
 

KTB/11/2012. 

KTB/121/2010-2014. 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 

2012. március 19-én, hétfőn 11 óra 04 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 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló 

képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 

általános vitára való alkalmasságának tárgyalása ................................................................ 6 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése ..................................................................................... 6 

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

Kérdések, vélemények.......................................................................................................... 7 

Az előterjesztők reflexiója ................................................................................................. 13 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 

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

A helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 

benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása ................... 14 

A napirendi pont lezárása ............................................................................................... 19 

A lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító 

javaslatok megvitatása........................................................................................................... 19 

A napirendi pont lezárása ............................................................................................... 20 

Az ülés bezárása ..................................................................................................................... 20 



- 3 - 

Napirend: 

 

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/6387. szám (Bánki Erik és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/6163. szám – Kósa Lajos és dr. Dancsó József (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

3. A lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6068. szám – az 

alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa - módosító 

javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 



- 4 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Pősze Lajos (független) 

 



- 5 - 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Ékes József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Márton Attila (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

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

 Szijjártó Péter (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Puch László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 

 Bánki Erik (Fidesz), előterjesztő 

 Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára 

 Laki Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 

 

 



- 6 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Úgy látom, a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A napirendi ajánlást megkapták képviselőtársaim, a tisztelt bizottság. Kérdezem, hogy 
az előterjesztett napirendi indítványhoz képest van-e valakinek módosító javaslata. (Nincs 
jelentkező.) Nem is lehet, bocsánat. 

Aki a napirendi ajánlással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ellenszavazat? Tartózkodás? Ilyen nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta napirendjét. 

 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy Nyikos elnök úr távollétében én vezetem le a 

bizottsági ülést, de ez az eddigiekből nyilván már kiderült. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az 1. napirendi pontunk megtárgyalására, amely döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételről, általános vitára való alkalmasságáról. 
Ennek keretében az első javaslat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, T/6387. számon, Bánki Erik és Szalay Ferenc 
képviselőtársunk jegyzi a javaslatot. 

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Bánki Erik képviselő urat. Az előterjesztők 
képviseletében nyilván szólni kíván, így megadom a szót képviselő úrnak. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. A társaságiadó-kedvezmény 
rendszerről szóló törvény módosítását nyújtottuk be Szalay Ferenc képviselőtársammal. 
Mégpedig azért, mert nagyjából a törvény hatálybalépését követő első év eddig eltelt 
időszakának tapasztalatai azt mutatták, hogy néhány apró változtatására van szükség. Azt kell 
mondanom összességében, hogy a parlament által elfogadott törvény megfelelt azoknak a 
várakozásoknak, amelyeket támasztottunk irányában, hiszen rendkívül nagy érdeklődés 
mutatkozott a különböző sportegyesületek, alapítványok, illetve szövetségek részéről. Ez is 
azt mutatja, hogy a magyar sportban alapvető problémák vannak, strukturális hiányosságok, 
illetve a működési támogatás terén olyan többletforrásigény mutatkozik, amit valamilyen 
módon kezelni kell. 

Már korábban is elmondtuk, hogy ez egy teljesen új szabályozás, amely elsőként 
Magyarországon került bevezetésre az Európai Unióban, és igyekeztünk az eredeti törvény 
kidolgozásánál is arra törekedni, hogy korlátozzuk azokat a lehetőségeket, amelyek a 
közvetett támogatási rendszer kijátszását lehetővé tennék. Azt kell mondanom az eddigi 
tapasztalatok alapján, hogy a szövetségek olyan szigorú kritériumrendszert állítottak fel a 
pályázatok elbírálása során, amely reményeink szerint kiszűrte az úgynevezett ügyeskedőket. 
Ilyen módon a mostani törvényjavaslatunk azokat a módosítási elemeket tartalmazza, amelyek 
elsősorban technikai jellegűek, és érdemben a törvény szellemét nem módosítják, azonban 
azokat az elmúlt időszakban felmerült problémákat próbálják átvezetni rajta, amelyek a 
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felhasználhatóságát és az életszerűségét növelik. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy 
támogassák ezt a viszonylag rövid törvényjavaslatot. Köszönöm. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a kormány képviseletében Czene 
Attila államtitkár urat, mit szól hozzá a kormány. 

 
CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A 

Bánki elnöki úr által elmondottakhoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a szakbizottság 
és a kormányzat között szoros együttműködésben mi is feltérképeztük a stratégia készítése 
során, hogy mik azok a hiányosságok, amelyek a magyar sport területén jelentkeznek. A 
tapasztalatokból kiderült az elmúlt rövid egy év alatt is, hogy a létesítmények 
Magyarországon elavultak, ezek újjászervezése, újjáépítése és rendszerbe való elhelyezése 
szükségessé vált, és ez a törvénymódosítási javaslat ezt a célt tudja szolgálni. Mindamellett a 
mostani törvényjavaslatban is látható, hogy az átláthatóság kedvéért még jobban 
meghatározzuk azokat a feltételeket, amelyek miatt mi ezt jobban tudjuk koordinálni és 
ellenőrizni, hiszen az egész rendszer működésének alapfeltétele az ellenőrizhetőségen és az 
átláthatóságon múlik. Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése 
az előterjesztőhöz. Veres János képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Két kérdésem lenne az előterjesztőhöz, ha már az a 

benyújtott indítvány indoklása, hogy az eddigi tapasztalatok alapján felmerült jogalkalmazási 
gyakorlat… satöbbi. Miért nem szólt most az előterjesztő szóbeli kiegészítésében sem a 
nagyságrendről, az összegről és az összeg szórásáról? Magyarul, vajon hány pályázó volt, 
milyen összeggel, ennek belső szórása hogyan és mint alakul? A második kérdésem ehhez 
szorosan kapcsolódik, hogy vajon a legnagyobb polémiát, élcelődést és visszásságot is felvető 
problémára miért nem hoznak megoldási javaslatot a benyújtott indítványban. Nevezetesen 
arra, hogy ez egy meglehetősen koncentrált támogatási megoldásra sikeredett. Aztán majd a 
válaszok után meglátom, hogy pontosan miről van szó. 

Értetlenül néznek rám képviselőtársaim, pedig, gondolom, egyértelmű a helyzet, ha 
figyelték ezt az egész konstrukciót. Én is részese vagyok, azért mondom, hogy meglehetősen 
koncentrált a konstrukció. Ne legyen már meglepetés, a Puskás Akadémia vitte el 
kiemelkedően a legnagyobb részét ennek a bizonyos adótámogatásnak, ami nem a központi 
költségvetésbe befolyó pénzből, hanem közvetlen támogatásból származik. Erre miért nem 
hoznak megoldási javaslatot a most benyújtott indítványban, hogy ilyenfajta visszásságra ne 
kerülhessen sor? Ez a második kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további kérdés? Tessék parancsolni, 

Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Veres képviselőtársam logikáját 

követve kérdezném az előterjesztőtől, hogy gondolkodnak-e azon, hogy valamiféle felső 
határt, korlátot szabnak az így elnyerhető társasági adóból befizetett közvetlen 
támogatásoknak. Arra is kíváncsi lennék, tudnak-e valamilyen nagyságrendet mondani, 
amikor az egy év tapasztalatáról beszélnek, hogy mekkora az az összeg, ami a társaságiadó-
kedvezményből, illetve a közvetlen támogatásból erre a célra fordítódott. Nem gondolkodnak-
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e azon, ezért kérdezem, hogy a felső korlát beiktatását fontolgatják-e, hogy ilyen kifejezetten 
nehéz gazdasági helyzetben, amikor a magyar költségvetés csak megszorításokról szól, 
kellene valamiféle felső határt szabni, adott esetben akár átmenetileg az ilyen típusú 
támogatások lehívásához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e esetleg további kérdésük 

képviselőtársaimnak? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a szót képviselő úrnak, 
illetve a kormány képviselőjének. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselőtársaim 

kérdését nem nagyon értettem, azért néztem én magam is értetlenül Veres János képviselő 
úrra. Amikor a koncentráltságról beszél képviselő úr, akkor azt kell önnek elmondanom, hogy 
gyakorlatilag az öt látvány-csapatsportág az igazolt versenyzők tekintetében a teljes 
sportvertikum 60 százalékát teszi ki, tehát ok nélkül sarkítanak képviselőtársaim akkor, 
amikor megpróbálnak nyilván elsősorban politikai indíttatásból a törvényjavaslat szellemével 
szembe menni. Ez abszolút nem releváns. Az európai uniós egyeztetési folyamatnak éppen ez 
volt a lényege, ott is arra voltak kíváncsiak az Európai Bizottság képviselői, hogy ez hogyan 
érinti utánpótlás terén a hazai sportot. Látva ezeket az adatokat, ők is elégedetten vették 
tudomásul, hogy itt nincs szó koncentrációról. 

Ami a megítélt támogatások mértékét illeti, azt tudom mondani önnek, képviselő úr, 
hogy több mint 1200 pályázó részesült támogatásban. Nem tudom, hogy ilyen számnál lehet-e 
koncentráltságról beszélni. A források felhasználása tekintetében pedig valamennyi szövetség, 
mind az öt sportági szakszövetség elfogadott egy szigorú bírálati szempontrendszert, 
amelyben egyértelműen a támogatások mértéke az adott egyesületek, alapítványok korábbi 
működését vette figyelembe, magyarul azt, hogy mennyi igazolt játékossal rendelkeznek, 
mióta működnek, és a korábbi évekhez képest az igényelt támogatás mértéke semmi esetre 
sem haladja meg például a 20 százalékos növekedést. Azt gondolom, ez elég komoly 
korlátozást jelent. 

Hogy magában a törvényjavaslatban szabályozzunk ilyen kérdéseket, teljesen 
érthetetlen számomra, és abszolút nem gyakorlat. Hogy a korábban elfogadott törvény 
módosításaként írjunk bele olyan korlátozó tényezőket, amelyeket az állam semmiképpen sem 
akart magára vállalni? Ezért is szól úgy maga a törvény, hogy a szövetségek végzik a 
bírálatot, és a törvény módosításáig 500 millió forint, a módosítás után 300 millió forint 
fölötti pályázatok esetében van egyáltalán kormányzati kompetencia a döntésben. Tehát a 
civil szférára, a sport világára lett bízva ez a döntési mechanizmus. Hogy érdemes-e ebbe 
korlátot beépíteni vagy sem? Alapvetően van korlát, hiszen amikor az Európai Bizottság 
elfogadta a tárgyalási folyamatok során a törvényjavaslatot, akkor ötéves kitekintésben 
fogalmazott meg korlátot, ami nagyjából az évi 20+1 milliárd forintos támogatási szintnek 
felel meg. Azt kell mondjam, bár még konkrét számok nincsenek, hogy az elmúlt év pályázati 
elbírálásaiból és az adótámogatás igénylésének nagyságrendjéből arra következtetünk, hogy 
ez valahol 25 és 30 milliárd forint között lesz. 

Még egy fontos számot mondanék el képviselőtársaimnak, amit még a törvény 
elfogadásakor sem tudtunk számszerűsíteni, de mára már kutatási eredményekkel 
alátámasztható, hogy nagyjából ez a 25-30 milliárd forintnyi lehívott adótámogatás több mint 
10 milliárdnyi többletbevételt generált a költségvetés számára. Magyarul a kiadott támogatás 
nagyjából fele azonnal, első évben megtérült. Nyilván a későbbi működések során ennek az 
államháztartás számára még lesznek pozitív hatásai. Azt gondolom, hogy törvényi szinten 
ilyen szabályozási elemek beépítése nem szükséges. A keret önmagában pedig, ha nem is éves 
szinten, de öt év távlatában biztosított. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Vélemény megfogalmazására nyílik 
lehetőséget. Tessék, parancsoljon, Veres képviselő úr! Utána Dancsó képviselő úr. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Miután itt úgy látom, hogy Bánki képviselő úr vagy 

szándékosan, vagy véletlenül, de nem akarja érteni a dolog lényegét, ami itt problémát jelent, 
azért szeretném még inkább egyértelművé tenni, amit kérdésem megfogalmaztam. Itt egy 
olyan dologról van szó, amelyben sok szereplőt nem túlságosan magas mértékű adóból 
támogatunk. Erről az adóbevételről lemond a magyar költségvetés, lemond arról, hogy a 
magyar költségvetés bevételeként megjelenve a redrisztribúcióban részt vegyen ez a bizonyos 
bevétel. Szerintem egyikünk kérdésében sem volt semmi olyan, amire válaszolt képviselő úr. 
Nem azt tartjuk problémának, hogy milyen sok szereplő pályázik ilyen jellegű támogatásra, 
ha van ilyen lehetőség, akkor az helyes. Azt viszont nem tartjuk helyesnek, sőt, kifejezetten 
helytelennek tatjuk, és ebben a törvénymódosításban most be kellett volna jönnie annak a 
szabályozásnak, ami egyes, nagyon nagy értékű pályázatoknál felső korlátot szabna meg. Ezt 
hiányolom ebből a javaslatból. 

Egyébként hiányolom, hogy nincs részletes tájékoztatás a javaslat mögött. Szerintem 
kellene. Be kellett volna ezeket a számokat írni a javaslat indoklásába, amelyek most szóban 
elhangzottak. Ebből a szempontból nem is az igazolt versenyzők száma érdekes, hanem az 
1200-as pályázószám, az érték, ami ehhez kötődik, a beruházási érték, az évenként megoszlás. 
Szerintem ez mind-mind fontos momentum. Nyilván, ha itt kormány-előterjesztésről van szó, 
akkor a kormánynak kötelessége ezt bemutatni. Értem én, hogy képviselők esetében ezt nem 
érzik magukra kötelezőnek, de miután itt elhangzott államtitkár úrtól, hogy az előterjesztőkkel 
szoros együttműködésben készült ez az előterjesztés, látszik is, hogy nem sima képviselői 
megfogalmazással készült, ezt azért észre szokták venni a képviselők. 

Azt hiányolom ebből az előterjesztésből, hogy világosan nincs benne egy fölső korlát, 
aminek alapján védeni lehetne a miniszterelnökhöz szorosan kötődő, több mint 3 milliárd 
forintos támogatásban részesülő Puskás Akadémiát. Ugyanis, ha be van téve egy érték, amely 
fölött nem lehet támogatást kapni, akkor az őt védi, Magyarország hivatalban lévő 
miniszterelnökét. És ebből a szempontból mindegy, hogy mi a neve, hogy hívják. De jelenleg 
ez a történet meglehetősen furcsán hangzik. Ha ugyanis igaz a rendelkezésre álló információk 
alapján, a 20+1 milliárd, akkor abból a több mint 3 milliárd arányaiban nagyon magas. Ezt 
nem tartom helyesnek. Nem tartom helyesnek, hogy egy átengedett adóbevételből a 
miniszterelnökhöz ilyen szorosan kötődő szervezet kapjon támogatást. 

Azért nem tartom helyesnek, mert tudom azt, hogy egy egyszerű vidéki településen, 
egy nem magas nyereségtermelő képességű térségben, és mindegy, hogy melyik sportágban 
működő pályázathoz, mert több sportágból is van példám, mennyire nehéz összehozni a 
társasági adó átengedését. Tudom azt, hogy hány hétig kell valakinek, mondjuk 135 millió 
forint adóátengedésért kilincselnie és kuncsorognia. Tudom azt, hogy hány szerződést kellett 
ahhoz kötni, hogy ennyi pénz összejöjjön. Mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahonnan 
én származom, és ahonnan ismerem a konkrét példákat, nem tudja 10-nél kevesebb 
szerződésből összehozni, ahogy most kinéz a helyzet, ezt a bizonyos mértéket. 

Ezért gondolom azt, hogy sok minden érv mellett az általam imént elmondott érv is 
amellett szólna, hogy ebben az indítványban célszerű lett volna szerepeltetni egy felső 
mértéket. Ezzel senkinek nem veszi el a jogát azok közül, akik egyébként ma ennek 
kedvezményezettjei. Ha jól tudom, akkor egy méltányos mértéknél talán 3 pályázat csúszna 
túl, legalábbis aszerint, amit a sajtóban lehet erről olvasni, de ha kapnánk egy részletes 
tájékoztatást, azt szívesen vennénk. Ezt hiányolom most ebből az indítványból. 

És ha már a hozzászólásoknál tartunk, annyit pontosítanék, hogy szemben a szóban 
elhangzottakkal, most egy megengedő irányba tartó lépéssorozat zajlik le. A benyújtott 
indítványnak ugyanis az a paragrafusa, ami arról szól, hogy a társasági adóról szóló törvény 
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22/C § az (5a) bekezdéssel egészül ki, az én értelmezésem szerint az eddigiekhez képest 
kitágítja azon pályázói kör lehetőségeit, akik nem rendelkeznek két éves folyamatos 
működéssel, de ilyen-olyan vagy amolyan módon történő átalakulás zajlott le ebben a két 
évben. Azaz olyanok számára is lehetővé teszi a pályázást, akik ezzel a kategóriával nem 
rendelkeznek. A köztartozással kapcsolatos ügyben nincs vitánk, nem is fogunk egy mondatot 
sem vesztegetni rá. Ebben a körben azonban szerintem nem szigorításról van szó, hanem 
olyan lehetővé tételről, és ilyen értelemben, az én értelmezésemben ez szélesítés, akik 
egyébként ezen átalakulási folyamatok miatt nem lehettek volna a pályázat alanyai, de ha 
ezek bármelyik pontjának felelnek meg az (5a) bekezdés szerint, akkor ettől kezdve pályázat 
alanyai lehetnek. Nem mondom, hogy rossz, nehogy félreértés legyen, csak szerintem nem 
szigorítási irányról van szó, hanem lehetővé tesz pályázatot olyanoknak is, akik az eddigi, 
ennél szigorúbb megfogalmazásnak nem tudtak volna megfelelni. 

Én önmagában nem vitatom az értékhatár 500-ról 300 millióra történő leszállítását, 
mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan folyamat, ami alapján valószínűsíthetően a 300 
millió forintos értéknél is indokolt már az, hogy kormányzati rálátás legyen, hiszen ezt jelenti 
ez a módosítás. Ebben szerintem nincs közöttünk véleménykülönbség, még akkor sem, ha ezt 
másként is lehet értelmezni. Ezt egy helyes folyamatnak tartom, még egyszer mondom, azért, 
mert központi adóbevétel átengedett részéről, annak felhasználásáról van szó adott esetben. 

De még egyszer hangsúlyozom, az indítvány tekintetében számomra két probléma 
adódik. Az egyik az, hogy kellene kapnunk egy részletes, számszerű tájékoztatást arról, hogy 
mi történt az eddigiekben. Én nem tudom megmondani, hogy a pályázati folyamat lezárult-e 
teljes mértékben. Mi képviselőként az újságból tudunk erről tájékozódni, sehonnan 
máshonnan, ebből következően erről kellene kapnunk egy részletes tájékoztatást. Örülök 
annak, hogy most hallottunk számokat. A másik, hogy szerintem célszerű lenne egy olyan 
pontot beletenni az indítványba, ami arról szól, hogy van egy felső határ, hiszen itt közpénz 
valahová történő átirányításáról van szó, és a felső határ nélkül látszik, hogy mennyire 
koncentrált módon történik ennek a közpénznek a felhasználása Felcsúton. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Gyakorlatilag az elmúlt időszak tapasztalatai hozták ezt a 
törvénymódosítást, ahogy az előterjesztők jelezték. Én az elmúlt időszak tapasztalatairól 
szeretnék egy pár szót szólni. 

Megítélésem szerint a magyar sport ezen körében ilyen lehetősége talán még soha nem 
volt, vagy legalábbis nagyon vissza kell nyúlni a múltba, amikor egészen más rendszeren 
keresztül ilyen jellegű hathatós támogatást kaphatott. A mi esetünkben, Orosháza 
vonatkozásában tudom azt mondani, hogy nálunk talán a kézilabda a legerőteljesebb sportág, 
és mind a női, mind a férfi utánpótlással foglalkozó feladatokra nagyon komoly összeget 
sikerült pályázaton elnyerni az egyesületeknek, hál’ istennek, a támogatók, a vállalkozások 
jóvoltából. Hiszen mégis csak Békés megyéről van szó, és talán ez sem a legprosperálóbb 
vidékei közé tartozik az országnak. Tehát nem mondom, hogy nem kevés munkával, igen sok 
munkával, de azok az egyesületek, amelyek benne élnek picit a közéletben is, és igyekeznek 
támogatókat, társadalmi kapcsolatokat találni, azok meg tudják találni a kapcsolódási 
pontokat. Sőt, ez elősegíti azt, hogy csúnya szóval társadalmasítsák a helyi sportágat, a helyi 
sportéletet, hiszen mindenképpen kontaktust kell teremteni. 

A labdarúgás vonatkozásában is jól szerepelt Orosháza városa, külön utánpótlás 
egyesületünk van, tehát úgy gondolom, azt látom, hogy olyan egységes megjelenésre nyílt 
lehetőség, mezek, labdák, melegítők kerültek a fiatal korosztályhoz, ami előtte nem volt 
megfigyelhető. Sőt, azt látom, hogy az elmúlt hónapokban, amióta ténylegesen beindult ez a 
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tevékenység, egyszerűen elburjánzottak, és ezt most jó értelemben mondom, a különböző 
sportesemények, sportrendezvények. Hiszen az összeget különböző kupákon, 
utánpótlásversenyeken föl kell használnom, és még egyszer mondom, azt tapasztalom, hogy 
szinte kéthetente, háromhetente van valamilyen megmérettetésük a fiataloknak. Ez egy jó 
dolog, hiszen a verseny körülményei között mérhető le az, hogy milyen a felkészültségük, ki 
mit tud teljesíteni, és az is látszik, hogy elkezdett növekedni az igazolt és az utánpótlás 
egyesületekbe bevont fiatalok száma. Ezt számszerűleg is látom orosházi viszonylatban. 
Tehát érezhető a hatás. A körülmények ilyetén változása azt eredményezheti, hogy még több 
fiatal kezd sportolni, válik valamilyen szintű versenyzővé. 

Mindamellett, hogy ez egy nagyon jó tendencia, hiszen látom, hogy hogyan teljesedik 
ez ki, és hogyan kerül bevonásra mind több szülő is, a mindennapos testnevelésnek is egy jó 
iránya, mivel ez is belép hamarosan. Tehát e tekintetben is vannak már követendő példák, 
lehetőségek, hogy hogyan és mi módon lehet majd ebbe a másik fontos feladatba is 
bekapcsolódni. 

Összességében azt mondom, hogy ez egy nagyszerű, kiváló irány, olyan 
pénzmennyiség tud áramlani az utánpótlás különböző szintjeire, gyakorlatilag az óvodás 
szinttől a 19 éves korosztályokig, ami eddig nem volt tapasztalható, és érezhetően komoly 
fellélegzést jelent a fiatalok számára. Talán azt mondanám, hogy most először megfordult a 
tendencia, és most már a felnőtt és profi szintű sportolók kezdik irigyelni az amatőröket, a 
fiatalokat, mert sokkal jobb körülmények között tudnak sportolni, versenyezni, mint azok, 
eddig talán, bár szűkös források mellett, de nagyobb reflektorfényt kaptak. 

Amin talán érdemes gondolkodni, az a sportlétesítmények kérdése. Ez azért is fontos 
ügy, mert említettem a mindennapos testnevelést. Bizony azzal szembesülünk, hogy mivel 
folyamatosan növekszik azon fiatalok száma, akik igyekeznek bekapcsolódni a 
sporttevékenységbe, létesítményproblémákkal kezdünk küszködni. Mind a műfüves pálya 
vonatkozásában, mind pedig a tornacsarnokok vonatkozásában azt látom, hogy egyre nagyobb 
az igény, és az a 30 százalékos önerő, amit most megkövetelünk egy sportcsarnok építéséhez, 
az igen nagy terhet ró, és az egyesületek ezt nem tudják odatenni. Nyilván az 
önkormányzatoknak kellene elsősorban ebben szerepet vállalni, de az önkormányzati rendszer 
nehézségei miatt ennek most elég komoly akadályai vannak. Ezen kellene még talán 
gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a létesítményfejlesztésbe adott esetben 
kevesebb önerővel tudjanak az önkormányzatok belépni, hiszen mégis alapvetően 
önkormányzati tulajdonú és önkormányzati használatú, kezelésű sportlétesítményekben 
érdemes gondolkodni, hiszen több sportág is tud használni ilyeneket. Ezért mondom, hogy ez 
egy fontos irány lenne még, amennyiben az európai uniós jogszabályok lehetővé tennék. De 
még egyszer mondom, összességében azt látom, hogy ez a pár hónap, amióta tapasztalatok is 
vannak, mindenképpen nagyon pozitív, és csak azt tudom tolmácsolni, hogy nagy fellélegzést 
jelent az utánpótlás-nevelés számára. 

Ami pedig Veres képviselő úr felvetését illeti, azt tudom arra mondani, hogy nyilván 
meg fogja tenni módosító javaslatát e tekintetben, és akkor mind a bizottság, mind pedig a 
parlament azt majd mérlegelni fogja, hogy hogyan kell és célszerű értelmezni. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy István képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az az igazság, hogy kevés 

jobb történet van ennél, mint ami most előttünk fekszik, és ami már bevezetésre került. Hiszen 
olyan méretű és mértékű pénz áramlott a sportágakhoz, amit abszolút nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. Régi-régi ínséges időket pótol és segít gyakorlatilag a túlélésben. Abban teljesen 
igaza van Veres képviselő úrnak, hogy nagyon sok munkát kell belefektetni. Igen, 
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Mosonmagyaróváron és a Mosonmagyaróvár melletti kistelepüléseken is. És őszintén 
mondom önnek, hogy óriási élmény azt látni, hogy örülnek egy-egy pályafelújításnak, egy-
egy öltöző felújításának, amire pénzt nyernek. Van, amelyik néhány százezres, néhány 
milliós, és van, ami sokmilliós összeget jelent. Mindig az adott sportegyesület erejének és 
szükségletének megfelelően. Azt hiszem, hogy a 12 ezer (Sic!) nyertes pályázó egészen 
komoly teljesítmény. 

Azt lenne inkább érdemes vizsgálnia képviselő úrnak, hogy milyen célra pályáznak, és 
mit valósítanak meg az elnyert pályázatból, nem pedig azt, hogy hová kerül az a pénz. Hiszen 
a labdarúgásról mindnyájan tudjuk, hogy mennyire fontos sportág, azt is tudjuk, hogy milyen 
hiányosságok vannak a felújítás terén, mi szükséges ahhoz, hogy a magyar labdarúgást 
korszerűbb körülmények közé és jobb színvonalra lehessen hozni. Nyilván minden évben az 
ön által megnevezett akadémiára sem ekkora összeget fordítani, viszont amíg meg kell 
valósítani valamit, addig természetesen erre a pénzre szükség van. 

Mondok egy helyi példát Mosonmagyaróvárról. Az a város vagyunk, ahol még nincs 
sportcsarnok, és most reményeink megvalósulni látszanak, bizony pályázni fogunk, nem is kis 
összegre, éppen azért, hogy meg tudjuk valósítani. Ha most megnézi, majd ez az összeg nagy 
lesz, ugyanakkor nem fogunk pályázni a következő esztendőben, mert egyszer már 
megvalósítottuk. Tehát mindig a célt érdemesebb nézni és azt, hogy mi valósul meg abból. 
Azt hiszem, a 12 ezres szám eleve bizonyítja azt, hogy mekkora igény van rá, és milyen 
sikeres ez az egész rendszer. Úgyhogy én csak köszönetemet tudom kifejezni az 
államtitkárságnak is, elnök úrnak is, hogy ilyen törvényjavaslatokkal jönnek elénk, és segítik 
ezt a munkát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt minden képviselőtársam 

elmondta azt, többek között Dancsó képviselőtársam Békés megyéből, hogy egy jó törvényről 
van szó. Igen, korábban kellett volna már hasonló, sajnos nem futotta a rendszerváltást 
követően egy ilyen szintű szabályozásra és támogatásra. Ki szeretném emelni, mélyen tisztelt 
hölgyeim és uraim, hogy amikor a Puskás Akadémiát emlegetik itt, mondják már nekem 
megmondani, hogy mi ezzel a gond. A szakma dönt. Ki kapja? Nem a miniszterelnök, hanem 
az akadémia. És ha egy miniszterelnökhöz kötődik egy akadémia, az miért rossz? 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arról van szó, hogy ezeket föl kell tudni vállalni, 
az aprópénz szétosztogatása semmit sem ér, van, amikor alkalmasint koncentráltan is 
szükséges a támogatás. Biztosan szükség volt rá, én meg vagyok nyugodva. Én magam nem 
pályázom ilyen babérokra például Szarvason, mert az utánpótlás dolgát Gyulán és 
Debrecenben oldjuk meg, mert a nagyokhoz ésszerű csatlakozni ilyenkor. Ki szeretném 
emelni a törvénymódosítás egy fontos kezdeményezését, az átalakulással kapcsolatos (5a) 
bekezdést, amely nem zárja ki, hanem lehetőséget ad erre. Hiszen tudjuk, hogy az egyesületek 
alkalmasint átalakulnak, van előéletük, és a szakma ezt tudja követni. Ha ezt tudják 
dokumentálni, akkor nem zárják ki magukat ebből. 

Azt mondom, hogy a törvény helyes és jó, ezt előttem már többen elmondták, ennek 
most egy minimális, de fontos kiigazítása történik, és úgy gondolom, a Fidesz és a KDNP 
frakciója részéről támogatjuk a törvényjavaslat általános vitáját. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem jeleztek 

képviselőtársaim. Így megadom a lehetőséget Bánki Erik képviselő úrnak, illetve államtitkár 
úrnak, hogy reagáljanak a vitában elhangzottakra. 
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Az előterjesztők reflexiója 

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a dicsérő szavakat, illetve azokat a tapasztalatokat, helyi 
információkat, amelyeket megosztottak velünk. Minden ilyenre nagy szükségünk van, mert ez 
is azt erősíti, hogy jó irányba haladunk. 

Ami Veres János képviselő úr felvetését illeti, nyilván értem a kérdését, amit ki is 
bontott. Azt kell ezzel kapcsolatban elmondanom önnek, hogy a döntés minden esetben a 
szövetségek kezében van. Azt a kérdést, hogy a konkrét esetben a Puskás Akadémia 
támogatását illetően milyen szakmai szempontok szerint hozta meg a döntését a labdarúgó 
szövetség, az MLSZ-nek kell feltenni. Megjegyzem, hogy valamennyi szövetség honlapján 
megtalálható az összes pályázattal kapcsolatos döntés, tehát nyilvánosak az adatok, 
információk, de amennyiben képviselő úr úgy találja, hogy ezekre az adatokra és 
információkra képviselőként igényt tart, megnyugtatom, hogy a mai parlamenti expozéban, 
képviselő úr kérésének megfelelően, ezeket el fogom mondani, ezeket az információkat 
önökkel meg fogom osztani. De még egyszer mondanom, nyilvánosak és hozzáférhetőek. 

A vita ideje alatt volt alkalmam utánanézni, és ha megengednek egy pontosítást, nem 
1200, hanem 1500 pályázat nyert, és kevesebb, mint 1600 pályázat lett benyújtva. Tehát 
gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy szinte mindenki, aki pályázott, nyert is ilyen 
támogatást. Ebből is az látszik, hogy egy nagyon széles körű, és nemhogy koncentrált, hanem 
elsősorban a kis egyesületek, civil közösségek támogatását szolgálja ez a törvényjavaslat. 

Ami a törvényjavaslattal kapcsolatos felvetését illeti képviselő úrnak, valóban, az (5a) 
bekezdés szélesíti a lehetőséget. De itt nem történt más, a decemberben elfogadott és 
januárban életbe lépett sporttörvényhez kellett igazítanunk ilyen értelemben a következő 
pályázati időszak feltételrendszerét. Valóban, azért kezdeményeztük előterjesztőként 
korábban a hozzáférés szűkítését, és azért határoztuk meg a kétéves működést feltételként, 
hogy kalandorok ne tudjanak pályázni, és ezzel ezt a rendszert felbolygatni. De be kell 
látnunk, ahogy Babák képviselő úr is említette, életszerű az, hogy átalakulások történnek 
egyesületek életében, átalakulnak gazdasági társasággá, nem zárhatjuk ki őket a pályázatból. 
Ezért is tettük bele a törvényjavaslatba, hogy a szövetségeknek van mérlegelési jogkörük, 
nekik kell végül is a támogatási igazolás kiadásánál a végső döntést meghozni. Mi csak a 
keretet biztosítjuk ezzel a jogszabállyal, mint ahogy az alaptörvénnyel kapcsolatban is ezt 
tettük. 

Tehát azt gondolom, vállalható és jó irányú ez a módosítás. Köszönöm 
képviselőtársaim támogató véleményét. Biztos vagyok abban, hogy az a fejlesztés, ami 
megindult ezzel a törvényjavaslattal, valóban sok tízezer gyermek számára teszi elérhetővé 
majd a sportot, olyanok számára is, akik ma ehhez még nem férnek hozzá. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Államtitkár úr kíván szólni? Nem fontos. 

(Jelzésre.) Tessék parancsolni! 
 
CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Tényleg csak nagyon röviden, megköszönve az észrevételeket, mert nagyon fontos 
észrevételek hangzottak el az elmúlt egy év tapasztalatai alapján. Tényleg jogosak azok a 
felvetések, hogy mi is pontos számokkal dolgozzunk. Nekünk van EcoStat-kimutatásunk, a 
kormány elé is vinnem kellett számokat. Elmondható, hogy az 1599-ből 1550 pályázat lett 
elfogadva, egyébként valós az az adat, mert ez is elhangzott valamikor, és erre nagyon sokan 
felszisszentek annak idején, hogy 94 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be. Ez csak 
azt mutatja, hogy a sportnak van ilyen jellegű igénye, és az is mutatja a munka, illetve a 
szűrővizsgálatok eredményét, amit a szövetségek végeztek el, hogy ebből a 94 milliárdból lett 
végül is 30 milliárd úgy, hogy abból a tavalyi évben 24 milliárd a kiadott támogatási 
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igazolások alapján került kifizetésre. Ez egyébként nyilván, még egyszer mondom, az 
EcoStat-számítások alapján jóval 20 milliárd alá esett, hiszen voltak szja-, áfa-, 
járulékbevételek, amelyek kimutathatóak. Tehát összességében, ezt a kormány előtt is 
elmondtam, a tavalyi maximum 18,3 milliárd forint terheli, ez a 20+1 milliárd forint alatt van. 
Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni, illetve az öt sportágra vonatkoztatott 60 százalékos 
arány a sportegyesületek számának aránya. Ha igazolt versenyzőkről beszélünk, akkor 70-75 
százalékos ez az arány, de év végéig mindent megteszünk azért, ezen dolgozunk, hogy év 
végén pontos számokkal tudjunk visszajönni, hogy hány igazolt versenyzőt érintett ez a 
támogatási program. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nincs más hátra, mint a szavazás. Aki a 
tárgysorozatba-vételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellenszavazat? Tartózkodás? Három tartózkodással a bizottság a tárgysorozatba-vételt 
támogatta. 

Az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell. Aki támogatja, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Tizenkilenc, akárcsak az előbb. Ellenszavazat? Tartózkodás? Három. 
Megállapítom, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát is támogatta. 

Most már csak bizottsági előadót kell állítanunk. Dancsó úr? (Jelzésre.) Igen. 
Kisebbségi véleményt kívánnak mondani? Veres János képviselő úr vállalja. Köszönjük 
szépen. 

 

A helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk 2. napirendi pontunk megtárgyalására, a helyi adókról 
szóló 1990. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, T/6163. számon. Kósa Lajos 
és dr. Dancsó József képviselő urak önálló indítványáról van szó. A módosító javaslatok 
megvitatásra kerül sor első helyen kijelölt bizottságként. 

A módosító javaslatok sorrendjében dr. Láng Zsolt képviselő indítványa az első. 
Dancsó úr az előterjesztő, a kormány képviseletében Laki Gábor van jelen. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot tudok 

mondani, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Miután az előterjesztő támogatja, fölmerül a kérdés, 

hogy gyakorlatilag ezt a törvényjavaslatot ki akarják herélni. Magyarul ez az indítvány, Láng 
Zsolt 1. és 6. pontban szereplő javaslat érdemben módosítja a benyújtott törvényjavaslat 
tartalmát. Ő azt mondja, hogy „egészségügyi intézmény helyett kizárólag az önálló orvosi 
tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára 
szolgáló helyiség”. Ezt követően, miután a 6. pont is ehhez tartozik, ki is veszi az 
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egészségügyi intézmény meghatározást, ami itt viszonylag részletes leírással szerepel. 
Lehetne erről valami indoklást hallani az előterjesztőtől, hogy pontosan miért gondolják, hogy 
ez így helyes? A versenysemlegességre is tekintettel. Láng Zsolt nincs itt, aki benyújtotta az 
indítványt, ezért kérem Dancsó képviselő urat, miután támogatja az indítványt, és biztosan 
tudja, hogy miért, hogy pontosan mondja el, mi a motivációja ennek. Mindenki más az 
ellenzéki képviselők közül, úgy látom, a parlamentben mást értett ez alatt az indítvány alatt, 
hiszen nyújtottak be olyan módosító indítványokat mind a Jobbik, mind az MSZP részéről, 
ami ennek precizírozását szolgálta volna. Ha ezt fogják elfogadni, az egy rendkívül szűk körre 
történő bekorlátozást jelent. 

Azért teszem föl ezt a kérdést, mert az összes többi nyilván ebből következik, mert ezt 
követően, úgy látom, hogy az ezekhez a pontokhoz beadott indítványokat nem fogja 
támogatni az előterjesztő és a kormány sem, így ezzel ez a kérdés el is dől. Ez lenne az igazi 
kérdésfelvetés, mert eléggé furcsának látom, hogy hogyan gondolják a versenysemlegességet 
megvalósíthatónak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt az előterjesztőnek adnék szót, más is 

jelentkezett. Balla képviselő úr. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak azért, mert válaszolni szeretnék. A helyzet ugyanis 

a következő. Itt alapvetően önkormányzati adóról van szó. Az önkormányzatok különben is 
szabadon dönthetnek, hogy hogyan és milyen módon, milyen mértékben vetnek ki adót. Mi ez 
alól egyetlenegy kivételt szeretnénk tenni, úgy, ahogy az előterjesztő most támogatja a 
módosító indítványt, a háziorvosok, házi gyermekorvosok és az ugyanebbe a kategóriába 
tartozó fogorvosok esetében azt gondoljuk, hogy itt törvény által kell biztosítani az 
adómentességet. Minden más esetben pedig hadd dönthessen az a helyi önkormányzat, ahová 
tartozik, hogy adóztat, nem adóztat, milyen mértékben adóztat. Tehát szerintem ez egy 
vállalható döntés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nincs, akkor Dancsó képviselő úr következik. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Már a plenáris ülésen, az általános vita során is jeleztem, hogy egy 
gondolkodási folyamat van ezzel kapcsolatban. A törvényi hely megnyílt, hogy mely 
egészségügyi szolgáltatók azok, amelyek idetartozhatnak. Nyilván volt polémia, beszélgetés 
arról, hogy milyen módon kell szűkíteni adott esetben ezt a lehetőséget, és az előterjesztőt 
Láng képviselő úr győzte meg leginkább, hogy ez egy jó, hasznos és vállalható irány. Én nem 
látok különösebben semmilyen kivetnivalót abban, hogy módosító indítványt fogalmazott 
meg Láng képviselő úr. Képviselő úr olyan pejoratívan mondta, hogy micsoda dolog az, hogy 
ilyen jellegű módosítást fogalmazott meg képviselő úr. Én nem látok ebben semmilyen 
kivetnivalót. A pontos megfogalmazás miatt, a végrehajthatóság miatt a magam részéről 
előterjesztőként úgy ítélem meg, hogy ez egy vállalható és jó irány, és e tekintetben egyet 
lehet vele érteni. 

Ami pedig a többi módosítás által kinyitott lehetőséget érinti, Balla képviselő úr már 
jelezte is, gyakorlatilag a helyi önkormányzatok a helyi adórendeleteikben eldönthetik, hogy 
most adnak-e kedvezményt vagy sem, szűkítik vagy növelik a mozgásterüket. Úgy gondolom, 
ezt szerencsés és célszerű meghagyni a helyi képviselőtestületek lehetőségei között. Erre most 
is van lehetőség, a mi önkormányzatunk élt is ezzel, ki-ki helyben el tudja dönteni, hogy 
használja-e vagy sem a kedvezménynyújtás formájaként. A módosító javaslat pedig 
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egyértelmű helyzetet teremt, hogy melyik kört kívánja preferálni. A magam részéről ezzel 
együtt tudok érteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekeres Imre képviselő úrnak már a vélemények 

körében tudok szót adni. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Világos. Itt arról van szó, hogy 

volt egy első szándék, amelyik meghatározott egy sávot. A törvény azért születik a helyi 
adókról, mert az mindenkire kötelező, hogy ott adómentességet kell adni, és ezt a sávot most 
jóval szűkebbre veszik. Az a kérdés, hogy akkor melyik álláspont a helyes. (Babák Mihály: Az 
utóbbi.) Köszönöm Babák képviselő úrnak, hogy segített. Olyan szűkre veszik a sávot, hogy 
nincs értelme a törvénymódosítás egészének. Annak volt még egy törvényi logikája, hogy az 
egészségügyi intézményekre nézve kötelező mentességet adni. Ezért született olyan módosító 
javaslatunk, csak nem akarok ott külön szót kérni, amelyik azt mondta, hogy ha központilag 
ezt elrendeljük, akkor indokolt nemcsak az egészségügy intézményekre, hanem a szociális 
vagy gyermekvédelmi, vagy nevelési-oktatási intézményekre is. Mert az egy világos 
irányvonal, hogy az állam azt preferálja, hogy a helyi önkormányzatok ezekben az esetekben 
ne vethessenek ki építményadót. 

Most ezzel szemben még az eredeti javaslatukat is leszűkítik, innentől 
megkérdőjeleződik az egész előterjesztés értelme. Pontosan értjük, hogy miről van szó, 
félreértés ne essék, de ez egy olyan szűk sáv, és olyan ellentmondást termet még az 
egészségügyi szolgáltatásokon belül is, ami konfliktusokat jelent. Még egyszer mondom, az, 
hogy az önkormányzat hogyan dönt, mit enged el, az egy dolog. És más dolog, ha törvény 
szabályozza, hogy nem szedhet adót. Ezért nem támogatjuk a Láng Zsolt-féle javaslatot, és 
azért van olyan módosító indítványunk, ami koherensebbé tennél az egész rendszert. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem a vita kedvéért, csak a 

megfogalmazás nem mindig lényegtelen. Én egyetértek azzal, amit Szekeres képviselő úr 
elmondott, mert az tényszerű volt. De azt gondolom, ez a javaslat nem az eredeti javaslatunkat 
szűkíti, hanem az önkormányzatok lehetőségeit bővíti az eredeti javaslathoz képest. Így 
pontosan az önkormányzatok kapnak nagyobb lehetőséget annak eldöntésére, hogy hogyan és 
milyen módon alkalmazzák az építményadóval kapcsolatos elképzeléseiket. Ugyanakkor azt 
mondani, hogy a háziorvoslás tekintetében egy szűk mezsgyét érint az egész, szerintem 
egyáltalán nem igaz. A legtöbb településen ugyanis nem kórház van, hanem háziorvos. És a 
törvényben rögzíteni az ő adómentességüket pont azért helyes, mert több ezer települést érint, 
míg a fönnmaradó néhány tíz vagy nem is tudom, hány településről beszélünk valójában, ahol 
nem háziorvoslás, hanem kórház és olyan típusú gyógyszertár működik, amit Veres képviselő 
úr mondott. Azt gondolom, ott a települések vezetőire nyugodtan rá lehet bízni a döntést, 
hogy hogyan és mi módon fognak élni a számukra egyébként biztosított lehetőséggel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Akkor, hogy pontosan ki mit 

mondott. Én nem beszéltem gyógyszertárról a mai napon. (Balla György: A múltkor.) Az 
lehetséges, de ma nem beszéltem. Na most, ha Dancsó képviselő úr úgy értette, hogy én 
vitattam azt, hogy beadhat-e Láng Zsolt ilyen indítványt, akkor ez félreértés volt. Én ezt nem 
vitattam. Bárki bármilyen indítványt beadhat, sőt, a képviselői önállósághoz hozzátartozik. 
(Dr. Dancsó József: Elnézést kérek.) Én azt vitattam, hogy ha támogatják előterjesztőként a 
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Láng Zsolt által benyújtott indítványt, akkor ezzel jelentős mértékben korlátozzák az 
egyébként előterjesztői szándékkal benyújtott eredeti indítványt. És ez nem néhány tíz, hanem 
több száz települést érint az országban, Balla képviselő úr, tekintettel arra, hogy most olyan 
korlátozásról van szó ebben az esetben, amikor lényegében három szakmára kiterjedően 
határozza meg a „mentes az adó alól” kifejezést, és az összes többi, egyébként még 
valószínűsíthetően a tb. által finanszírozott egyéb orvosi szolgáltatások esetében már nincs 
adómentesség meghatározva. (Babák Mihály: Így van. Jól érted.) 

Ez azt jelenti, hogy ahol szakrendelő működik, például azon települési körben, és az 
előző kormány időszakában meglehetősen sok szakrendelő létesült az országban, ezekre már 
nem érvényes az a bizonyos új megfogalmazás, ha jól értelmezem azt, amit támogatott 
előterjesztőként Dancsó képviselő úr. Továbbá arra a körre sem érvényes, amire most utalt itt 
Balla képviselő úr. Itt van is olyan indítvány kormánypárti képviselő által benyújtva, aki ki 
akarta terjeszteni erre a körre az eredeti megfogalmazást. Én azt a részét vitatom továbbra is 
ennek az indítványnak, ami ezen jogcím alapján történő különbségtételt alapozza meg. Nekem 
ennyi a problémám ezzel a javaslattal, hogy nem tudom, hogy képviselői jog-e. Azért nem 
biztos, mert van olyan alkotmánybírósági döntés, ami arra vonatkozik, hogy ilyen esetben 
nincs az a fajta megkülönböztetési lehetőség, amely ilyen vagy olyan jogcímet tesz ebben az 
esetben, az egyik esetben az adóztathatóság, a másik esetben pedig a nem adóztathatóság 
kritériumaként. 

Nekem ennyi a dologgal, nem tudom megítélni, hogy ez alkalmas vagy nem alkalmas 
arra, hogy ebben aztán mások ilyen vagy olyan indítványokat tegyenek. Azt tudom mondani, 
hogy az eredeti javaslat a mi szemszögünkből szimpatikusabb volt. Ezt annak idején a vitában 
is elmondták az MSZP hozzászólói a parlamentben. Az indítványok ennek megfelelően annak 
pontosítására születtek meg. Ha önök ezt támogatják, ettől kezdve a dologban fönnáll egy 
véleményeltérés közöttünk. Azt lehet persze úgy interpretálni, ahogy Balla képviselő úr 
interpretálta, nevezetesen, hogy miután ezzel a törvényben kevesebb, akire hat a törvény, 
ezért a többiekre majd hasson az önkormányzat helyi rendelete. Ezt persze be lehet így állítani 
minden további nélkül. A probléma csak az, hogy a kinyitott indítványhoz képest ez egy 
korlátozás, szűkítés a most elfogadandó megfogalmazás. Köszönöm, nekem ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, Dancsó képviselő úr esetleg kíván-e 

reagálni. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Tényszerűen foglalta össze Veres 

képviselő úr, tehát nincs vita e tekintetben közöttünk. Képviselő úr tett egy módosító 
javaslatot, Veres képviselő úr elmondta ezzel kapcsolatban a meglátásait, ezt nyilván 
figyelembe vettük, vesszük, és úgy gondolom, szavazásra lehet bocsátani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Aki egyetért a módosító javaslattal, kérem, 

most kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenszavazat? Három. Tartózkodás? Egy. A 
bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

A következő Hegedűs Lorántné, dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor képviselő úr 
javaslata, amelyet a 2. pontban terjesztettek elő. Az előterjesztő nincs itt, nem is kell, Dancsó 
képviselő úr véleményét kérdezem. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzá kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérem, szavazzanak az indítványról! Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egy. Ellenszavazat? Bocsánat, erről már nem is kell szavaztatnom, egyharmad sem támogatja. 

A 3. pontban dr. Nagy Kálmán képviselő úr a törvényjavaslat 1. §-ához tett 
módosítást. Kérdezem Dancsó képviselő urat, támogatja-e. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ilyen 

szándékot nem jeleztek. Aki támogatja az indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyharmadot kapott. 

A következő a 4. pontban Mesterházy Attila, Tukacs István és Varga Zoltán képviselő 
urak indítványa. Kívánja-e valaki az előterjesztőt képviselni? (Jelzésre.) Bocsánat, Szekeres 
úr elmondta. Így van. Akkor szavazhatunk. Dancsó úr? 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. Egyharmadot sem 

kapott az indítvány. 
Az 5. pontban dr. Kiss Sándor, dr. Gyenes Géza és Hegedűs Lorántné képviselők 

indítványa. Dancsó képviselő úr? 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
A7. pontban Ríz Levente képviselő indítványa. Dancsó képviselő urat kérdezem 

először. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatják-e. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdésük az előterjesztőhöz? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem jeleztek. (Szavazás.) Egyharmad támogatta. 
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A 9. pontban dr. Gyenes Géza, dr. Kiss Sándor és Hegedűs Lorántné indítványa. 
Dancsó képviselő urat kérdezem. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) Öt. Egyharmadot 

sem kapott. 
Végül az utolsó dr. Garai István Levente, Kiss Péter, Tukacs István és Mesterházy 

Attila képviselő urak indítványáról van szó. Dancsó képviselő urat kérdezem a rend kedvéért. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Négy. Megállapítom, hogy 

egyharmadot sem kapott. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. 
 

A lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi pontunk megtárgyalására, a 
lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló országgyűlési határozati javaslatra, H/6068. szám alatt. Az alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottság önálló indítványáról van szó. A módosító javaslatok megvitatása van 
soron, itt van a bizottság írásos álláspontja. 

Először az oktatási bizottság tett indítványt. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. A 
kormány képviseletében köszöntöm helyettes államtitkár urat és a tárca másik képviselőjét, 
Kovács Lajost. Kérdezem, a kormány képviseletében támogatják-e az indítványt. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amennyiben ajánlási 

pontonként megyünk, az 1. pontban szereplő javaslatot a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem a tisztelt bizottságot, szavazzon a támogatásról. Aki 
egyetért az indítvánnyal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenszavazat? Tartózkodás? Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta az indítványt. 

A 2. ajánlási pontban Simon Gábor, Tóth Csaba és Tóbiás József képviselők javaslata 
szerepel. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja, a kormány képviselőjét kérdezem, 
támogatja-e. 
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NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a 

javaslatot, mégpedig azért, mert a határozati javaslat 1/d pontja már tartalmazza a 
devizahitelesek megsegítése érdekében meghozott intézkedések hatályosulásának vizsgálatát, 
amelybe természetesen a pénzügyi, költségvetési konzekvenciák is beletartoznak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdésük, 

hozzászólási szándékuk. (Nincs jelentkező.) Nincs. ezért szavazhat a bizottság. Aki támogatja 
az indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. Tartózkodás? Nem volt, 
egyharmadot sem kapott. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Az egyebeknél tartunk. Van-e esetleg valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Holnap 11-kor találkozunk ismét. Ma nem lesz már bizottsági ülés. Köszönöm. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 06 perc.) 
 
 
 

 Seszták Oszkár 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


