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Napirend:

1. Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3414. szám -

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

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

Dr. Dancsó József (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Hoffman Pál (KDNP),

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Kiss Sándor (Jobbik), előterjesztő

Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit. Köszöntöm a kormány
képviseletében Szatmári László osztályvezető urat, a sajtó érdeklődő újságíróit. Mai,
vélhetően rövid ülésünket megnyitom.

A meghívóban két napirendi pont szerepel, az egyes gazdasági tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megítélése,
és az egyebekben lesz egy bejelentenivalóm, egyben kérésem. Kérdezem képviselőtársaimat,
hogy ezt a két napirendi pontot elfogadják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi
javaslatomat.

Ezek után rátérünk az 1.napirendi pontra. Az ajánlás 1. pontjában Aradszki András
képviselő úr - itt van, vagy képviseli valaki? (Jelzésre.) Nem képviseli. Akkor a kormány
álláspontját kérdezem erről az indítványról. Parancsoljon!

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Ennek az indítványnak a vizsgálata hosszabb időt igényel, tehát a kormány az
álláspontját a támogatotti sorban fogja közölni. Köszönöm.

ELNÖK: Tárcaálláspont sincs? (Szatmári László: Nincs.) Világos. Tehát a kormány
nem nyilatkozik érdemben. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy miként vélekednek erről a
javaslatról. Kinek van észrevétele? Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Itt Aradszki András képviselő úr módosító indítványával
messzemenőkig egyet tudunk érteni, hiszen be kell látni, hogy maga az agroüzemanyag egy
tévút. A XXI. században, amikor az energia- és az élelmiszerválság egyszerre jelentkezik,
akkor a termőterületek szűkülésekor nem szabad a termőterületeket fölhasználni közlekedés
céljára közvetve sem. Úgy gondoljuk, felesleges volna még tovább dotálni ezt a rendszert,
ami hosszú távon fenntarthatatlan. Ezért részünkről támogatandó ez a javaslat. Remélem,
ezzel nem vesszük el a kormány kedvét, hogy ő is támogatni tudja.

ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr a szót. Úgy gondolom, hogy
támogassuk ezt a módosító indítványt, szavazzuk meg, elnök úr. Mi a magunk részéről
támogatni fogjuk.

ELNÖK: Értem, köszönöm. Ezek után, gondolom, nincs mandátuma arra Szatmári
úrnak, hogy pozitív álláspontot közvetítsen a kormány részéről. (Jelzésre.) Igen, akkor majd
mi megfogalmazzuk a magunk álláspontját. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt?
(Szavazás.) Köszönöm, úgy látom, egyhangúlag támogatja a bizottság az indítványt.
Köszönöm.

A 2. pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak indítványáról fogunk
vitatkozni vagy dönteni. Kérdezem Kiss Sándor urat, aki itt van, hogy kíván-e valamit szólni.
Tessék, a kormány képviselője mellé ülni.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A javaslat lényege csupán annyi, hogy ugyanolyan
százalékos mértékben emelkedjen a vágott dohány jövedéki adója, mint a cigaretta jövedéki
adója. A tegnapi részletes vitában Hörcsik Richárd képviselőtársam nagyon jól megindokolta
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ennek az érveit, tehát szeretném, ha a bizottság támogatná, azt a jó tendenciát, ami a vágott
dohány esetében van, ne veszítsük el. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány véleményét kérem!

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot
nem támogatja. Emlékeztetnék arra, hogy a tegnapi napon Balog Ádám helyettes államtitkár
úr ezzel kapcsolatban a tisztelt bizottság ülésén kifejtette a kormány álláspontját. A kormány
továbbra is fenntartja álláspontját. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek
van véleménye, javaslata, észrevétele az indítványhoz. Herman képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Én a Hörcsik képviselőtársam módosító
indítványát tudom felkarolni, és tudom támogatni. Már csak azért is, mert itt most pontosan
azokat fogjuk sújtani ezzel a pluszadóval, akik egyébként is a legrászorultabbak. Tehát nem
látom, hogy ennek milyen jövedéki hozadéka van a költségvetés számára. Úgyhogy Hörcsik
Richárd képviselőtársam módosító indítványát fogom támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Világos, csak most itt nincs terítéken Hörcsik Richárd javaslata. Itt a Kiss-
Gyenes-féle javaslat van terítéken. Ha nincs több észrevétel... Ez ugyanaz? Tessék, Kiss
Sándor képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Egyáltalán nem ugyanaz, mert a Hörcsik Richárd-féle
javaslatban alig van különbség a kormány és az ő javaslata között, a százalékos mérték között.
Tehát nem jelentős a különbség. Úgy gondolom, ugyanolyan mértékű emelés indokolt.

ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Esetleg a kormány részéről?
Nincs további komment. Vagy van? Tessék!

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány közölte az
álláspontját, nem támogatja ezt a javaslatot.

ELNÖK: Értem. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt?
(Szavazás.) Három. Egyharmad sincs.

Következik az ajánlás 3. pontja, ugyancsak Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő

urak indítványa. Kérdezem Kiss Sándor urat, kíván-e szóban kiegészítést tenni.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Tulajdonképpen úgy kapcsolódtunk a Rogán Antal-féle
javaslathoz, hogy megörültünk neki, hogy meg van nyitva az áfatörvény, és próbáltuk
belevenni azt, hogy a gyógyászati segédeszközök áfája ne 25 százalék legyen, hanem csak 5
százalék, mint a gyógyszereké. Itt felhívnám a figyelmet, hogy a közfinanszírozásban
támogatott gyógyászati segédeszközökről lenne szó. Ez azért lenne igazából lényeges, mert
egyrészt csökkentené az e-alapját, a másik része pedig, ami nem olyan nagy összeg, de mégis
jelentősnek tartom, hogy közfinanszírozott támogatásban részesülő gyógyászati
segédeszközöket vásárolnak úgy is betegek, hogy nem kapnak rá támogatást. Például a
kötszerek esetében, ha valaki sok kötszert használ, de nem olyan jellegű a betegsége, 25
százalékos áfát kénytelen fizetni. Most úgy gondoljuk, hogy szerencsés lenne, ha csak 5
százalékos áfát fizetne, hiszen úgyis komoly anyagi terheket jelent az, ha valakinek kötszert
vagy másfajta gyógyászati segédeszközöket kell megvenni. Nem jelentős összegről lenne itt
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szó, mégis úgy gondolom, hogy egy komoly gesztus lenne a betegek felé ennek a javaslatnak
az elfogadása. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem Szatmári osztályvezető úr véleményét.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot
nem támogatja. Mi is kiszámoltuk, amennyi idő rendelkezésre állt, a költségvetési hatását, ez
olyan 5 milliárd környékén található, ez körülbelül ennyibe kerül. Két dolgot tennék hozzá.
Ebben a megfogalmazásban nem pontosan beazonosítható az a kör, amelyikre az vonatkozik,
másrészt az áfa egy termékadó. Attól nem lesz kisebb az adótétel vagy az adó százaléka, hogy
éppen az a termék közfinanszírozott vagy nem közfinanszírozott. Tehát ilyen módon sem
támogatható ez a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Kinek van véleménye vagy észrevétele
a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Egyharmad sincs, a
bizottság nem támogatta az indítványt.

Köszönöm szépen Kiss Sándor képviselő úr közreműködését, az osztályvezető úrét is
köszönöm. Bocsánat. Osztályvezető úr még maradjon.

Érkezett még két bizottsági indítvány is, amiről szintén állást kell foglalnunk. Az
egyik... Most látom, hogy alágépelték a nevemet, és nekem erről többet kellene tudnom. De
bizonyára a bizottság többet fog tudni róla, mint én. Ez már máskor is előfordult. Tehát a
személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításával kapcsolatos módosító javaslatról lesz
most szó, amit a bizottságunk fog benyújtani, már amennyiben egyetért a bizottság ezzel az
indítvánnyal.

Kérdezem... Tessék, Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A Széchenyi-kártya bevezetésre kerül,
így konfliktusba kerül a korábbi üdülési csekkek adómentességével. 2011. október 1-jét
követően lesz az új elnevezése ennek az új támogatási formának, a Széchenyi
pihenőkártyának, ami fölváltja az arra vonatkozó adókedvezményt. Tehát kettő nem lehet. Így
akkor megszűnik az egyik, a másik pedig hatályba lép. Ez a módosító javaslat tartalma, és a
személyi jövedelemadó-törvény módosítására most lehetőségünk van, úgyhogy kérem a
tisztelt bizottságot, támogassa és fogadja el.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány véleményét kérem.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs több
észrevétel. A szavazás következik. A bizottság támogatja-e, hogy benyújtsuk az indítványt?
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyhangúlag támogatta
az indítványt. (Vágó Gábor: Én nem támogattam.) Bocsánat, Vágó képviselő úr, eltakarta
megint a Jobbik képviselője. Tessék jobban helyezkedni, mert háttérbe szorul az LMP.
Elnézést, Vágó képviselő úr nemmel szavazott? (Vágó Gábor: Tartózkodtam.) Tartózkodott.
A bizottság egy tartózkodással elfogadta az indítvány benyújtását.

Következik egy másik bizottsági módosító indítvány, ami kicsit hosszabb az előzőnél.
Itt van Babák képviselő úr, segít nekem, megadom a szót.
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. A regisztrációs adóról van szó. Arról
szól a módosító indítvány, hogy ezt a táblázatot belehelyezzük most a törvényjavaslatba,
amely 2012. január 1-jétől lépne hatályba. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hosszú ugyan az
indokolása, de helyes és jó döntés, támogassa a módosító indítványt. Én támogatom.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kinek van észrevétele? Vágó képviselő úr, tessék!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Nem értünk egyet azzal, hogy a nagy
teljesítményű autók regisztrációs adója csökkenjen, hiszen pont ezek az autók azok, amelyek
a káros externáliákat okozzák mind környezeti szinten, mind pedig az útburkolat és az egyéb
közlekedési infrastruktúra terén. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen autók tulajdonosaink igenis
többel kell hozzájárulniuk a közöshöz. Az azért akceptálható és elfogadható, hogy jelenleg
nagyon sok adóelkerülő van, aki szlovák vagy egyéb rendszámmal közlekedik az utakon, és
ezért hátha az alacsonyabb tehertétel majd visszacsábítja őket. De úgy gondolom, a
törvényjavaslatban az egy jó megoldás, hogy aki az idén átjelentkezik, annak csak a felét kell
kifizetnie ennek az adónak. Ezzel nincs nagy probléma. Azzal viszont annál nagyobb, hogy a
regisztrációs adót csökkentjük, hiszen pont ezek az autók azok, amelyek a legtöbb
bosszúságot és a legtöbb kárt okozzák az országnak, így a közösségnek is. Inkább arra kell
rávenni a tisztelt autótulajdonosokat, hogy jó hazafi módjára itthon fizessék be a regisztrációs
adót, és egyéb úton-módon kellene őket rávenni a magyar rendszám használatára.
Ellenőrzésekkel vagy egyéb módon. De az, hogy csökkentsük a nehézgépjárművek
regisztrációs adóját, szerintünk elfogadhatatlan. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor, mielőtt a kormány véleményét kérném,
megkérdezem, van-e képviselőtársaimnak észrevétele még. (Nincs jelentkező.) Annyi
megjegyzést hadd tegyek, osztályvezető úr, bevallom férfiasan, ezt nem tudtam áttekinteni.
Most nyomták a kezembe, azért vagyok zavarba, és nem vagyok a téma szakértője, így
tartózkodni fogok a szavazásnál. Tessék parancsolni, osztályvezető úr!

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Én is abban a helyzetben vagyok, hogy nem kaptam egyértelmű felhatalmazást
arra, hogy támogassam ezt a javaslatot. Tehát nyilván a kormány a javaslat benyújtását nem
kívánja megakadályozni, de a végleges álláspontját a támogatotti sorban fogja közölni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azon kivételes alkalom, amikor teljes mértékben a
kormány álláspontjára helyezkedek, mert én sem tudok vele mit kezdeni, de bizonyára a
bizottság tud. Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): A következő gondom van ezzel. Ez akkor azt
jelenti hogy ha elfogadjuk ezt a módosítást, akkor a következő fél évben bárki, aki autót akar
behozni, csak 50 százalékos regisztrációs adót kell megfizetnie. Tehát ezt a könnyítést is
magába foglalja ez a javaslat. Nem tudom, hogy ennek költségvetési kihatásaival kalkuláltak-
e. Elvileg lehet, hogy jó ötlet, csak gondolom, akkor megint az autókereskedők fognak sírni.

ELNÖK: Ez a kérdés nem a kormánynak szólt, hiszen az osztályvezető úr korrekt
módon közölte, hogy egyelőre még számolgatnak. Akkor most odaadóm a szót, tessék
parancsolni!
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SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látom, hogy
az 5. pont utolsó mondatában van egy gépelési hiba, hogy a módosított törvény kihirdetéséig
külföldi rendszámmal láttak el.

ELNÖK: Köszönöm Szólláth képviselő úr megjegyzését. Ki kíván még szólni? Vágó
Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Igazából továbbra is ezen lovagolnék,
hogy ha a legalsó négy osztálynál növeljük a regisztrációs adót, akkor a legmagasabb
osztályban miért kell csökkenteni? Egy olyan ellentét van, ami szerintem eléggé
föloldhatatlan, hiszen pont azokat a jól keresőket, hogy úgy mondjam, van mit a tejbe aprítani
azoknak, akik ilyen nagy fekete autókkal járkálnak, na jó, nem biztos, hogy fekete, de márkás,
nagy teljesítményű autókkal járkálnak, és pont az ő adójukat csökkentjük? Már megint hová
megyünk? Megint a gazdagok terheit csökkentjük, a szegényekét pedig növeljük? Mert ha
megnézzük, a kis teljesítményű autóknál van olyan, ahol szinte drasztikusan nő ez a tehertétel.
Míg a leggazdagabb emberek autójánál pedig csökkentjük a regisztrációs adót. Ez abszurdum.
Nagyon jól mutatja az Orbán-kormány gazdaság- és társadalompolitikáját. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Itt a kormányoldal szólíttatott meg, gondolom
Babák képviselő úr kíván reagálni. Igen, bár ezt máshol is kezeli, mert ezek többet zabálnak,
és jelentős adótartalommal bír az üzemanyag. Arra emlékszem, és az indokolásban látom,
hogy ez az euró IV-est jelenti, nem? Így 30 százalékkal több lenne a regisztrációs adója. Nem
tudom, ezen tudnánk vitatkozni, a részteles vitában alkalmunk lesz arra, hogy ezt kifejtsük, és
akkor kapcsolódó módosító javaslattal, ha úgy látjuk, hogy ezen mégis változtatni kell, arra
nyitott vagyok.

ELNÖK: Brainstromingot nem csinálunk, a kormány álláspontja korrekt, még nem tud
állást foglalni, viszont ellenzéki képviselőtársaim több kérdésére más nem tud válaszolni
kielégítően. Ebben a helyzetben kérdezem, hogy mi legyen a javaslattal. Kérdezem, ki
támogatja, hogy ez továbbmenjen. Zöld lámpát adjunk a javaslatnak? (Szavazás.) Tíz, az
többség. Ki az, aki nem támogatja? Egy. Ki az, aki tartózkodott? Egy. Akkor ezzel az
eredménnyel ez is továbbment. Akkor most köszönöm meg Szatmári osztályvezető úr
közreműködését. Viszontlátásra!

Kedves Képviselőtársaim! Még tessék maradni, egy közérdekű információt szeretnék
itt közölni mindenkivel. A külügyi hivatal közölte velem, hogy.. (Babák Mihály szakértőkkel
konzultál.) Megvárom, amíg ezt a konzultációt befejezik. (Babák Mihály: Megbeszélnivalónk
van elnök úr, nekünk is lehet, és ön tegye a dolgát.) Egyelőre én elnökölök, képviselő úr,
úgyhogy köszönöm a tanácsokat. (Babák Mihály: De beszélnünk kell a szakértővel, ne
haragudjon.) Az egyebeknél tartunk.

Kedves Képviselőtársaim! A külügyi hivataltól kaptam egy levelet, amiben arról
értesít, hogy az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottságának 7 tagja látogatást
tesz Magyarországon, és ennek a látogatásnak a keretében találkozni szeretne a bizottságunk
elnökével, tehát velem, valamint a tagjaival. Az időpont nem túl szerencsés, július 20-22,
egészen pontosan a tervezett találkozó július 22-én 10 óra 15-től 11 óráig tartana. Azt a
választ adtam, hogy személy szerint azt gondolom, nem utasíthatom el a találkozást, jóllehet,
a nyár kellős közepén történik ez az esemény.

Azt gondolom, a bizottságunk részéről is illenék, hogy további képviselők is jelen
legyenek. Ezért tisztelettel kérem elsősorban a kormányoldalt, hogy itt is demonstráljuk a
kétharmados többséget, ne csak a szavazásoknál. Tehát számítok legalább két kormánypárti
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képviselőtársam jelenlétére. Nem hiszem, hogy ezt most kell eldöntenünk, de az a kérésem,
hogy záros határidőn belül tessenek a titkársággal közölni azt a 2-3 nevet, akik majd részt
vesznek ezen a találkozón. Tehát július 22-én délelőtt. Merthogy ezek az urak, hölgyek
szeretnének velünk eszmét cserélni a bizottságunk tevékenységéről és a legújabb szakmai
kérdésekről, amik foglalkoztatják a költségvetési bizottsággal kapcsolatos kérdéseket. Ennyit
szerettem volna bejelenteni.

Tessék parancsolni!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az az igazság, hogy a július 20-22-
i dátumról még nem tudok semmit sem, majd ha tudok, megpróbálom beilleszteni. De
tudomásul vetem a felkérését, hogy legyünk ön mellett. Számíthat ránk, ha tudjuk, hogy miről
van szó, és fel tudunk készülni.

ELNÖK: Azt hiszem, ennél többet nem tudunk most mondani. Megelégszem egy elvi
beleegyezéssel. Nem kérek most neveket, de az a tiszteletteljes kérésem, itt azért helyt kell
állni ilyen értelemben is a bizottságnak, nemcsak idehaza, hanem nemzetközi színtéren is.
Örömteli mellékhírem is van, hogy Deutsch Tamás is a delegáció tagja. Talán ez jobban
motiválja a kormányoldalt, hogy ő is itt lesz. Köszönöm szépen. Ennyi volt a
bejelentenivalóm. Viszontlátásra! Jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


