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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 - bizottsági módosító javaslat benyújtásának

kezdeményezése)

2. 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)

Balázs József (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. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Szekeres Imre (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

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

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirenden szerepelnek Lázár János úrnak, a Fidesz frakcióvezetőjének indítványai
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvényekkel kapcsolatosan. Tartalmában rendkívül
súlyosak, formailag, mennyiségileg nem hosszúak, így talán sikerült áttekinteni ezeket. Ezek
bizottsági módosító indítványok lesznek, amennyiben a bizottság benyújtja.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslatot a bizottság elfogadja-e. Aki
igen, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás? Ilyet
nem láttam. A bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító
javaslat tárgyalása

További javaslatom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezt a két indítványt együtt
tárgyaljuk, tekintettel természetük rokonságára. Ha egyetértenek ezzel a javaslattal, akkor ezt
is szavazzuk meg, az a kérésem. Aki egyetért vele, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Tehát a két indítványt együtt tárgyalja a bizottság.

A tartalmát nagyjából megismertük. Az a kérdésem, hogy a bizottság részéről ki fogja
megindokolni az indítványokat. Jobbra nézek, mert balról nem nagyon fogják indokolni. Van
ilyen? Hargitai János alelnök úr megmenti a becsületünket.

Az előterjesztő indoklása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), előterjesztés: Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim
értesültek róla az általános vita során, hogy a frakció bizonyos elmozdulásokat támogatni fog.
Ezek az elmozdulások itt vannak előttünk, nyilvánvalóan azért, mert a törvényalkotás
jelenlegi stádiumában már csak így lehetséges. Az első indítvány 3,5 millió forintra emeli föl
a 98 százalékos adó értékhatárát, ami eddig 2 millió volt, de különbséget tesz a vezető

beosztásúak, polgármesterek, állami vezetők és mondjuk nem vezető beosztásúnak minősülő
közalkalmazottak vagy köztisztviselők között.

A második indítvány, ami ezzel szorosan összefügg, nemcsak az adott évre
visszamenőleg érvényesíteni ezeket a szigorú adózási szabályokat, közpénzről lévén szó,
hanem 2005. január 1-től. Kérem a bizottságot, hogy támogassa az indítványokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen az indokolást. A kormány álláspontját kérem az
indítványokról.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselők! A kormány támogatja az indítványokat.

ELNÖK: Ez egy lakonikus álláspont. Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek
van kérdése, észrevétele. Szekeres Imre képviselő úr!
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Kérdések, észrevételek, megjegyzések

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azt szeretném megkérdezni, hogy miért pont 2005-
ig visszamenőleges a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm. Miért pont 2005 a dátum, ez a kérdés. Én most Balog Ádám úrra
nézek, miközben magunkra kellene néznem, mert mi vagyunk az előterjesztők. Kérdezem
Hargitai János urat.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Az az álláspont, hogy a társadalom nagy többsége
támogatja ezeket a szigorú adószabályokat, lévén szó közpénzről. Azt gondoljuk, hogy 5 évre
visszamenőleg is nagy helyeslésre talál, ha visszaparancsoljuk azokat az összegeket, amiket
közpénzből úgy vettek föl vezetők, hogy akkor sem látszott indokoltnak. Persze, lehetne ez 6
év is, 7 is, 3 is, ez kétségtelen. A jogalkotók közös bölcsessége most 5 évben húzná meg ezt a
határt.

ELNÖK: Nekem innen nem illik kommentárt fűzni a dologhoz. Nem is teszem. Kinek
van további kérdése?

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök úr…

ELNÖK: Vágó Gábor, tessék! Bocsánat, hadd kérdezzen más is, azután megyünk
tovább. Vágó Gábor képviselő úr kérdez.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A kormánytól szeretném kérdezni, hogy a visszamenőleges
hatályhoz milyen a kormányzat viszonya, illetve, ha visszamenőleges hatályú a jogalkotás,
akkor az 5 éven túlmenően, a régi Fidesz által támogatott jelöltek végkielégítésére miért nem
vonatkozik ez a szabályozás. Valamint azt szeretném megkérdezni, hogy továbbra is
alkotmányosnak tartja-e a kormány ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Formailag az előterjesztőhöz szólt a kérdés, de miután a
kormány egyetért a javaslattal, mégis átadom a szót Balog Ádám úrnak a válaszra.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az adójogszabályok szerint 5
évre visszamenőlegesen lehet adót megállapítani, növelni, ellenőrizni, 5 éven túl nem lehet
belenyúlni a jogszabályokba, adójogviszonyokba. Az alkotmányosság kérdésében pedig a
kormánynak az az álláspontja, hogy az alkotmánymódosítással együtt alkotmányos ez a
rendelkezés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Seszták Oszkárnak is kérdése van.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Költői volt a kérdés, ezért az
előterjesztő képviseletében nyugodtan válaszolhatunk. Lendvai Ildikó 5 évet javasolt a
plenáris ülésen, ott voltunk, emlékszünk rá. Ezen kívül a szakmai választ megadta a kormány
képviselője. Ha jól értelmezzük az alkotmánybírósági határozatot, ez nagyon nehéz ügy, a
visszamenőleges hatályt az Alkotmánybíróság sem kifogásolta.

ELNÖK: Köszönöm. Ez tehát a Szekeres Imre úr kérdésére adott kiegészítő válasz
volt. Újra megadom a szót Szekeres Imre úrnak.
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Változatlanul kérdezni szeretnék, elnök úr. Milyen
alkotmánymódosítást terjeszt be a Fidesz-KDNP a mai ülésen a 98 százalékos adóhoz
kapcsolódóan? Mert a hozzászólásból az derült ki, hogy az alkotmánymódosítás fogja
megteremteni ennek alkotmányos alapjait.

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr. Azt gondolom, hogy a két indítvány van előttünk
bizottsági módosításként, és ennek nem szerves része az ön kérdésében szereplő összefüggés.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr! Amennyiben ez nem alkotmányos, és én
ezt vettem ki a felszólalásból. Ha az alkotmányosságot úgy kívánják biztosítani, hogy
alkotmányt módosítanak, akkor ezzel szervesen összefügg, hogy a bizottság mai állapotában,
nem ismerve az alkotmánymódosítás tartalmát, benyújt-e egy alkotmányellenes elképzelést.
Csak ennyiben kapcsolódik ide. Ha jól tudom, ma az alkotmányügyi bizottság ülésén nem
terjesztettek elő bizottsági módosító indítványt az alkotmány módosítására. Ilyen a ma
délelőtti ülésen nem történt.

ELNÖK: Köszönöm. Ez már egy állásfoglalás volt, ebben az értelemben a két dolog
összefügg egymással. Köszönöm.

Nagy István úr következik.

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Ezzel a javaslattal szerintem a világon semmi baj
nincsen, hiszen az Alkotmánybíróság döntéséből kifolyólag mind a visszamenőlegesség, mind
a rögzített számok kiállják az alkotmányosság próbáját. Ehhez a rendelethez nem kell
alkotmányt módosítani, hogy hatályba léphessen.

ELNÖK: Köszönöm. Ez is egy vélemény volt. Újra Szekeres Imre képviselő úr.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Lázár János frakcióvezető úrnak az elmúlt hét
kedden a parlamentben elmondott beszédére hivatkozom. Azt mondta, hogy az idén azért kell
ezt a törvényt meghozni, mert az Alkotmánybíróság döntése értelmében az adott adóévben
lehetséges módosítani a szabályokat. Feltételezem, hogy ez az álláspontja változatlan a
Fidesz-KDNP-nek, és nem szeretném, ha a költségvetési bizottság olyan fura helyzetbe
kerülne, hogy benyújt egy bizottsági módosító indítványt, ami nincs kellően alkotmányosan
alátámasztva. Nyilván itt nem arról folyik most a vita, amiről egy-két héttel ezelőtt, mert
láthatóan bizonyos értelemben felülvizsgálta az álláspontját a Fidesz és a KDNP.

De emlékeztetni szeretnék arra, hogy múlt hét kedden itt, a költségvetési bizottság
ülésén azt a javaslatot tettem a szocialista frakció nevében, hogy az Alkotmánybíróság
döntése alapján, különválasztva a vezetőket és a nem vezetőket, szabályozzuk ezt a kérdést.
Méghozzá olyan módon, ahogy ezt az Alkotmánybíróság kijelölte. Szeretném nagyon
világossá tenni, hogy ahhoz a konzekvens állásponthoz ragaszkodunk, amihez egy héttel
ezelőtt is. Azt is elmondtam, hogy ehhez hozzátartozik, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét
a Fidesz-KDNP nem kívánja korlátozni a jövőben. Ezért fontos tehát, hogy mi fog történni az
alkotmánymódosítással és az Alkotmánybíróságról szóló törvénnyel.

ELNÖK: Köszönöm. Hargitai János képviselő úr következik.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Hogy egy másik bizottságban mi történik majd, azt
nem fogjuk tudni itt most eldönteni. Egy biztos, hogy az Alkotmánybíróság döntése az adott
adóévre visszamenőleges jogalkotást nem kifogásolta. Itt nyilvánvalóan nem az adott
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adóévről van szó, hanem arról a középtávú ciklusról, amit államtitkár úr megemlített, hogy az
adótörvények esetén az 5 évre való visszanyúlás lehetséges. Vizsgáljuk a megfelelő

műhelyeinkben, hogy kell-e alkotmányt módosítanunk ahhoz, hogy ez az indítvány
megálljon. De ma itt ezt a vitát mi nem fogjuk tudni eldönteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ismét Szekeres Imre képviselő úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Ténymegállapítás, és egyetértek Hargitai képviselő
úr indoklásával, akkor ezek szerint ez az előterjesztés nem alkotmányos. Mert az
Alkotmánybíróság kijelölte, hogy az adott adóévben érvényes szabályokat lehet
megváltoztatni, önök azt mondják, hogy meg kell változtatni az alkotmányt ahhoz, hogy ez
alkotmányos legyen. Akkor ezt a tényt rögzítsük, hogy a bizottság olyan fura helyzetben van,
hogy akár még ma gyorsvonati sebességgel új alkotmányt is ír a Fidesz-KDNP. De szeretném
hangsúlyozni, hogy per pillanat a költségvetési bizottság előtt olyan javaslat van, amely önök
szerint nem alkotmányos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Maximum Szekeres
Imre képviselő úr álláspontja ez. Ne rögzítsünk semmit, hiszen nem erről volt szó eddig. Majd
meg fogjuk vizsgálni, meg fogják vizsgálni ezt a kérdést. Most erről a két javaslatról kell
döntenünk. Annak, hogy milyen függvénye van az alkotmányosság szempontjából, egy
későbbi megbeszélés tárgya lehet. Most nem erről van szó, most kizárólag erről a két
javaslatról kell döntenünk. Az alkotmányosság kérdése egy másik menet. (Babák Mihály:
Igen. Ne is menjünk mélyebbre.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szekeres úrnak a
következőt válaszolom, megítélésem szerint nem alkotmányellenes. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd mondjak annyit zárójelben, hogy az
alkotmányosság megítélése aligha ennek a bizottságnak a feladata. Most, hogy ki szerint
alkotmányos és ki szerint nem, ezt nyugodtan mellőzhetjük, mert ebben nem vagyunk
kompetensek. Hargitai János úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Az érvelésemben, mondom Szekeres képviselő
úrnak, bár ő azt tökéletesen értette, azt jegyeztem meg, hogy az adott évre visszamenőleg nem
minősítette az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek. Valljuk be, ez sokunkat meglepett.
Hogy mit tenne ezzel az indítvánnyal, nem tudjuk, mivel semmilyen más fórum nem döntheti
el, hogy valami alkotmányellenes-e. Nyilvánvalóan nem szeretnénk egy olyan jogszabályt a
parlamenten keresztülerőltetni, ami jó eséllyel alkotmányellenes lesz. Ezért az alkotmányügyi
bizottságban az ott lévő képviselőinkön keresztül vizsgáljuk, hogy indokolt-e emellett
valamifajta alkotmánymódosítás. A mi érvelésünk itt megszakad.

ELNÖK: Babák Mihály képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretném rögzíteni azt,
hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott akarat Békés megyében is teljesen egyezik.
Szakmailag is megfelelőek azok a passzusok, amelyek ezt a kérdést rendezni kívánják. Úgy
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gondolom, nekünk elsősorban pénzügyi szakmai szempontból kell megnéznünk, azt pedig
kifogástalannak találom. Úgy gondolom, az alkotmányosság megítélése, helyesen mondta
elnök úr, nem a mi feladatunk, így szakmai alapján támogatásra javaslom és indítványozom,
hogy szavazzunk róla. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.

Döntés a módosító javaslatok benyújtásáról

Akkor valóban a szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a számvevőszéki
és költségvetési bizottság saját indítványaként benyújtsa ezt a két javaslatot a parlamentnek?
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem
ért egyet? Hat. Ki az, aki tartózkodott? Nincs ilyen.

Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás
nélkül egyetértett az indítványok benyújtásával.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a fő napirendi pontunkat megtárgyaltuk. Az Egyebek
között szeretném azt kérni, hogy erre az ominózus munkaebédre jelentkezzenek. Nem
feltétlenül most. A titkárság kiküldte az értesítést, nem ismétlem meg fejből. Illusztris vendég
érkezik, az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi bizottsága 2010. november 18-19-én
Budapestre látogat, és szeretne találkozni bizottságunknak legalább 10 tagjával, a külügyi
hivatal javaslata szerint, egy munkaebéd keretében. Ne hozzuk magunkat szégyenbe, ezért
kérek majd neveket.

Az ülés bezárása

Köszönöm szépen, mai ülésünket befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


