
KTB/11/2011.

KTB/57/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2011. május 9-én, hétfőn 11 óra 11 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

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

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

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

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott

törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának

tárgyalása.................................................................................................................................. 7

A kormány álláspontjának ismertetése.............................................................................. 7

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése..................................................................................... 7

Kérdések................................................................................................................................ 7

A kormány képviselőjének reflexiói ................................................................................... 9

Az előterjesztő válasza....................................................................................................... 10

Észrevételek, vélemények.................................................................................................. 10

A kormány képviselőjének reagálása............................................................................... 13

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való

alkalmasságáról............................................................................................................... 14

Az Összefogás az Államadósság Elleni Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó

kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító

javaslatok tárgyalása.............................................................................................................. 15

A napirendi pont lezárása............................................................................................... 17

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



- 3 -

Napirend:

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

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3091. szám – Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa – döntés

tárgysorozatba-vételről, általános vita)

2. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó

kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2940. szám - módosító javaslatok

megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Font Sándor (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Molnár Oszkár (független)

Pősze Lajos (független)



- 5 -

Helyettesítési megbízást adott:
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Balla György (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

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

Dr. Dancsó József (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),
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Dr. Vitányi István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Molnár Oszkár (független) Hoffman Pálnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív szerint, a
helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképesek vagyunk.

A napirend elfogadása

A kiküldött napirendi ajánláshoz módosító javaslat érkezett Seszták alelnök úr
részéről, amelyben azt kéri, hogy a tervezett napirendet egészítsük ki egy új ponttal, amit
Lázár János nyújtott be. Ez az előterjesztés is ismeretes. Ezért megkérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a módosított napirendet…

Veres képviselő úr kért szót.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Akadálya van a módosított
napirendről szóló szavazásnak, ugyanis nem ismert a képviselők által a javaslatban szereplő

egyik indítvány. Jelen pillanatban a bizottság tagjai nincsenek abban a helyzet, hogy ezt az
indítványt elolvashatták volna. Tekintettel arra, hogy a Ház informatikai rendszerére is csak
néhány perccel ezelőtt kerül föl ez az indítvány, ezért semmiképpen nem látom
elfogadhatónak, megszavazhatónak, hogy a kiküldött napirendi javaslat módosításáról
szavazzon a bizottság, lévén, hogy ez már megint egy olyan elfogadhatatlan javaslat, ami
arról szól, hogy egy pénteki alkotmánybírósági határozatra reagáló gyorshadtest javaslatát
most azonnal kezdjük el tárgyalni, érdemi tanulmányozási lehetőség nélkül.

Kifejezetten az a javaslatom, hogy ne szavazzon ilyen módon a bizottság erről az
indítványról, lévén, hogy a bizottsági tárgyalás alapfeltétele nem biztosított ebben az esetben,
tehát az indítvány elolvasási lehetősége. Ezért azt gondolom, hogy ordenáré hiba lenne, ha a
bizottság erről most tárgyalna. Úgy látom, kolléganője már segít elnök úrnak a Házszabály
megfelelő pontjának előkeresésében. Úgy gondolom, nem lenne méltó a költségvetési
bizottság több mint 20 éves hagyományához, ha általunk el nem olvasható indítványról folyna
itt szavazás, már a napirendnél sem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Világos a véleménye. Azt javaslom, hogy akkor
tartsunk egy negyedórás olvasási szünetet. Azért vagyok ilyen toleráns, ha úgy tetszik, mert
az igaz, hogy formailag ez az indítvány nemrég került elénk, azonban a tartalma meglehetősen
régen napirenden van, és pro-kontra borzolja az illetékesek kedélyeit. Tehát, azt gondolom,
tartalmai megismeréséhez olyan rengeteg időre nincs szükség, ezért az a javaslatom, hogy egy
negyedórás tanulmányozási szünetet tartunk. Akkor tessék tanulmányozni az előterjesztést.
(Dr. Veres János: Kérünk az előterjesztésből egy példányt, elnök úr.) Ez jogos észrevétele
képviselő úrnak, átadják írásban a javaslatot. Addig helyettes államtitkár úr szíves türelmét
kérem. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését. Remélem, hogy módja volt
mindenkinek a szünetben áttanulmányozni a napirendre vett képviselői indítványt. Ezek után
megkérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a bővített napirendi javaslatot, annak
három napirendi pontját, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról
szóló törvény módosításáról szóló képviselői indítványt, valamint az Összefogás az
Államadósság Elleni Alapba történő befizetésekről szóló indítványt és az egyebeket
tárgyaljuk meg. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Ez döntő többségnek tűnik, de megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet vele. Egy. Tartózkodás
volt-e? Nem volt. Tehát a bizottság többségi véleménnyel elfogadta napirendjét.
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Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Ezek után rátérünk az 1. napirendi pontban az indítvány megvitatására, amit Lázár
János képviselő úr nyújtott be. Kérdezem a kormány véleményét az előterjesztéssel
kapcsolatban.

A kormány álláspontjának ismertetése

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

ELNÖK: A kormány támogatja a törvénymódosító javaslatot. Mivel az előterjesztő
nincs jelen, megkérdezem, az előterjesztő nevében kíván-e valaki szólni. Igen, Szijjártó
alelnök úr!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő képviseletében és társelőterjesztőként szeretném
önöknek jelezni, hogy az elmúlt héten az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy 2005-től 2009-
ig terjedő időszakra alkotmányellenesnek, jelesül alapvető emberi jogokkal ellentétesnek
tartja azt, hogy a felvett végkielégítések, szabadságmegváltások és egyéb, a munkaviszony
megszűnése miatt fizetendő juttatások utáni 98 százalékos különadót be kelljen fizetni. Azt
gondoljuk, hogy ez a döntés mind az ország érdekével, mind az emberek igazságérzetével
ellentétes, de ha az Alkotmánybíróság így döntött, akkor nincs mit tenni. Csak örömünket
tudjuk kifejezni, hogy az Országgyűlés már elfogadta az új alaptörvényt, amely
hatálybalépésétől kezdve jóval erősebb lesz a jelenleg még hatályos alkotmánynál, és az nem
fogja hagyni, hogy ilyen helyzet egyáltalán kialakuljon, hogy több milliárd forint kerüljön
kifizetésre végkielégítésként, szabadságmegváltásként és egyéb juttatásként.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság döntése nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy
2010-re vonatkozólag a végkielégítések és egyéb hasonló jellegű juttatások utáni különadót a
költségvetés beszedje az érintettektől. Az ehhez szükséges törvényjavaslatot be is nyújtottuk
az Országgyűlésnek. Azonban a jogalkalmazás során kiderült az is, hogy a parlamenti
képviselőkre, európai parlamenti képviselőkre, valamint más tisztségviselőkre, így
alpolgármesterekre, főpolgármester-helyettesekre, megyei közgyűlési alelnökökre ez a
jogszabály nem vonatkozott, ezért az új törvényjavaslatot már úgy nyújtottuk be, hogy ezekre
a pozíciókra is vonatkozzon a szabályozás, tehát ezen jogviszonyok megszűnésével
összefüggésben kifizetett juttatások 2 millió forint feletti részét különadóalapnak kell
minősíteni az új törvényjavaslat szerint. Természetesen, mivel ez új elemként kerül be a
törvénybe, csak a 2011. január 1-jét követő időszakra vonatkozólag lehet az
Alkotmánybíróság múlt heti döntése alapján alkalmazni. Ezért azt javasoljuk, hogy az új
jogszabályt a parlament ennek megfelelően fogadja el.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm. Elhangzott a törvényjavaslat indoklása az előterjesztő részéről.
Kérdezem, ki kíván szólni, a vitában részt venni. Veres képviselő úr!
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Az első körben, elnök úr, kérdéseim
lennének.

ELNÖK: Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérdezem az előterjesztőket, hogy ez a javaslat hogyan
van összhangban az Áht. 10. § (4) bekezdésével. Miután Szijjártó képviselő úr az előterjesztő,
ezt tőle kérdezem. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a szóbeli kiegészítésében elmondottak
alapján az általa fölsorolt tisztségek viselőire a 2011. január 1-je után kifizetett összegekre
lenne érvényes a mostani javaslat elfogadása esetén a 98 százalékos fizetési kötelezettség?
Mert, ami szóban elhangzott, az úgy értelmezhető, hogy ez a kiterjesztés a 2011. január 1-jei
kifizetésekre lenne érvényes. Milyen halmaz ez? Azaz van-e olyan magyar állampolgár, aki
98 százalékos adófizetésre lenne kötelezett a jogszabály elfogadása esetén?

A következő kérdésem az, hogy a beterjesztett javaslat 2. §-ában szereplő 12/A. § (2)
a), illetve b) pontját hogyan értelmezi. Mikortól számít a második hónap utolsó napja? Naptári
dátumot szeretnék kérni arra nézve, hogy a beterjesztett javaslatban szereplő „hatálybalépését
követő második hónap utolsó napjáig” satöbbi szöveg melyik év melyik napját érinti. Melyik
állománykörben érvényesítené ezt? Azaz a kibővített állományi körre érvényesíti, a
jogszabály által tervezett valamennyi körre érvényesíti, vagy kire érvényesíti?

Ezen túlmenően kérdezem azt, hogy az előttünk lévő előterjesztésben két helyen is
szerepel egy kipontozott szöveg. Az általam ismert szabályok szerint a Magyar
Országgyűlésben csak abban az esetben lehetne ilyet alkalmazni, ha egy, az Országgyűlés
előtt tárgyalásban lévő törvény számára gondolna. De ha jól értem, a szándékuk az, hogy
Házszabálytól való eltéréssel a mai napon zárószavazásig szeretnék ezt a javaslatot vinni.
Ebben az esetben szeretném, ha megnevezné azt a törvényt, amelynek számát kipontozottan
szerepelteti a benyújtott javaslatban.

A következő kérdésem a kormány képviselőjéhez szólna. A kormány végzett-e a
javaslattal kapcsolatban hatásszámítást? Kérdezem, hogy hány érintett személyről, mekkora
adóalapról és mennyi adóról szól a benyújtott javaslat. Kérdezem, hogy a 2010. és a 2011.
évet érintően létezik-e a kormánynál ilyen típusú megbontás. Tehát szeretném, ha a
hatástanulmányt a bizottság tagjai megismerhetnék, mielőtt erről a kérdésről döntést
hoznának.

Végezetül, miután rendkívül kevés idő volt a javaslat áttanulmányozására, az
előterjesztőtől kérdeznék. Az elég világosan látszik, hogy néhány pontban ismétlődően olyan
tisztségeket szerepeltetnek, amelyek a kiterjesztésbe tartoznak. Tehát azt a fajta szándékot
valósítják meg írásos formában, ami itt úgy szól, hogy a vitatott, kire érvényes és kire nem
érvényes tisztségek fölsorolását azért tetszik bele a törvénybe, hogy az ne legyen vita tárgya.
Kérdésem az, hogy az előterjesztők hogyan szerepeltetik szándékuk szerint az ez után
érvényes jogszabályban, az ebben a törvényben és a másik törvénynek az Alkotmánybíróság
által hatályon kívül nem helyezett részében azokat a közszférában korábban alkalmazottakat,
akiket a múlt évben, ennek a kormánynak a működése során, ennek a kormánynak a
feltételrendszerével engedtek el állásukból, azaz kapták meg a különböző jogcímű
kifizetéseiket.

Kérdéseim ennyiben zárhatók le, azután a hozzászólás lehetőségét szeretném majd
kérni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a kérdéseket. Mind a kormány, mind az előterjesztő kapott
képviselő úrtól kérdéseket. Kinek van még kérdése? Lenhardt képviselő úr!
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): A Jobbikot is felháborította az
Alkotmánybíróság múlt heti döntése, mert valóban egy olyan döntés született, amely
szembemegy a társadalom többségének alapvető igazságérzetével. Az Alkotmánybíróság
álláspontom szerint hibásan, az emberi méltóság sérelmét vélte megállapítani ebben a
visszamenőleges hatályú törvényben.

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, most ha lehet, a kérdését mondja el, mert műfaji
keveredés lesz.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azért, hogy mondjam, a kérdésnek meg lehet az
pár mondatos felvezetése, ami az egészet előkészíti. Igazából a kérdésem arra irányul, mivel a
Jobbik elejétől fogva az ötéves visszamenőleges hatály mellett volt, és amit szerencsére a
kormány átvett, de itt most a jogi buktatókon meghiúsulni látszik, a kormány is visszalépett az
öt évre szóló visszamenőleges hatálytól. Azt is megértjük, hogy a Házszabálytól való eltérésre
azért van szükség, hogy egyáltalán a 2010. évre érvényes legyen, ezért támogatni fogj a
Jobbik ezt a javaslatot. De mi lesz azokkal a pénzekkel, amelyeket az előző kormányzati
ciklusok alatt nyilvánvalóan csalárd módon fizettek ki? Nem kell itt a BKV-t említeni, mert
sajnos a legtöbb állami cégnél történtek ilyen fajta pluszjutalmazások. Tehát mi az elképzelés,
ezeknek a társadalmi igazságosság figyelembevételével is az államkassza hiányát csökkentve
is a kormányzat milyen eszközzel fog tudni fellépni a pénzek visszaszerzése érdekében?

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs
több kérdés. Akkor először, ha lehet, Balog Ádám úrnak adom meg a szót a válaszra, annál is
inkább, mert a kormány közölte, hogy egyetért a képviselői indítvánnyal. Aztán majd
megosztjuk a válaszokat alelnök úrral. Parancsoljon!

A kormány képviselőjének reflexiói

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Igyekszem válaszolni a kérdésekre, mivel elég sok minden hangzott el. Természetesen
vizsgáltuk annak hatását, hogy az elmúlt öt, illetve egy évre visszamenően körülbelül milyen
érintettségi köre, illetve milyen bevételi hatása lenne. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy az
elsődleges célja nem a bevétel, hanem a társadalmi igazságtalanság kezelése. 2010.
vonatkozásában kevesebb, mint 2 ezer főt érintene, és kevesebb, mint 2 milliárd forint lenne
az az összeg, ami befolyna. 2011. vonatkozásában nem igazán tudunk becslésbe bocsátkozni,
hiszen nem tudjuk, hogy ki és milyen módon fog felmondani, kit és milyen módon küldenek
esetleg el, bevételi összeggel nem számolt a költségvetés ebből 2011-re. Az idén elbocsátott-
elbocsátandó vezetők szempontjából tehát nem számoltunk bevétellel, ilyen szempontból nem
jelent a költségvetés számára kockázatot.

Képviselő úr egyik első kérdése a 45 napos szabályra vonatkozott, ha jól értettem. Az
Alkotmánybíróságot mi egyértelműen követjük. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy
melyik az a része, amit nem tarthatunk hatályban, és melyik része az, amit a parlamentnek
jogalkotással rendeznie kell. Május 6-án született az AB határozata, feltehetőleg az
Alkotmánybíróság tisztában volt azzal, hogy milyen bevallási határidők vannak ennek a
törvénynek a vonatkozásában, és engedélyezte a 2010-re vonatkozó fenntartását. Úgy
gondoljuk, hogy ilyen szempontból nem okozhat problémát ez a törvényjavaslat.

Képviselő úr még feltette azt a kérdést, hogy miért van kipontozva a törvényjavaslat
száma. Ha megengedi, jelzem, hogy tekintettel a feszített törvényalkotásra, még nem lehet
tudni, hogy mi a száma, ilyen menetrend mellett ez előfordulhat.
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Ha jól értettem eljárási kérdések is felmerültek, hogy mikor és hogyan kell ezeket a
jövedelmeket bevallani, visszafizetni, satöbbi. A törvény rendezi azokat az eseteket, amikor a
múltra vonatkozóan a magánszemély már bevallotta és befizette az összeget, úgyhogy
egyértelmű a rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ezt automatikusan visszakapják 30 napos
határidővel. Továbbá azt is rendezi a törvény, amikor az új adóalanyok kerülnek ilyen adózási
tényállás alá, rendezi a törvény a levonási, illetve bevallási, végső befizetési kötelezettségeket
is. Átmeneti rendelkezés továbbá, hogy az országgyűlési képviselők, európai parlamenti
képviselők, satöbbi, illetve a számukra kifizetést nyújtók 2011-ben milyen határidővel
teljesítik az adómegállapítással, bevallással és befizetéssel kapcsolatos eljárást.

Ezeket a kérdéseket éreztem magaménak, de természetesen még rendelkezésre állok a
továbbiakban is.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Az előterjesztő is kapott kérdések. Kérdezem
Szijjártó Péter urat, hogy a kérdések között maradt-e olyan, amire reagálni kíván.

Az előterjesztő válasza

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Szeretném jelezni, hogy némiképpen
megdöbbent az, hogy a Szocialista Párt támogatását továbbra sem bírjuk ebben az ügyben.
Azt gondoltam, hogy az ország érdeke és az emberek igazságérzete lehet egy közös nevező a
kormány, illetve az ellenzéki pártok mindegyike között. Nem tudom, a szocialista képviselő

találkoztak-e olyan emberekkel az érintetteken túl, akik bírálták azt, hogy az ország jelenlegi
helyzetében a milliós végkielégítések beszedése helyes gondolat. Azt gondolom, hogy Veres
miniszter úr valamennyi kérdésére a válasz egzakt módon megjelenik a törvényben. Tehát,
mint a törvények megalkotásában és olvasásában nálunknál sokkal jártasabb volt
miniszterként nyilvánvalóan meg fogja találni minden kérdésére a választ, ha lesz lehetősége
még egyszer elolvasni a törvényt.

Az egészen világos, hogy 2010-et érintően már mindenkire vonatkozik a törvény, a
kiegészített funkciókat betöltő személyekre pedig 2011-től. Tehát ha innentől kezdve valaki
úgy távozik alpolgármesteri, európai parlamenti, országgyűlési képviselői, megyei közgyűlési
alelnöki funkciójából, hogy azért szabadságmegváltást, végkielégítést vagy bármilyen egyéb,
ehhez kapcsolódó juttatást vesz föl, annak a két millió forint fölötti része a különadó alapja
lesz. Azt gondolom, hogy minden olyan kérdést, amit miniszter úr feltett, a törvény
megnyugtatóan rendezi. Mind az Alkotmánybíróság, mind a fennálló, valamennyi hatályos,
ide vonatkozó törvénnyel párhuzamban van, ki fogja állni ezek, mind pedig az esetleges újabb
alkotmánybírósági eljárások próbáját.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván szólni? Veres képviselő úr!

Észrevételek, vélemények

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy tűnik, hogy Szijjártó
képviselő úr, aki itt fölvállalta a javaslat képviseletét, mégsem elég mélyen ismeri a javaslatot.
Képviselő úr, már a kormány képviselőjének válaszából is kiderülhetett volna az ön számára,
hogy minimum egy törvénnyel a mostani javaslat nincs összhangban, és ezt Balog államtitkár
úr elég finoman fogalmazta meg, de azért érteni kell a szóból mindannyiunknak. Ő azt
mondta, hogy a kérdésem valószínűleg a 45 napos szabályra vonatkozott. Igen, arra
vonatkozott, konkrétan az Áht. megfelelő paragrafusainak megfelelő bekezdéseit olvastam
föl, mégpedig azért, mert a most beterjesztett javaslat bizonyosan sérti azt az érvényes
jogszabályt, amelyet nem vizsgált az Alkotmánybíróság. Az az érvelés, ami itt elhangzott
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államtitkár úr részéről, kevés, miszerint az Alkotmánybíróság bizonyosan tisztában volt azzal,
hogy Magyarországon milyen adóbevallási határidők vannak. Azt látom, hogy a Fidesz-
frakció, a Fidesz vezetői, valamint a kormány, nyilvánvalóan azért, mert tudják, hogy van egy
május 20-ai határidő, mindenképpen úgy akarnak törvényt alkotni, hogy május 20-a előtt
megtörténjen ennek a törvénynek az elfogadása, vélhetőleg kihirdetése is, azaz az
Alkotmánybíróság által nyitva hagyott, 2010-re vonatkozó kötelezettség előírható legyen.

Csak elkövetnek két hibát szerintem. A kérdések között ezt nem akartam föltenni,
ezért most hozzászólásban mondom el. Ez a javaslat figyelmen kívül hagyja az
államháztartási törvény önök által is megerősített szakaszát. Azért mondom, hogy önök által
is megerősített szakaszát, mert az önök kormánya terjesztette elő, és az önök többsége
szavazta meg az elmúlt év őszén az Áht.-nak azt a pontját, amely általános érvénnyel,
adótörvények esetében a 45 napos szabályt hatálybalépés előtti kihirdetési szabályként
fönntartja. Egy kivételt tesz, amikor a 45 napot lerövidíti 40 napra, ez a választások évére
vonatkozik. De most nincs választás, tehát érvényben van a 45 napos szabály. De a most
benyújtott törvényjavaslat sem a 40, sem a 45 napot nem teljesíti, ebből következően tehát ez
bizonyosan ismételten törvénytelen javaslat, és úgy gondolom, ha bárki az
Alkotmánybírósághoz fordul emiatt a szabály miatt, akkor nyilván meg fogja állapítani ezen
törvényjavaslat esetleges elfogadása esetén a majdani törvény alkotmányellenességét.

De önök elkövetnek még egy hibát, és ezt semmilyen módon nem érinti sem az
indoklás, sem a törvény szövege, sem az eddigiekben szóban elhangzottak. Van egy olyan
adózói kör, akikre nem a május 20-ai határidő érvényes. Pontosan tudják ezt a szakemberek.
Ebben az adózói körben kényszerhelyzetből vannak olyanok, akik az elmúlt évi
elbocsátásokat követően vállalkozói körbe kerültek, és a vállalkozói adóbevallás határideje
már régen lejárt, azaz régen mögöttünk van februári határidővel. Miután ők megtették a
maguk bevallását, az Alkotmánybíróság meghozta a maga döntését, értelemszerűen nem
azonos elbírálás alá kerülnek a február 20-ai és május 20-ai határidővel adóbevallást készítő,
egyébként 2010-ben lehetségesen végkielégítésben vagy bármi másban részesült magyar
állampolgárok Ezért tehát úgy gondolom, hogy a most benyújtott javaslat, miután teljesen
indokolatlan és megalapozatlan különbségtételt tesz magyar állampolgárok ezen két csoportja
között, ezért bizonyosan nem állja ki megint csak az alkotmányosság próbáját. Ilyen
értelemben tehát nem kellő körültekintően fogalmazta meg Lázár képviselő úr és képviselője
itt ezt a javaslatot a bizottság előtt, nem megfelelő szakmaisággal. És semmiképpen nem
fogadható el az a mód, amivel ezt a kérdést ezen javaslatban kezelni kívánják.

Szijjártó úr azon észrevételére pedig, ami a Magyar Szocialista Párt álláspontját
illetően elhangzott, szeretném emlékeztetni képviselő urat arra, hogy a Magyar Szocialista
Párt a visszamenőleges hatályú jogszabályalkotást ennek a törvénynek, de minden más
törvény kapcsán is mindig is ellenezte. Ez elég komoly vita közöttünk, úgy látszik. Azt
gondolom, semmi nem mentheti a törvényhozókat az alól föl, hogy visszamenőleges hatállyal
nem lehet sem törvényt alkotni, sem megpróbálni törvényeket alkalmazni visszamenőleges
hatállyal. Ezért azt gondolom, hogy összemérhető az két lakossági csoport, képviselő úr,
amelyre ön az előbb hivatkozott. Azaz az egyik oldalon azok állnak, akik valamilyen okból a
jogszabályok által szabályosan megtörtént korábbi kifizetéseket egy politikai hecckampány
részeként utólag megbélyegezve szabálytalannak gondolnak vagy vélnek, más jelzőt nem
akarok használni, mert nem illik ebbe a szakmai vitába. A másik oldalon pedig az a lakossági
csoport áll, akik úgy gondolják, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, és nem a felelős
jogszabályalkotói tevékenység része az, ha valakinek a valamikor a múltban szerzett
jövedelmére visszamenőlegesen próbálnak sarcot kivetni. Hiszen akkor nem tudhatta, nem
számolhatott vele, egészen figyelmen kívül hagyva azt az esetleges későbbi fenyegetettséget
költötte el saját maga vagy gyermekei anyagi körülményeinek javítására, hangsúlyozom még
egyszer, hogy szabályosan és jogszerűen szerzett jövedelemről beszélek.
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Egyébként pedig, ha ez nem szabályos, nem jogszerű, akkor annak van bírósági
megtámadási lehetősége, tessenek élni azzal a lehetőséggel minden további nélkül, és
természetesen, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy valamely szerzett jövedelem nem jogszerű,
akkor enne a visszafizetéséről is intézkedhet. De semmiképpen nem az a módja az ezzel
kapcsolatos eljárásnak, mint ami itt most zajlik. És azt gondolom, még egyszer mondom,
összemérhető a lakosságnak az a csoportja, amelyik az egyik véleményt, és az a csoportja,
amelyik a másik véleményt is alkotja. Miután a Fidesz-kormány uralkodása óta nagyon sokan
kerültek kirúgott helyzetbe Magyarországon, nagyon sokan vesztették el beosztásukat, ebből
következően sokan vannak olyanok is, akiket érinthet ez a bizonyos jogszabályalkotás
visszamenőleges hatállyal. Hiszen egy most meghozott szabály kiterjesztése 2010-re, 2011-es
befizetéssel, az nyilvánvalóan most is visszamenőleges hatályú jogszabályalkotást jelent. Azt
gondolom, ez semmilyen módon nem támogatható, éppen ezért nem azokban van vitánk
Szijjártó képviselő úrral, amit az imént felsorolt különböző elvekként, hanem a
visszamenőleges hatályban, hanem a visszamenőleges hatályban, és a vitánk láthatóan meg
fog maradni, hiszen ezt érvényesíteni szeretnék a továbbiakban is.

Szeretném azt is érinteni, hogy én azt a kérdést tettem föl államtitkár úrnak, hogy
abban a bizonyos (2) bekezdésben szereplő, „a hatálybalépését követő második hónap utolsó
napjáig” kitétel pontosan kire vonatkozik, mely személyi körre vonatkozik. Ebben a
vonatkozásban, ami most előttünk van, értelmezhető úgy, hogy azon személyi körre
vonatkozik, amelyet itt részletesen kibont a (2) bekezdésben, ami úgy kezdődik, hogy az
országgyűlési képviselő, az alpolgármester, satöbbi, nem akarom a többit most mondani.
Bizonyos megfontolásokból ez értelmezhető másként is. Miután nem egyértelmű ez
meglátásom szerint, azért szerettem volna pontosító kérdést föltenni. Szeretném, ha erre még
egyszer visszatérne, és értelmezné, hogy pontosan kikre, melyik évben vonatkozik ez a
bizonyos két hónapot követő második nap, ami a benyújtott szövegben szerepel.

Miután a parlament költségvetési bizottsága itt szóban hall egy becslést a 2010. évre
vonatkozóan, immár az új alkotmánybírósági döntést követő számszerű érintetti körről, illetve
adóvonzatról. Ez számomra természetesen nem kielégítő, szeretném ezt a bizonyos becslést
írásban is látni.

Ezen kívül van ennek a benyújtott javaslatnak még egy elég súlyos fogyatékossága.
Ha jól érzékelem, akkor semmilyen módon és sehol nem kívánnak foglalkozni azzal az
adatszolgáltatással, amely az Alkotmánybíróság döntését megelőző időpontban, az
Alkotmánybíróság döntését megelőző tartalommal a különböző foglalkoztatók részéről
megtörtént. Ugye, tudjuk valamennyien, hogy magyarországi állami intézmények adatot
szolgáltattak az adóhatóságnak, olyan adatokat, amelyek egy olyan törvénnyel kapcsolatban
keletkeztek, amely alkotmányellenesnek minősült az alkotmánybírósági kontrollon. Ezért úgy
gondolom, az egy minimális követelmény lenne, hogy ebben a benyújtott javaslatban ezen
adatok megsemmisítéséről, ennek nyilvánosan kontrollálható eljárásáról is rendelkezni
kellene. Ezt nem érzékelem. Lehet, hogy el van bújtatva valamelyik paragrafusban, a
rendelkezésre álló mintegy 13 perc nem volt elég ahhoz, hogy ezt megtaláljam ebben a
javaslatban, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy Szijjártó képviselő úr ezt az adatvédelmi
kérdést hogyan gondolja elrendezett a benyújtott javaslatában. Illetve kíváncsi lennék arra is,
hogy a kormány képviselői ezt a kérdést milyen módon látnák rendezettnek.

Ez már csak azért is izgalmas, mert az állammal, illetve az adóhatósággal szembeni
lakossági bizalom megőrzését, megtartását, adott esetben erősítését jelentős mértékben
befolyásolhatja az is, hogy ebben a kérdéskörben vajon milyen döntés milyen jogszabályi
felhatalmazás alapján születik meg, vagy született már meg a múltban. Hiszen azt is
feltételezhetem, hogy péntek óta ezt a döntést már valaki meghozta, és talán ezért gondolják
bele nem írandónak a most benyújtott törvényjavaslatba.



- 13 -

Összegezve, egy elrontott gondolat rosszul megfogalmazott törvényének
Alkotmánybíróság által történt, nagyon jelentős kritikája után egy igen gyenge, több ponton
elhibázott módosítási szándékkal találkozunk, ezért általános vitára való alkalmasságát nem
javaslom. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr véleményét. További kérdések is elhangzottak
részéről. Ki kíván a vitában még részt venni? Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Érzékeltem, hogy a kérdésemre sem a kormány,
sem a kormányzati képviselők részéről nem kaptam választ. Ez nem csoda, mert nyilván
nehéz volt erre most válaszolni, de figyelmeztetem a kormánypárti kollégákat, hogy az
elszámoltatás kérdése olyan fontos ígéret volt a választási kampányban, amit az ő szavazóik is
számon fognak kérni rajtuk, és már most elég intenzív igény van erre a társadalomban, és
egyre többen tapasztalják, hogy egyelőre nem nagyon haladunk efelé. Úgyhogy félő, hogy
ennek a folyamatnak a részeként sajnos feledésbe fognak merülni ezek a felvett pénzek oly
sok bűncselekmény és visszaélés mellett.

Sajnos, amit Veres János mondott, elég nagy valószínűséggel bekövetkezhet, hogy az
Alkotmánybíróság meg fogja állapítani ennek az új törvénynek is az alkotmányellenességét.
Itt viszont fölmerül az a kérdés is, hogy az igazságszolgáltatásnak nevezett hatalmi ág az
utóbbi időben kijelenti, hogy igazságot nem feltétlenül, csak jogot tud szolgáltatni, mégis
egyre többször ütközik bele a társadalom, a józan értékítéletű emberek igazságérzete ebbe a
paradoxonba. Valamiféle stratégiai gondolkodás ezen a területen is mindenképpen szükséges
lenne egy szebb és igazságosabb Magyarország építése szempontjából. Arra gondolok, hogy
valamiféle alapelvek átgondolása szükséges egy jövőbeni bírósági szervezeti reformnál,
amikor nyilván a jogi alapgondolatokat is át kell értékelni ilyen szempontból, mert
mindenképpen káros folyamat, hogy mindenféle jogi csűrés-csavarással, kiskapukkal
diszfunkcionálisan tud működni ez a rendszer. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen a türelmet. Rövid leszek. Még egy
olyan pontot látok a mostani javaslatban, ami, úgy látszik, elkerülte az előterjesztők
figyelmét. Ilyen törvények esetében az ellenbizonyítás lehetőségét meg kell teremteni. nem
látom, hogy kiterjedne sem az eddig hatályban és az Alkotmánybíróság által kritika tárgyává
tett, sem pedig a mostani kezdeményezésben. A mostaniban ráadásul vannak új alanyok is, az
ő esetükben pedig semmilyen módon nem látom, hogy ez biztosítva lenne. Vajon tudnak-e
erre megnyugtató választ adni, hogy ez milyen módon biztosított? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megkérem Balog Ádám államtitkár urat,
hogy szíveskedjék reagálni a vitában elhangzottakra, és esetleg a pótlólagosan föltett
kérdésekre is válaszoljon, ha lehet. Köszönöm.

A kormány képviselőjének reagálása

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Igyekszem egy kicsit rövidebben válaszolni. Meg lettem szólítva azáltal, hogy az
Áht. értelmezésével kapcsolatban mi a kormány álláspontja. Képviselő úr, miniszter úr
megkérdezte, hogy mit gondolunk az új szabályról. Továbbra is azt tudom mondani, amit az
előbb, az Alkotmánybíróság vizsgálta ezt a kérdést, és lehetővé tette a jogalkotók számára
2010-re. Úgy gondolom, ezt azért tette, mert a 45 napos szabály arról szól, hogy megfelelő
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felkészülési időt biztosítson az adóalany számára az adó megfizetésére. Illetve az adóalany
tisztában volt azzal, hogy milyen adófizetési kötelezettsége lesz. Új adófizetési kötelezettség
az ő szempontjából nem született. A képviselő úr, aki beterjesztette ezt a módosító javaslatot,
igyekezett minél gyorsabban ezt megtenni annak érdekében, hogy ne legyen bizonytalanság
az adóalanyok körében. Véleményünk szerint ebben az esetben nem fog problémát okozni
ennek a szabálynak a léte. Ez a törvény így nem megy szembe a 45 napos szabállyal.

Az adatszolgáltatásról kérdezett még képviselő úr, hogy mit fogunk tenni az
adatokkal. Erre megvannak a megfelelő eljárásjogi szabályok, ezeket a NAV természetesen
nem tartja meg, nem tartja nyilván egyénenként, nem bocsátja a kormány rendelkezésére, nem
készülnek ezekből listák. Nem gondolom, hogy emiatt csökkenne a bizalom. A NAV-ba vetett
bizalom az elmúlt 9 évben lényegesen többet romlott, mint, mondjuk, ilyen kisebb ügy
egyáltalán befolyásolhatná, és ráadásul megvannak a garanciális szabályok is, amelyek ezt
javítani fogják. Egyébként megjegyzem, hogy abszolút egyetértek képviselő úrral abban, hogy
az, hogy az emberek bízzanak az adóhatóságban, elengedhetetlen annak érdekében, hogy
Magyarországon egy fehérebb, tisztább gazdasági helyzet legyen.

Lenhardt képviselő úr szintén felvetette, hogy ez a szabály is alkotmányellenes lesz. Itt
ugyanazt tudom mondani, amit Veres János képviselő úrnak mondtam az előbb. Az
elszámoltatás kérdésében pedig nem érzem magam illetékesnek. Az utolsó kérdés volt az
ellenbizonyítás lehetősége. Nem igazán értem képviselő úr kérdését, a törvény ilyen
szempontból nem változott a korábbiakhoz képest, az adóalanyok köre valóban bővült, de a
kifizetések minősége nem változott, az Alkotmánybíróság sem kifogásolta ezt a kérdést. Egy
adóztatási tényállás nem ellenbizonyítható. Bizonyos esetekben az adóalanynak
méltányossági kérelem benyújtására van lehetősége a NAV-hoz. Ezt az Art. hatályos
szabályai szerint a NAV el tudja bírálni.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Az utolsó szó jogán az előterjesztőnek adok szót.
(Szijjártó Péter jelzi, hogy nem kíván reagálni.) Az előterjesztő nem kíván reagálni.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

Akkor a szavazás következik. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért
azzal, hogy a törvényjavaslat tárgysorozatba kerüljön. Aki igen, kézfelemeléssel szíveskedjék
jelezni! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki az, aki nem ért egyet? Egy. Ki az, aki tartózkodott?
Egy. Megállapítom, hogy a bizottság többségi szavazattal tárgysorozatba vette a
törvényjavaslatot.

Döntenünk kell az általános vitára való alkalmasságról is. Még egyszer kérdezem, ki
az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Tizenhét igen. Aki nem ért egyet? Egy. Aki tartózkodott? Egy. Hasonló
arány alakult ki mindkét esetben.

Előadót is kell állítanunk. Ki az, aki az általános vitában többségi véleményt
tolmácsolni fogja a bizottság részéről? Babák képviselő úr vállalta. Köszönöm. A kisebbségi
véleményt pedig Veres János képviselő úr mondja el. A bizottság ezt hallgatólagosan
elfogadta.
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Az Összefogás az Államadósság Elleni Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó
kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok tárgyalása

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor áttérünk a 2. napirendi pontunkra, az államadósság
elleni alappal kapcsolatos törvényjavaslathoz két módosító indítvány érkezett, mindkettő a
bizottság tagjai részéről. Az egyiket jómagam, a másikat Babák képviselőtársam tette.

Engedjék meg, hogy nagyon röviden ebben a minőségemben annyi kommentárt
fűzzek az ajánlás 1. pontjához, mivel számolok azzal, hogy ezt a törvényjavaslatot el fogja
fogadni a kormánytöbbség, ezért csak olyan javaslatot tettem, hogy ne a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, hanem az Állami Számvevőszék legyen ennek az alapnak a bevételeit,
kiadásait ellenőrző független pénzügyi szervezet. Az indokom pedig az, hogy itt közpénzekről
van szó, hiszen az adóalap-csökkentésen túl adóbevétel-csökkentés is lehetséges, és nem
volna szerencsés az, ha a kormány belső ellenőrző szerve ellenőrizné ezt. Kell egy független
pénzügyi ellenőrző szerv, ez adott, ez az Állami Számvevőszék. Azt gondolom, ennek
hatáskörébe illik adni ennek az alapnak az ellenőrzését, annál is inkább, mert alapítványok,
közalapítványok, kiemelten közhasznú alapítványok ellenőrzésére is az Állami Számvevőszék
jogosult, nem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. A kormányrendelet, ha jól emlékszem,
külön megemlíti, hogy a leendő alap gazdálkodására az alapítványi gazdálkodási szabályok
vonatkoznak, az alapítványokat pedig az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

Még annyit, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal egy nagyon furcsa intézmény,
egyfajta kakukktojásnak mondható az európai ellenőrzési rendszerben. Ezt még annak idején,
a hosszabb ideje itt lévő képviselőtársaim emlékezhetnek rá, tőlem jobbra Babák képviselő úr
vagy Font Sándor, aki már elment, baloldalt Veres képviselő úr, hogy ennek a leánykori neve
Központi Számvevőségi Hivatal volt, aztán ezt átkeresztelték Kormányzati Ellenőrzési
Irodává, majd hivatallá. Ez egy furcsa képződmény, szakmai szempontból nem kívánok erre
kitérni. Jellemzően és meghatározó módon az Európai Unió tagországaiban nem egy ilyen
különálló szervezet, hanem a Pénzügyminisztérium, a pénzügyi kormányzat a centruma a
pénzügyi ellenőrzésnek. Ez nálunk nem így van. Summa summarum, tehát a javaslatom
lényege az, hogy az Állami Számvevőszék legyen ennek az alapnak a független pénzügyi
ellenőre.

Most megkérdezem a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját, mi a véleménye a
javaslatról. Köszönöm.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Vizsgáltuk képviselő úr
javaslatát. Valóban vannak érvek amellett, hogy az Állami Számvevőszékhez kerüljön ez az
ellenőrzés, összességében azonban úgy látjuk, hogy ez az alap olyan speciális képződmény,
olyan jogalany, amihez egy kormányzati ellenőrzési hivatali ellenőrzés megfelelőbben tud
társulni, rugalmasabban tudja kezelni a speciális szabályokat. Ezért összességében nem
támogatja a kormány ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kinek van kérdése, véleménye? Veres képviselő
úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. A javaslattal kapcsolatban szeretnék
véleményt formálni, mégpedig támogató jelleggel, ha ez lehetséges. Ha a javaslattevőnek nem
is segít, de azért érdemes elmondani két olyan körülményt, ami nem hangzott el eddig a
vitában. Amennyiben az Állami Számvevőszék végzi ezt a tevékenységet, akkor ennek van
egy törvény által és a kialakult gyakorlat által is biztosított nyilvánossága. Hiszen az Állami
Számvevőszék ilyen típusú tevékenysége, elvégzett munkája valamennyi időcsúszással, de
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mindenképpen megjelenik a Számvevőszék honlapján, mindenki számára ismertté válik ebből
következően. Úgy gondolom, ez egy fontos garanciális szabály adott esetben, szemben a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, amelynek semmifajta ilyen jellegű tevékenységéről
nemcsak hogy a köznapi halandónak, de a parlamenti képviselők sincs, nem lehet tudomása
az eddigi tapasztalataim alapján.

Ráadásul van még egy súlyosabb érvem is ehhez képest. A Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal az elmúlt hónapokban kifejezetten politikai megrendeléseket végrehajtó, nagyon-
nagyon rossz értelemben vett intézménnyé vált. Van, ahol semmilyen eredménye nincs ezen
politikai megrendelések teljesítésére végzett munkájának, van, ahol látszateredményei
vannak. Azt hiszem, kellőképpen lejáratódott ez a hivatal ahhoz, hogy semmiképpen ne
bízzon rá az Országgyűlés ilyen típusú feladatot. Ezért azt gondolom, hogy nagyon
helyénvaló bizottsági elnök úr javaslata az iménti két ok miatt. Éppen ezért megfontolásra
javaslom továbbra is, hogy ne a eredeti szándékként megfogalmazott Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal és kiterjesztett jogköre maradjon meg a törvényjavaslatban, hanem az Állami
Számvevőszék ellenőrzése terjedjen ki erre a bizonyos létrehozandó alapra is. Köszönöm
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Nem kívánom magamnak újra megadni a szót, ezért szavazásra teszem fel a kérdést.
Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Három igen. Ez egyharmad sincs, tehát a bizottság nem ért egyet azzal, hogy ez az indítvány
tárgysorozatba kerüljön.

Következik az ajánlás 2. pontja, amelyben Babák képviselő úr egy kimerítő
hosszúságú javaslattal állt elő. Kérdezem a kormány véleményét erről.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hosszú javaslat, rövid válasz. Kinek van észrevétele?
Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném megkérdezni, leginkább a javaslattevőt,
ugyan mondja már el, hogy pontosan hogyan kapcsolódik ez a módosítás az államadósság
elleni alap törvényéhez. Mi az összefüggés a két dolog között? Ez lenne a kérdésem, aztán
hozzászólásom is lenne. Köszönöm.

ELNÖK: A kérdés az előterjesztőnek szól? Igen, parancsoljon, képviselő úr.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a kérdést. Nem vártam, megvallom őszintén,
mert Veres úr tudja nagyon jól, mert elolvasta, hogy semmi köze ahhoz a törvényhez.
Aktuális szabályozásról van szó, amellyel késedelemben van a kormány és a tisztelt Ház,
ezért feltétlenül szükséges az áfatörvényt szabályozni. Úgyhogy cinikusnak tartom a kérdés
felvetését, hiszen pénzügyminiszterként régen tudhatta, hogy ezek a szabályok szükségesek,
nem odaillőek ugyan, de nem az első salátatörvény a tisztelt Házban. Az elmúlt 8 év alatt, az
előző kormányok alatt minden törvény saláta volt. Bocsánatot kérek, de szükséges
szabályozni áfakérdéseket, és most itt van a törvény, ezért tettem a javaslatot. Köszönöm,
elnök úr megtisztelő figyelmét.

ELNÖK: Köszönöm. Elvileg egy beismerő vallomás, hogy salátatörvényről van szó,
de ettől függetlenül kérdezem, kinek van észrevétele. Veres képviselő úr!
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Babák képviselő úr, ha már ilyen módon viszonyul
ehhez a dologhoz, akkor azt gondolom, kérdezni talán még jogunk van. (Babák Mihály:
Ugyan, tudja a kérdésre a választ is.) A cinikusság másban van, Babák képviselő úr. Azért
kérdeztem ezt meg, mert amit itt most leírt ebben a módosító indítványban, azt minden
további nélkül az ellenzék által is támogatható módosító javaslatnak gondolom a magam
részéről, ha ez az áfatörvény módosításaként jelenik meg az Országgyűlés előtt. De ez nem az
áfatörvény módosításaként jelenik meg az Országgyűlés előtt, hanem az államadósság elleni
alap törvényének részeként jelenik meg. Képviselő úr, ha ezt önálló indítványként benyújtja,
akkor én megígérem azt, hogy a magam részéről meg fogom szavazni mind a bizottságban,
mind az Országgyűlésben az áfatörvény ezen ponton történő, ilyen tartalmú módosítását,
azonban azt gondolom, hogy ez itt nem helyénvaló.

Képviselő urat csak emlékeztetni szeretném arra, hogy ha annak idején, amikor mi
voltunk kormányon, ilyen jellegű módosítás érkezett, akkor képviselő úr is szóvá tette, hogy
nem tartja helyénvalónak az ilyen módon történő törvénymódosítást. Engedje meg, hogy a
mindenkori ellenzék, ha úgy gondolja, akkor egy ilyen kérdést szóvá tegyen. Én is szóvá
tettem ezt. Sajnálom, hogy ezt a tartalmú szöveget ide nyújtotta be képviselő úr, nem pedig
önálló áfatörvény-módosításként kezdeményezte. Mert ebben az esetben akár még közösen is
szavazhattunk volna. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Úgy látom, nincs ilyen. Akkor a szavazás következik. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy
ki ért egyet a módosító javaslattal. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Többség. Ki
az, aki nem ért egyet? Egy. Tartózkodott? Kettő. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
bizottság támogatja a törvénymódosító javaslat plenáris ülés elé kerülését.

A napirendi pont lezárása

Megköszönöm Balog Ádám államtitkár úrnak a közreműködését.

Az ülés bezárása

Még egy rövid bejelentésem van hátra. Időszerűvé vált annak a két miniszter úrnak a
bizottsági meghallgatása, akiket annak idején, közel egy évvel ezelőtt ugyancsak
meghallgattunk, mielőtt pozícióba kerültek volna. Kérem a kormánypárti oldalt, hogy
szíveskedjék egy olyan időpontot számomra javasolni, amikor alkalmasnak ítélhető a
meghallgatás.

A következő bejelentésem, hogy holnap 2-kor lesz bizottsági ülés, de az is lehet, hogy
ma is lesz még egy, annak függvényében, hogyan alakulnak az események a plenáris ülésen.
Ennyit szerettem volna kiegészítésként. Köszönöm, további jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


