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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2011. május 23-án, hétfőn 11 óra 06 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirend:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3124.

szám - Koszorús László és dr. Dancsó József (Fidesz) képviselők 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)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Font Sándor (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Dr. Vitányi István (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Pősze Lajos (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

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

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz),

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

Herman István Ervin (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz),

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

Seszták Oszkár (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A jelenléti ív
alapján megállapítható, hogy határozatképes a bizottság, annak ellenére, hogy fizikailag nem
sokan vagyunk itt. De a Házszabály értelmében a bizottság határozatképes.

Egy plusz az Egyebek napirendi pontokra tettem javaslatot, ehhez észrevétel nem
érkezett. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy ezt a két napirendi pontot tárgyaljuk
ma délelőtt. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom,
hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a napirenddel.

Az 1. napirendi pont a személyi jövedelemadózásról szóló törvény módosításával
kapcsolatos. Ehhez érkezett két módosító indítvány, mindkettőt Rogán Antal képviselőtársunk
nyújtotta be.

Kérdezem az előterjesztőt, Koszorús, illetve Dancsó képviselő urat. Utóbbi nincs
jelen. Koszorús képviselő úr? Ő sincs jelen. Kérdezem, hogy az előterjesztőt képviseli-e
valaki. Nem képviseli senki. (Babák Mihály: De.) Az előterjesztőt képviseli? Ezzel együtt is
megadom a szót az előterjesztőnek, hogy egyetért-e az indítvánnyal.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A
törvénymódosítás magáért beszél. Lehetőséget adunk a Versenyhivatalnak, hogy a forrásokat
allokálja. Úgy gondoljuk, a Gazdasági Versenyhivatalnak fontos szerepe van a gazdaság
élénkítése szempontjából, és frakciónk támogatja. Röviden ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány véleménye? Köszöntöm államtitkár urat a
kormány képviseletében, és kérdezem a véleményét a két javaslatról.

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Értelemszerűen
kormányálláspontot nem, csak tárcaálláspontot tudok mondani, de az igen Rogán képviselő úr
indítványaira.

ELNÖK: Őszintén szólva, most nem egészen értem, hogy a tárca véleménye igen, a
kormánynak pedig nincs véleménye? Így kell ezt értelmezni?

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Értelemszerűen a kormány
nem tudta még tárgyalni, de teljesen normális, hogy ilyenkor a minisztérium képviseli a
tárcaálláspontot, és a tárcaálláspont az, hogy támogatjuk Rogán képviselő úr indítványait.

ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy hol állapítják meg ennek
a két pontnak a házszabályszerűségét. Egyrészt a javaslattevőtől is kérdezem, másrészt a
kormány képviselőjétől, hogy miért tartják ezt házszabályszerűnek, tekintettel arra, hogy az
indítvány kifejezetten nem az eredeti indítvánnyal kapcsolatos jogszabályok módosítását
tartalmazza. Ugyanis egyrészt tartalmazza a költségvetési törvény módosítását, másrészt
pedig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
módosítását. Ezen törvények nincsenek megnyitva az eredeti javaslatban, és semmilyen
összefüggés nincs az eredetileg benyújtott javaslat, valamint e két módosítás között. Amit
szabályozni kíván a módosító javaslat, az egy más történet, de úgy gondolom, nagyon világos
a helyzet. Ezért szeretném megkérdezni, miért gondolják, hogy házszabályszerű, és ha ezt az
indoklást meghallgatom, utána lennének további kérdéseim. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. A kérdés tehát úgy szólt az előterjesztőhöz és a kormányhoz,
hogy miért tartják ezt az indítványt házszabályszerűnek. Parancsoljon, Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szólás lehetőségét. Nem
ellentétes a Házszabállyal, de dönteni fogunk arról, hogy házszabályszerű-e a javaslat. Úgy
gondolom, az nyilvánvaló, hogy nem a személyi jövedelemadó kérdésköréhez tartozik, de
alkalom nyílott arra, hogy ezt a sürgős, a Gazdasági Versenyhivatal feltételeit könnyítő és
erősítő módosító indítványt most a Ház elé terjesszük. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő szerint Házszabályszerű. A tárca véleménye
szerint házszabályszerű-e?

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Azt
gondolom, Veres képviselő úr éppen olyan jól tudja, mint én, hogy a minisztérium nem
vizsgálja az indítvány házszabályszerűségét. Erre megvan a megfelelő szerve a parlamentnek,
illetve a lehetősége a képviselőknek, ha úgy gondolják, hogy azzal ellentétes. A minisztérium
a javaslat tartalmát vizsgálta, és azzal értett egyet. Köszönöm.

ELNÖK: Világos. Tehát a kormánynak ebben nincs kompetenciája, ez a bizottság
kompetenciájában van.

Megkérdezem, hogy a bizottság házszabályszerűnek tartja-e a két módosító indítvány
benyújtását, illetve tárgyalását. Aki házszabályszerűnek tartja, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Tizennégy. A bizottság tehát házszabályszerűnek tartja a két indítvány benyújtását
és tárgyalását.

Megnyitom a vitát a törvényjavaslat fölött. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ahogy jeleztem, ha házszabályszerűnek tartják, akkor
újabb kérdésem van. Mennyiről változtatja a törvényben a javaslattevő Babák képviselő úr a
számot? Tehát mennyiről módosítja ezt az értéket? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha
már itt a Versenyhivatalról beszélünk, akkor miben kívánja a Versenyhivatal
forrásfelhasználását szabadabbá tenni. Ez a két kérdésem van.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a kérdéseket. Mielőtt a válaszadásra megadnám a
szót az előterjesztőnek, megkérem Szijjártó Péter alelnök urat, hogy helyettesítsen a
továbbiakban, mert házszabályszerűen halaszthatatlan nemzetgazdasági ügyben el kell
távoznom. Köszönöm alelnök úr segítségét. Parancsoljon!

(Az ülés vezetését Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.)

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nincs
mit, elnök úr. Jó munkát kívánunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy Veres képviselő úr
befejezte-e a kérdéseit. (Jelzésre.) Köszönöm.

Babák képviselő úr kíván-e reagálni? (Babák Mihály: Majd.) Később, jó. Van-e
esetleg a vitában még elmondani kívánt hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor viszont
Babák képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, a hozzászólás
lehetőségét. A kérdésre a válaszom, hogy 70 százalékról 85 százalékra növekszik az érték, és
mintegy 10 százalékkal emelkedik meg a Versenyhivatal lehetősége, informatikai fejlesztésre
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és sok egyébre használhatja föl. Ez különben az előterjesztés indokolásában is benne van.
Ennyi lett volna a válaszom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezárhatjuk. Államtitkár úrnak van-e még
hozzátennivalója vagy szavazhatunk? (Szatmáry Kristóf jelzi, hogy nem kíván szólni.)
Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik.

Aki az 1. ajánlási pontban Rogán képviselő úr módosító indítványát támogatja, kérem,
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez a bizottság egyértelmű többsége. Van-e, aki
nemmel szavazott? Nincs. Tartózkodott? Kettő. Köszönöm.

A 2. módosító javaslatot szintén Rogán képviselő úr nyújtotta be, egy új 4 §-sal
javasolja kiegészíteni a törvényjavaslatot. Az előterjesztőt ismét Babák Mihály képviselő úr
képviseli, ha jól értem. Szeretném megkérdezni a nemzetgazdasági tárca álláspontját a
benyújtott módosító indítványról. Államtitkár úr!

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a tárca a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca támogatja. Van-e kérdés az indítvánnyal
kapcsolatban? Veres képviselő úr, parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem kérdésem van, hanem hozzászólásom, mert az
imént Babák képviselő úr már erre az indítványra is válaszolt, ha jól értettem, amit mondott.
(Babák Mihály: Igen.) Ugye, jól értettem? A kérdésem viszont arra vonatkozott, hogy az 550
milliárd forintos keret miről változik. Értem, hogy az aránymértékre vonatkozó válasza
elhangzott, de miután a válaszában azt is említette, hogy a módosító javaslat indoklásában ez
szerepet játszik, az az indoklásban nincs benne, amire a kérdésem vonatkozott, sem az
egyiknél, sem a másiknál.

Egyébként önmagában ennek a bizonyos keretnek a bővítése helyes dolog szerintem.
A mi időszakunkban is nagyon jelentősen bővült, akkor kétszeresére emelkedett a válság
hatására 2009-ben ez a bizonyos kezességvállalási keretérték. A probléma nem ez. A
probléma az, hogy ezt nem egy személyi jövedelemadó-törvény módosításaként kellene
tárgyalni, sokkal többet érdemelne annál, semmint hogy így tárgyaljuk a dolgot. Annak
idején, ha visszaemlékeznek, komoly vita volt az Országgyűlésben arról, hogy megemeltük a
költségvetési lehetőséget arra, hogy a Garantiqa milyen összegre vállalhat garanciát, éppen az
itt felsorolt indoklásnak megfelelően. Akkor nem teljes mértékben értett egyet a Fidesz ezzel
a gondolkodással, de örülök annak, hogy a mai javaslatban immáron ugyanazok az érvek
szerepelnek, amelyek akkor is megjelentek. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon!

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak
nagyon röviden válaszolnék a kérdésre. Tehát 500 milliárdról emelkedik 550 milliárdra, és 70
százalékról változik 85 százalékra a javaslat szerint. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük, akkor már ezt is tudjuk. Babák képviselő úr szeretne még szólni?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Igen. Köszönöm az elismerését. Az, hogy a
véleményünk alkalmasint változik, mert az idő ezt determinálja, teljesen nyilvánvaló dolog.
Csak azt akartam mondani, hogy 500 milliárdról 550 milliárdra módosul az előirányzat.
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Egyébként pedig kérem, értsenek egyet a tisztelt bizottsági tagok azzal, hogy a javaslat a
tisztelt Ház elé kerüljön. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Van-e esetleg még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor szavazunk. Tehát, aki Rogán Antal újabb módosító javaslatát támogatja, kérem,
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez a bizottság többsége. Ki szavazott nemmel? Nincs
ilyen. Tartózkodás? Kettő.

Az Egyebek napirendi pont következik. A jövő héten hétfőn, május 30-án két
miniszter meghallgatására kerül sor a számvevőszéki és költségvetési bizottságban. Kérem,
hogy képviselőtársaim ehhez próbálják alakítani időbeosztásukat. Hétfőn fél 10-kor Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, 11 órakor pedig Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter jön a bizottság elé. Évente legalább egyszer a minisztereknek meghallgatásra kell
jönniük az illetékes bizottságba, úgyhogy jövő héten hétfőn két miniszter esetében is sort
fogunk erre keríteni.

A holnapi nap folyamán nem tervez ülést az elnök úr, kivéve, ha ehhez a
törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslatot nyújt be majd valamelyik
képviselőtársunk, mert akkor össze kell ülni. De alapesetben nem várható holnap bizottsági
ülés. Képviselőtársaink munkáját köszönöm, a plenáris üléshez jó munkát kívánok. A
bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc.)

Szijjártó Péter

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


