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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/3091. szám – Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa - módosító

javaslatok megvitatása)

2. 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)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Font Sándor (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)

Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz).
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 28 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Délutáni ülésünket megnyitom. Három napirendi pont van
előttünk, de bejelentem, hogy a 2. napirendi pont tárgyalása nem szükséges, mert nem
érkezett módosító javaslat. ezért lényegében csak az 1. napirendi pontot kell megvitatnunk,
amennyiben elfogadja a bizottság a napirendi javaslatot. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, a bizottság egyhangúlag
elfogadta napirendjét.

Az 1. napirendi ponthoz érkezett módosító javaslatok megvitatására kerül sor. Először
a T/3091/1. számú módosító indítványról lesz szó, amit Tóbiás József, az MSZP képviselője
nyújtott be. A rituálé szerint az a kérdésem először, hogy az előterjesztő támogatja-e, vagy
miként vélekedik az indítványról.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! a
3091/1. számú indítványt nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány képviselője még nincs itt. Akkor
viszont, mivel egyéni indítványról van szó, szavazás következik. (Dr. Veres János
jelentkezik.) Veres képviselő úrnak van kérdése, észrevétele? Túl pedáns szeretnék lenni, és
akkor bakizok. Veres képviselő úré a szó. Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nagyon köszönöm, elnök úr. A délelőtti vitára
szeretném emlékeztetni azokat, akik itt voltak, akik pedig nem voltak itt, azok számára
elmondom elölről. A benyújtott indítvánnyal kapcsolatban több fenntartásunk van. Úgy
gondoljuk, hogy immár három alkotmánybírósági visszautasítás után a negyediknek is elébe
néz ez az indítvány. Az Alkotmánybíróság számos határozatában megfogalmazta azt, hogy
ilyen esetekben az ellenbizonyítás lehetőségét meg kell adni, éppen ezért, ami délelőtt
elhangzott válaszként az általam föltett kérdés kapcsán, miszerint triviális és egyértelmű
adóügyekben az, hogy hogyan is kell megítélni egy ilyen helyzetet, szerintem messze nem
fedi a valóságot. Ebből következően ez a javaslat, ami most az Országgyűlés előtt szerepel,
nem fogja tartalmazni az ellenbizonyítás lehetőség, akkor nagy valószínűséggel ismételten el
fog bukni az Alkotmánybíróság normakontrollján a javaslat. Ezért azt javaslom a
kormánypárti többségnek, hogy fontolják meg az általunk jó szándékkal, jogászi pontossággal
megfogalmazott indítványt, ami a délelőtti vita tanulságát is magába foglalva fogalmazta meg
azt, amit az imént említettem. Úgy gondolom, a szöveges indoklás is elég világosan fogalmaz
a tekintetben, hogy egy Alkotmánybíróság által konzekvensen és következetesen alkalmazott
eljárásról van szó, ezért szerintem mindenképpen helye lenne az indítványnak a majdan végső

szavazásra bocsátandó javaslatban is, ami nélkül az nyilvánvalóan alkotmányellenes marad.
Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek, megjegyzések? (Nincs
jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Szavazzunk.

ELNÖK: Ezek szerint nem győzte meg a képviselő úr érvelése. Ki az, aki támogatja az
indítvány elfogadását? (Szavazás.) Öt igen, de ez kevés az egyharmadhoz.

Megyünk tovább a T/3091/2. számú indítványra, amit ugyancsak Tóbiás József
képviselő úr jegyzett. Kérdezem az előterjesztőt, mi a véleménye az indítványról.
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ezt
az indítványt sem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, kinek van az indítvánnyal kapcsolatban álláspontja. Veres
képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Egy olyan
speciális helyzetre terjed ki a 2. pont, amelyet a délelőtti vitában nem említettünk, azonban
célszerű. Az egyik elfogadott törvény, amely a 98 százalékos adóról szól, eléggé speciális
helyzetet teremt Magyarországon, megkülönbözteti azokat, akik e juttatás felvételét követő
napon nyugdíjba mentek, azoktól, akik nem mentek a következő napon nyugdíjba. Az
egyiknek fizetni kell, a másiknak nem kell fizetni 98 százalékos adót. Ezt vagy tudják a
kormánypárti képviselők vagy nem, de szeretném egyértelművé tenni, hogy jelenleg is eléggé
méltánytalan helyzet van ezzel a kötelezettséggel kapcsolatban. Ha és amennyiben ez az
indítvány nem kerül elfogadásra, ami most másodikként szerepel a javaslataink között, akkor
olyan furcsa helyzet teremtődik, hogy azok a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak,
köztisztviselők, fegyveresek felmentési időre járó átlagkereset, illetve más a nyugdíjba
vonuláshoz kapcsolódó juttatások miatti különadóval való sújtás is bekövetkezik. Ezek a
juttatások törvényben biztosított juttatások, nem egyéni mérlegelés alapján, nem külön
szerződés alapján, nem szubjektív ítélet alapján kapnak, amit a főnök adhat, hanem egy
jogállam jogrendjében szereplő törvény alapján kerülnek kifizetésre. Ezért tettünk javaslatot
annak orvoslására, hogy ne legyen egyik és másik nyugdíjba vonuló között méltánytalan,
elfogadhatatlan és ráadásul aránytalan különbség annak függvényében, hogy ki melyik napon
megy nyugdíjba ahhoz képest, amikor, még egyszer mondom, törvényben rögzített
járandóságait megkapja. Ezért kérem elfogadni eme második indítványt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van észrevétele? Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Egy állampolgár engem is megkeresett
pontosan ugyanezzel a problémával, hogy ő köztisztviselő volt, és abba a faramuci helyzetbe
került, hogy a törvény szerint neki járó juttatásért adózott, és most egy speciális különadóval
még inkább terhelik ezt. Ez a módosító javaslat ezt a problémát talán orvosolni tudja.
Tényleg, az emberek számítottak arra, hogy a törvényben megfogalmazott juttatásuk után
nekik nem kell még extra adót fizetni. Itt nem arról van szó, hogy pofátlanul és a munkájuktól
függetlenül, különböző lemutyizott ügyek miatt jutottak hozzá extra jövedelmekhez, ez egy
kiszámítható jövedelem volt, és pont ezt a kiszámítható jövedelmet adóztatná még pluszban a
kormány. Ez a hat hónapos kitétel, ami a módosító javaslatban szerepel, orvosolni tudná ezt a
problémát. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok
ilyet. Visszaadom a szót az előterjesztőnek, meggyőzték-e az érvek. (Jelzésre.) Nem győzték
meg. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Öt igen, ez nincs egyharmad sem.

Következik a T/3091/3. számú indítvány, amit szintén Tóbiás József képviselő úr
jegyzett. Kérdezem az előterjesztő véleményét az indítványról.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ez a
kérdéskör a délelőtti bizottsági ülésen szintén előkerült, amikor Veres képviselő úr ezzel
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kapcsolatban kérdést tett föl. Azt gondolom, hogy a kormány képviselője akkor
megnyugtatóan tisztázta ezt a kérdést, ezért ezt az indítványt nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselője nincs itt, de remélem, az idézés korrekt
volt. Az a kérdésem, hogy kinek van észrevétele. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ugyancsak hivatkoznék a ma délelőtti bizottsági
ülésünkre. Nem volt megnyugtató a kormány képviselőjének a válasza. Az lett volna az
egyetlen megnyugtató válasz, ha azt mondta volna itt ma az adóhivatal felügyeletével is
foglalkozó államtitkár, hogy már megtörtént. Múlt időben. Azt kell mondjam, hogy sajnálatos
módon a kormány nem érzi annak felelősségét, hogy itt egy olyan adatszolgáltatásra került
sor, amelynek eredményeképpen ma a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál olyan adatbázis
található, amely az Alkotmánybíróság döntését követő napon megsemmisítendő lenne. Ez
nem történt meg. A mai válaszból világosan kiderül, hogy nem történt meg. Azt gondolom,
egyértelművé kell tenni, hogy ezt a kötelezettséget nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Egyébként, ha ezt nem fogják elfogadni, és látom, hogy nem fogják elfogadni, akkor minden
eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
bizonyságot nyerjünk arról, hogy ez a bizonyos adatbázis megszüntetésre került. Ez ma egy
jogosulatlanul fenntartott adatbázis péntek óta, kérem szépen. Nagyon-nagyon furcsállom azt,
hogy a Fidesz ilyen módon viszonyul ehhez a kérdéshez. Nyilván van valami okuk arra, hogy
ehhez így állnak hozzá. Sajnálom, hogy nem értik azt, hogy ez a bizonyos bizalom, amiről
beszéltünk, pontosan ilyen dolgokkal lenne erősíthető vagy gyengíthető. Sajnálom, hogy nem
támogatják az indítványt, szerintem nagyon-nagyon helytelen az az út, amin éppen most
járnak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm én is. Kinek van még kérdése vagy észrevétele a
törvényjavaslathoz? (Nincs jelentkező.) Nincs másnak. Ismét Szijjártó képviselő úré a szó.
(Jelzésre.) Változatlan a véleménye, szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt?
(Szavazás.) Hat igen. Ez nincs egyharmad.

Következik a T/3091/4. számú indítvány, szintén Tóbiás József úr előterjesztése.
Kérdezem Szijjártó képviselő urat, hogy mit szól hozzá.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A
délelőtti ülésen ez a téma is előkerült, Veres képviselő úr erről is kérdezte a kormány
képviselőjét a felkészülési időre vonatkozóan. Azt gondolom, ellentétben az előterjesztő
képviselőtársával, hogy a kormány megnyugtató választ adott, ezért ezt az indítványt nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Sarokponthoz érkeztünk, úgy gondolom. Teljesen
nyilvánvaló, hogy az a mód, ahogyan most szabályozásra kerül ez a kérdés, az megint nem
megfelelő. Nem megfelelő, tekintettel arra, hogy arra törekszenek, hogy azért fogadja el az
Országgyűlés a mai napon ezt a bizonyos törvényt, hogy 2 ezer emberre mintegy 1 milliárd
forint értékben egy május 20-ig terjedő határidőn belül teljesítendő kötelezettséget rójon ki.
Elmondtam már délelőtt is, hogy ezzel két nagy probléma van. Az egyik az, hogy nem hozott
az Alkotmánybíróság olyan döntést, még ha ezt a délelőtt válaszoló államtitkár úr bele is
akarta érteni, ami a 45 napos szabálytól való eltérést lehetővé tenné, indokolttá tenné,
bármilyen módon tolerálná az Alkotmánybíróság. Tehát ilyen döntés nincs az
Alkotmánybíróság határozatában. Van ugyanakkor egy államháztartási törvény, a Fidesz-
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többség által megerősítve, ezt szerettem volna hangsúlyozni még egyszer, hiszen ezt önök
megerősítették az elmúlt év őszén, amikor a választás évében a 45 napot 40 napra szűkítették,
de a 45 napot általános érvénnyel bent hagyták a törvényben érvényesnek. Ebből következően
a most elfogadott törvény nem valósítja meg ezt. Ráadásul írnak a törvényszövegben olyan
szabályozást, látom, hogy ehhez hozzányúl a Rogán-féle képviselői módosítás is, amely
lehetővé tenné, hogy jogszerű megoldást alkalmazzanak ebben a kérdésben. De nem
foglalkoznak azzal, hogy ez megfelelőképpen legyen szabályozva. Éppen ezért azt gondolom,
hogy minimum ennek a 45 napos határidőnek az elfogadása indokolt ahhoz, hogy
minimálisan is jogszerű szabályozás szülessen ennek a különadónak a kérdésében. Úgy
gondolom, ennyire legalább igényesnek kellene lenni a kormánypárti képviselőknek. Kérem
ezért a módosító indítvány támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm én is. További észrevétele van-e valakinek? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Alelnök úré a szó. (Jelzésre.) Nem kíván reagálni, tehát nem hatotta meg ez az érvelés.
Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Négy. Ez kevés,
egyharmadot sem kapott.

Következik a T/3091/6. számú módosító javaslat, Rogán Antal úr jegyzi. Kérdezem az
előterjesztőt, mi a véleménye az indítványról.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ez a
kérdés szintén előkerült a délelőtti ülésen. Veres képviselő úr hívta fel a figyelmet egy
kérdéssel erre az ügyre. Rogán képviselő úr javaslata pontosítja, hogy a parlamenti, európai
parlamenti képviselők, alpolgármesterek azon jövedelmük utáni adófizetési kötelezettségüket
hogyan teljesítsék, amely az idei esztendő és a törvény hatálybalépése között kerül
megszerzésre. Azt gondolom, ez az indítvány ezt a helyzetet egyértelműbbé teszi, ezért
támogatjuk.

ELNÖK: az előterjesztő támogatja. Kinek van észrevétele, kérdése? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Látható
többség. Ki nem támogatja? Három. A bizottság tehát támogatja az indítványt.

Következik a 3091/7. számú indítvány, szintén Rogán Antal képviselő úr jegyzi.
Kérdezem az előterjesztő véleményét.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. És a bizottság? Kinek van észrevétele? (Nincs
jelentkező.) Senkinek. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja. A
bizottság az indítványt támogatja.

Következik a T/3091/8. számú indítvány, amit a Fidesz-frakció és Rogán Antal jegyez.
Az előterjesztő véleményét kérdezem.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ezt
az indítványt is támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja az indítványt. Kérdezem a bizottságot, kinek van
róla véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Szavazás következik. Ki az, aki a bizottság
részéről az indítványt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható
többség. Ki nem támogatja? Három. A bizottság támogatja.

Tisztelt Bizottság! Ezzel az 1. napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk. Mint
jeleztem, a 2. napirendi pont okafogyottá vált, miután ahhoz módosító javaslat nem érkezett.
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Schiffer képviselő urat tisztelettel köszöntöm, nyilván kíváncsi volt erre a nyugalmas
napirendre, ezért tisztelt meg minket jelenlétével. Az egyebekben most nincs mondanivalóm.
Köszönöm. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 46 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


