
KTB/29/2011.

KTB/75/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2011. szeptember 13-án, kedden 8 óra 07 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Napirend:

1. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/4049. szám módosító javaslatok megvitatása

2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény módosításáról szóló.

törvényjavaslat (T/4079. szám. – általános vita)

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

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Balázs József (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

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

Dr. Dancsó József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),

Font Sándor (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP),

Dr. Vitányi István (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja:8 óra 07 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Jó reggelt kívánok. Mai első ülésünket megnyitom.
Köszöntöm Balog Ádám államtitkár urat újfent körünkben.

A meghívóban két napirendi pont szerepel, az államháztartás stabilitását célzó egyes
adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amit tegnap vitattunk itt meg, illetve az
Egyebek szokás szerint. Miután határozatképesek vagyunk, megkérdezem képviselőtársaimat,
hogy ennek a napirendrendnek az elfogadásával egyetértenek-e. Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez egyhangú. A bizottság napirendjét elfogadta. Szót kért
Balla György képviselő úr. Parancsoljon!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi javaslatom lenne.
Szeretném a napirend kiegészítését javasolni a tisztelt bizottságnak. Mégpedig a kormány
benyújtotta az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez
szorosan összefügg azzal a napirendi ponttal, amit most tárgyalunk. Azt javaslom, hogy az
általános vitára való alkalmasságról a mostani ülésen döntsön a bizottság.

ELNÖK: Köszönöm. Világos. Van-e ehhez a javaslathoz valakinek észrevétele?
Kormányoldal? (Jelzésre.) Nincs. Kormány? Nincs. Miután ez egy benyújtott törvényjavaslat,
azt az ülésvezetési malőrnek nevezett hibát nem követem el, amit elkövettem egyes
álláspontok szerint tegnap, akaratomon kívül, ennek napirendre-vétele lehetséges,
amennyiben az itt lévő bizottsági tag képviselők kétharmada ezzel egyetért. A Házszabály
szerinti regulát ismertettem.

Tehát, ha észrevétel nincs, fölteszem a kérdést szavazásra. Aki egyetért Balla
képviselő úr napirend-kiegészítésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Igen.
Megállapítom, hogy a bizottság a napirend kiegészítésével egyetért.

Ezek után áttérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Az ajánlásban összesen 9
módosító indítvány szerepel, de ezek közül egyet máris visszavontak, az első helyen Kiss
Sándor és Gyenes Géza képviselő urak visszavonták indítványukat. A többi indítvány
egymással több helyen összefügg.

Ezek előrebocsátásával kérdezem Balog Ádám államtitkár urat, hogy az 1. pontban
jelzett, Gőgös Zoltán, Ficsor Ádám, Harangozó Gábor képviselő urak indítványáról mi a
véleménye.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja az indítványt.

ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium? Nem támogatja a kormány, ugye?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
Kormányülésen még nem volt.

ELNÖK: Itt most nem a minisztériummal ülünk szemben, hanem a kormánnyal, amit
ön képvisel.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Igen, a kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy mit szól hozzá a bizottság.
(Szavazás.) A bizottságból ki támogatja? Senki. Egyharmadot sem kapott ez a javaslat.

Következik Hörcsik Richárd képviselő úr 2. pont alatti indítványa, ami összefügg a 3-
4-5. pontokkal. Erről kérdezem államtitkár úr véleményét.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudok
kormányálláspontot mondani, mert nincs ilyen, minisztériumi szinten nem támogatjuk a
javaslatot.

ELNÖK: Világos, a minisztérium nem támogatja, kormányálláspont még nincs. A
bizottságnak még mi a véleménye, az a kérdés. (Szavazás.) A kormányoldal az egyharmadot
biztosítja hozzá.

A következő ugyancsak Hörcsik Richárd képviselő úr javaslata a 6. pont alatt.
Kérdezem Balog Ádám úr véleményét erről.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Minisztériumi álláspontot
tudok mondani, a minisztérium nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja, a kormány még nem tudja, hogy támogatja-
e. A bizottságnak mi a véleménye? (Szavazás.) A bizottság egyharmaddal támogatja.

Következik a 7. pont, amely összefügg a 9. ponttal, ugyancsak Hörcsik Richárd
képviselő úr javaslata. Balog Ádám államtitkár úr véleményét kérem.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanazt tudom mondani,
mint az előzőekben. Kormányálláspontot nem tudok, de a minisztérium támogatja.

ELNÖK: Világos. Kérdezem a bizottság álláspontját. (Szavazás.) A bizottság
egyharmaddal támogatja a 7. pontban tett javaslatot.

A 8. ajánlási pontban Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselő urak indítványáról
kérdezem államtitkár úr véleményét.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez meglehetősen hasonló
Hörcsik úr javaslatához. Ez arra irányul, hogy a készletezés visszafogására tett javaslatunk
kicsit tolódjon ki, tehát ne 30 nap alatt kelljen mindenféle dohánytermékről leszedni a régi
cédulákat, és csak új adójegyet lehessen forgalmazni, hanem 180 napot ír elő. Mivel ez
összefügg az előzőekkel, nem tudok kormányálláspontot mondani, ezeket az irányokat
általában nem támogatjuk.

ELNÖK: Bocsánat, nem értettem. Nem támogatják?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság véleményét, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Egy.
ez nem ér egyharmadot.

Kérem szépen, tisztelettel jelentem, hogy a módosító indítványokat sorra vettük. Ezt a
napirendi pontunkat is kipipálhatjuk.

Kérdezem államtitkár urat, hogy marad a 2. napirendi pontnál, ön képviseli a
kormányt? (Jelzésre.) Nem képviseli. Akkor ki fogja képviselni, hiszen a bizottság
megszavazta az államháztartási törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ha ön
elmegy, akkor itt megáll a tudomány.
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Maradok.

ELNÖK: Helyes. Akkor viszont rögtön meg is adom a szót önnek, megnehezítem a
dolgát. Szíveskedjék valamilyen véleményt mondani erről a törvényjavaslatról.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A javaslat
arra vonatkozik, hogy az általános 45 napos szabálytól eltérően 30 napban határozza meg azt
az időtartamot, ami az adótörvény kihirdetése és a hatálybalépés között eltelhet. Ennek
indokaként azt határozza meg az előterjesztés, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben
nem igazán lehet kiszámítani ennyire előre a kormány részéről azt, hogy mikor lehet adókat
kivetni, és nagyobb fokú rugalmasság szükséges ahhoz, hogy megfelelő biztonsággal tudja
tartani a kormány a hiánycélt. Ezért mindenképpen célszerű akár 30 napban is korlátozni ezt
az időtartamot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése vagy véleménye? Szijjártó képviselő
úr!

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Azt gondolom, hogy idejében jött a nemzetgazdasági tárca javaslata, hiszen az euróválság jól
láthatóan nem ér véget holnap, hanem éveken keresztül el fog húzódni. Ilyen helyzetekből
mindig az az ország tud előnnyel kijönni, amely a leggyorsabban és legstabilabban reagálni.
Az élet és a választók akarata úgy hozta, hogy Európában nálunk van a legstabilabb politikai
rendszer, ezért érdemes most már a gyorsaságra is hangsúlyt fektetni. Az ilyen törékeny és
bizonytalan világgazdasági és nemzetgazdasági időszakokban, mint a mostani, nagyon sokat
jelenthet, ha egy kormány, egy ország döntéshozatala az átlagosnál gyorsabb tud lenni. Ezért
indokolt, azt gondolom, az eddigi 45 napos határidő 30 napra való csökkentése. Ráadásul az
Alkotmánybíróságnak van egy vonatkozó döntése, amely azt határozza meg, hogy elegendő

felkészülési időt kell hagyni. Azt gondoljuk, hogy a világgazdaság jelenlegi körülményei
között egy hónap elegendő. Itt hónapról hónapra, talán nem is napról napra, hanem percről
percre történnek új események, állnak elő új helyzetek. Azt gondoljuk, hogy a kormánynak ez
a javaslata kifejezetten az ország érdekét szolgálja, ezért a parlamentben is készek vagyunk
ezt támogatni.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További észrevételek, megjegyzések? (Nincs
jelentkező.) Nincs ilyen. Államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem kíván reagálni. A szavazás
következik.

Ki az, aki alkalmasnak tartja általános vitára bocsátani ezt a törvényjavaslatot. Aki
igen, kézfelemeléssel jelezze, kérem! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság döntő

többsége, rajtam kívül, mert én tartózkodom, alkalmasnak tartja a törvényjavaslat általános
vitára bocsátását. Köszönöm. Ezzel végeztünk a 2. napirendi pont tárgyalásával. Most
megköszönöm államtitkár úr segítségét.

Előadót kell állítani, Szijjártó Péter alelnök urat javaslom. Nemigen tiltakozik ellene.
Az Egyebek között lényegében egy információt szeretnék megosztani

képviselőtársaimmal. Nevezetesen azt, hogy ebben a félévben a lengyelek töltik be az Európai
Unió soros elnöki tisztségét. Ebből fakadóan a lengyel parlament partnerbizottságának is
vannak rendezvényei. Hasonló tanácskozást szerveznek, mint amilyet a mi bizottságunk is
szervezett februárban. Erre meghívtak a bizottságunkból valakit, aki képviseli a magyar
parlamentet, a magyar költségvetési bizottságot ezen a rendezvényen. Nagyon nehéz volt
biztosítani azt, hogy valaki kimenjen. Engedjék meg, hogy itt a kormányoldalnak
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adresszáljam azt a megjegyzésemet, hogy nemcsak akkor kell a kétharmadot biztosítani,
amikor szavazni kell, és nemcsak az általános politikai akaratot kell kétharmaddal
érvényesíteni, hanem akkor is, ha helyt kell állni külföldön, ilyen-olyan rendezvényeken.
Akkor is szíveskedjék a kormányoldal ebben partner lenni. Mert most végül is a legnagyobbik
ellenzéki párt sem tudott delegáltat küldeni. Most Lenhardt Balázs kollégánk lett az, aki
képviselni fogja a bizottságot, és aki egyébként tegnap estétől már nem tagja a bizottságnak.
De ez egy ilyen helyzet. A dolognak az a lényege, hogy a továbbiakban azt szeretném kérni,
hogy ha hasonló rendezvény van, akkor szíveskedjék a kormányoldal helytállni, mert eddig
nemigen sikerült. Ennyi.

Köszönöm szépen a figyelmüket. Ennyi mostanra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 20 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


