
ténylegesen azzal a hatással járna-e, amit a képviselő úr szeretne. Plusz ez egy lényeges
adminisztrációs teher, mert nem egyféleképpen kell megosztani az önkormányzatok között,
hanem kétféleképpen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a javaslat így a hatását el fogja érni.

ELNÖK: Jó, köszönöm, államtitkár úr. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy 5 százalékos
kerülne árbevétel alapon az önkormányzatokhoz, és a döntő rész hagyományos alapon lenne
megosztva? Csak kérdezem.
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindig a társaságtól függ, az
adott cég árbevételétől függ. Ha az adott árbevételben 60 százalék az energetikai árbevétel,
akkor ezt osztják meg, a maradék 40 százalékot a szokásos módon.

ELNÖK: Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, ha eddig 75 százalék alatt volt a bevétele,
mondjuk jelen esetben 5 százalék, akkor az 5 százalékot nem osztotta szét a fogyasztás helye
szerint, hanem a 100 százalékot elosztotta a székhely és a telephely között. Igy van?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tehát Kósa Lajos szerintem azt mondja, de akkor ezt
tisztázni kell, hogy ha a villamos energia és a földgáz tekintetében 75 százalék alatt van az
árbevétel, mondjuk 50 százalék, akkor gyakorlatilag megtehetné a cég a mostani szabályozás
szerint, hogy székhely és telephely szerint dobja csak szét, és nem a végső fogyasztás helye
szerint. Most ezt nem teheti meg. Tehát az 50 százalékot köteles a fogyasztás arányában
szétosztani, ha a földgáz és a villamos energia értékesítése végső fogyasztó részére történik az
árbevételében. Ezt így értelmezem.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez teljesen így van.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Akkor miért? Mert az ÉDÁSZ, az ÉMÁSZ és nem
tudom, milyen szolgáltatók gyakorlatilag külön cégbe teszik a nagykereskedelmet, és külön
céggel működtetik az értékesítést a végső fogyasztókhoz. Tehát ott a 75 százalékot
mindenképpen meghaladja az ilyen árbevétel, és azt a 100 százalékot fogja szétosztani a
végső fogyasztás arányában, ugyanúgy, ahogy eddig tette. Mert Kósa Lajos javaslata sem
mond mást, hogy a fogyasztás arányában dobjuk szét a nagy szolgáltatók bevételét. Kósa
Lajos azonban tovább megy, mi van akkor, ha bejönnek a kisebb cégek, elviszik a
fogyasztókat, és ők nem osztották meg az árbevételüket nagykereskedelem és
kiskereskedelem között. Egy cégbe gyűjtik mindkettőt. És ha mondjuk 50 százalék a
nagykereskedelem, 50 százalék a kiskereskedelem, akkor a jelenlegi szabály szerint a végső

fogyasztás helye szerint nem kap senki egy fillért sem, csak a székhely és telephely szerint.
Viszont Kósa Lajos javaslata szerint a végső fogyasztás helye alapján az 50 százalékot

megkapjuk a kiskereskedelmi tevékenység után. Szerintem ő ezt akarja leírni. Lehet, hogy
rosszul fogalmazott, de én ezt olvastam ki, hogy alapvetően egy igazságosabb rendszer felé
megyünk. Egy létező problémára próbál Kósa képviselő úr rávilágítani. Mi van akkor, ha a
cég bevételében 75 százalék alá esik a kiskereskedelmi tevékenység? Mert nem mindenki
mamutcég, a kicsik bejönnek, nem működtetnek ügyfélszolgálati irodát, kevesebb emberrel
dolgoznak, több portfoliót tartanak egy cégen belül, és így kiviszik a végső fogyasztás
helyéről az iparűzésiadó-bevételt. Lehet, hogy rosszul értelmezem, de szerintem ő ezt akarta
mondani.

ELNÖK: Azonnal, államtitkár úr. Tukacs képviselő úr jelentkezett.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Látva a vitát, szívem szerint támogatnám azt a
javaslatot, ami arról szól, hogy igazságos legyen az iparűzési adó megosztása az
önkormányzatok között. Ismerem ennek összes nehézségét, tudom, hogy nekik segítséget
jelentene. Nem gonoszságból mondom, de némi zavart érzek a kormánytöbbség oldalán ebben
a javaslatban. Nyilván el fogja dönteni a kormányt támogató csapat, hogy ad-e egyharmadot
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vagy sem, de meg kellene fontolni egy belső tisztázást és visszahozását emészthető formában,
mert megmondom őszintén, én sem ezt olvasom ki a javaslatból, mint amit szeretnénk. Meg
kellene próbálni tisztázni belül, hogy mi a szándék.

ELNÖK: Adtunk hozzá egyharmadot, szavaztattam, után indult el a vita. Államtitkár
úr kíván-e még reagálni? (Jelzésre.) Nem. Szabad a pálya, az Országgyűlésben majd
eldöntjük, hogy jó-e a javaslat vagy sem.

A 6. pontban Vágó és Sebestyén képviselő urak indítványa szerepel. Kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.
Az ajánlásban van egy még nem tárgyalt javaslat, a gazdasági bizottság indítványa.

Összefügg a 72. ponttal. Kérdezem a kormányt.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja,
méghozzá egyhangúlag.

A napirendi pont lezárása

Ezzel végeztünk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása

Következik a 6. és utolsó napirendi pontunk, az adó- és vámhivatalt érintő kapcsolódó
módosító javaslatok tárgyalása.

Az 1. pont Bárándy Gergely kapcsolódó módosító javaslata. Kérdezem a kormányt,
támogatja-e.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Tukacs István: Miért is nem támogatja?)

ELNÖK: Indokolást kérünk, államtitkár úr.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen. Ez a
megfogalmazás, ami a NAV-törvényben szerepel, megfelel a rendőrségi törvényben lévő
megfogalmazásnak, illetve a korábbi vámtörvény megfogalmazásának is. Ez került át, ezzel
korábban nem merült fel probléma, viszont a szervezett bűnözés elleni küzdelem
szempontjából nagyon fontosnak tartjuk és szükségesnek amiatt, hogy ennek a szabálynak a
szigorítása ne történjen meg. Szeretném azt is kiemelni, hogy ez nem egy automatizmus, az
ügyésznek mérlegelési joga van arra, hogy megadja a felmentést vagy nem.

ELNÖK: Tukacs képviselő úr köszöni az indokolást, akkor a bizottság szavazhat. A
kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egy szavazattal egyharmadot sem kapott.

És itt is van két gazdasági bizottsági kapcsolódó módosító javaslat. Először a 38.
számúról fogunk dönteni. Kormány?
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja, egyhangúlag. Látom a jó
szándékot a képviselő uraknál.

A 42. számú indítvány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy ellenszavazattal a
bizottság támogatta az indítványt.

A napirendi pont lezárása

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk.

Az ülés bezárása

Egyben mostani ülésünknek is a végére értünk. Az Egyebekben nekem nincs
különösebb bejelentenivalóm, csak annyi; hogy az 5. és 6. napirendi pontra visszatérünk este,
ha benyújtanak bizottsági javaslatot. Ez 5 és 10 óra között bármikor lehet, nem tudunk máskor
ülést tartani, de nem is érdekünk. Elsősorban a kormánypárti oldalnak mondom, hogy
határozatképességet biztosítanunk kell. Értesítjük a képviselőket, hogy mikor várható az ülés.
Természetesen jó lenne, ha az ellenzék itt lenne, és segítene nekünk a késő esti órán is.
Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


