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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 - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 

bizottságként) 

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

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

indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 

bizottságként) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok minden képviselőtársamnak, minden jelenlévőnek. Tisztelt Bizottság! Mai 
ülésünket megnyitom. Ajánlásokat kell készítenünk képviselői módosító indítvány ügyében. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy helyettesítésekkel a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért aztán a napirendi ajánlásban szereplő napirendi pontokról dönthetünk, hogy 
elfogadjuk-e, hogy ezekről a napirendi pontokról tárgyaljunk. Aki egyetért ezzel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
elfogadta napirendjét. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok 
megvitatása 

Az első napirendi pontunk tárgyalását kezdjük meg, amely a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény módosításáról szól. 

Az 1. ajánlási pontban Veres János képviselőtársunk indítványa szerepel. Kérdezem 
képviselő urat, hogy kívánja-e javaslatát indokolni. (Jelzésre.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Utalnék a tegnapi bizottsági ülésünkön elhangzott véleményre. Ennek a 
véleménynek az írásban rögzített változatát nyújtottuk be módosító indítványként a tegnapi 
nap során. Ennek az a lényege, hogy annak érdekében, hogy ezt a közpénz-felhasználást, 
hiszen itt azért közpénz felhasználásáról van szó, annak egy speciális voltáról, ne tudja 
túlságosan koncentráltan egy-egy egyesület, alapítvány vagy kft. felhasználni. Azaz legyen 
valamiféle fölső korlátja az egy szervezet által ilyen jogcímen felhasználható közpénznek. 
Ezért tettem az indítványt, ami lényegében azt tartalmazza, hogy az elbírált pályázatok 
alapján születendő támogatásigazolás alapján legfeljebb 500 millió forint adókedvezmény 
vehető igénybe, és egy szervezet pedig kettőnél több támogatási igazolást ne kaphasson egy 
évben. 

Ez azt jelentené, hogy ebben az esetben 1 milliárd forint közpénzt tud felhasználni 
egy-egy szervezet, ha megfelel a feltételeknek, de ennél többet nem. Még mindig nem teljes 
körű információ alapján, amihez hozzá lehetett jutni a sajtón keresztül, úgy látom, ez 
összességében kevesebb, mint 5 szervezetet korlátozna az eddig elért eredménye alapján a 
pénzfelhasználásban. Azt gondolom, ez egy méltányos javaslat. A tegnapi vitában itt 
elhangzott, hogy több mint ezer egyéb szervezet által benyújtott pályázatok értékét is növeli 
az, ha nem több milliárd forintot kapna egy-egy alapítvány, kft. vagy egyesület ilyen céllal a 
közpénzből. Ezért született az indítvány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az előterjesztő nevében Babák képviselő úr van 

jelen. Tessék parancsolni! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztő 

képviseletében nem támogatjuk Veres János módosító indítványát, mert 500 millió forintban 
maximálná az igénybe vehető adókedvezmény mértékét, és egy évben két sportfejlesztésre 
adna lehetőséget, hogy igazolást állítsanak ki. Ezért elnézést kérünk, de nem támogatjuk 
Veres képviselő úr indítványát. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjét kérdezem az indítványról, és 

egyben kérném, hogy mutatkozzon be. Tessék! 
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Fazekas Attila vagyok, 

elnök úr, jó napot kívánok, a sportállamtitkárság sportigazgatási főosztályának helyettes 
vezetője. A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát sem az előterjesztő, sem a kormány nem 

támogatja. Az előterjesztő érveket is mondott. Megkérdezem a benyújtó képviselő urat, hogy 
zárszóként kíván-e kommentárt fűzni. (Jelzésre.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Igen, köszönöm a szót, miután elnök úr azt mondta, 

hogy az előterjesztő érveket is mondott. Az előterjesztő érveket nem mondott, csak azt 
mondta, hogy azért nem támogatja, mert 500 millió forint, illetve egy szervezet esetében egy 
évben két darab igazolás lehetséges. Ez nem érv volt, hanem elmondta az indítvány tartalmát. 
Azaz sajnálatos módon érvet nem hallottam, hogy miért nem támogatja. 

Szeretném most megismételni, hogy azt gondolom, egy ilyen indítvány elfogadása 
védené a miniszterelnököt személyesen, védené több fideszes nagyváros polgármesterét attól, 
hogy az ő személyes, hogy fogalmazzak, személyes varázsukra történő adófelajánlások ilyen 
célra ne torzítsák el ennek a rendszernek a működését. Ez a rendszer ettől torz ma. Ugyanis 
nem az orosházai pályázatokat, nem a szarvasi pályázatokat, nem a nyírbátori pályázatokat 
korlátozná ennek az indítványnak az elfogadása, hanem konkrétan az általam már korábban 
említettekét. És ha az információm jók, a három város, Szolnok, Debrecen és Felcsút esetében 
haladta meg az 1 milliárd forintot a támogatás mértéke közpénzből ebben az évben. Azt 
gondolom, hogy ez rossz vért szül, lehet így fogalmazni. 

Hozzáteszem azt is, hogy a kialakult arányok bizonyosan rosszallást fognak kiváltani 
az Európai Bizottságnál ezzel foglalkozó szakemberek részéről is. Azaz ennek az egész 
programnak a megítélése sokkal negatívabb lesz annál, mint amilyen egyébként lehetne ahhoz 
képest, ha elfogadnák ezt az indítványt. Meggyőződésem szerint Magyarország érdekét, a 
Fidesz érdekét, személyesen a miniszterelnök érdekét is szolgálná, hogy most Kósa Lajosról s 
Szalay úrról ne beszéljek, ennek az indítványnak az elfogadása. Nyilván megtehetik, hogy ezt 
nem fogadják el, csak akkor szeretném önöket arra emlékeztetni, amikor e támogatási 
rendszer működésének ezen pontja miatt Magyarországot meg fogják feddni, Magyarország 
kritikát fog emiatt kapni. Azt nem mondom, hogy meg fogják vonni ezt a lehetőséget az 
országtól, de hogy nem fogják jó szemmel nézni, az teljesen bizonyos. Ezért azt gondolom, 
hogy az indítvány helyénvaló, az indítvánnyal szakmai problémája sem az előterjesztőnek, 
sem a kormány képviselőjének nem volt, ezért kérem, hogy fogadják el. Higgyék el, hogy 
meg lehet spórolni egy taslit ennek eredményeképpen. De ha önök nem akarják, akkor ám 
tegyék ki magukat annak, hogy taslit kapnak majd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Babák képviselő úr az előterjesztő nevében kíván reagálni? (Jelzésre.) 

Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Igen, már csak azért is, köszönöm, elnök úr, 

a lehetőséget, mert azt mondta Veres képviselő úr, hogy sajnálatos módon érveket nem 
mondtam. Pontosan amiatt nem támogatjuk, amiket kiemeltem. Tegnap kifejtettük Dancsó 
képviselőtársam és magam is, hogy miért nem tartjuk az ön által rigorózusan alkalmazandó 
korlátokat fontosnak. Ugyanis a szakma dönt, és úgy gondoljuk, helyes, ha magasabb 
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összegben is többször is kiállíthatnak igazolást. Ezért nem támogatjuk, tegnap kifejtettük az 
ezzel kapcsolatos véleményünket is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja Veres képviselő úr 

indítványát az 1. ajánlási pontban? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

Következik a 2. ajánlási pontban Kovács Ferenc képviselő úr indítványa. Az 
előterjesztő nevében nem látok itt senkit sem. Bocsánat, Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja a javaslatot, 

kitűnő javaslat. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nevében Babák képviselő úr szólt, hogy támogatja. A 

kormány véleményét kérdezem. 
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Kinek van véleménye, észrevétele a bizottságban? 

(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Kovács Ferenc 
képviselő módosító indítványát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
többsége támogatja. 

Következik a 3. ajánlási pontban Bóka István képviselő úr módosító javaslata. Ő jelen 
van. Megkérdezem, kívánja-e kommentálni a javaslatát. (Dr. Bóka István: Ha támogatja az 
előterjesztő és a kormány, akkor nem.) Jó. Támogatja-e az előterjesztő? 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő, elnézést kérünk, nem 

támogatja. Ugyanis az első módosító indítványnál sem támogattuk, itt sem támogatjuk, hogy 
csökkentjük az összeget. Itt a szándék Bóka képviselőtársam részéről 400 millió forintban 
maximálná az igénybe vehető adókedvezmény mértékét. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő tehát nem támogatja. És a kormány? 
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Egyéb észrevétel? Most kér szót Bóka képviselő 

úr. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): L’art pour l’art, csak hogy a véleményemet 

elmondjam. Természetesen tudomásul veszem az előterjesztő és kormány véleményét is 
fegyelmezett ember lévén. A társaságiadó-kedvezmény, azt gondolom, és egy picit 
messzebbről indítok, azért született meg legjobb tudomásom szerint, hogy az úgymond 
legpiacképesebb, leglátványosabb sportágakat az állam valamilyen módon segítse. 
Kiválasztásra került az 5 sportág. Azon lehet vitatkozni, hogy miért ez az 5, de ez az 5 
sportág, ami középtávon meg tud erősödni ebből a társasági adóból, tehát egyfajta 
fenntartható működést tud majd biztosítani. Ebből következik, hogy ez az egész rendszer egy 
átmeneti szabályozást kell hogy tükrözzön, ami fönnmarad 4-5-6-7 évig, de nyilvánvalóan 
nem az idők végezetéig. 
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Hiszen az szerintem egy sportpolitikai, kormányzati politikai döntés, hogy ilyen 
módon kívánjuk támogatni a rendszert. Mégpedig két módon. A legfontosabb a 
fenntarthatóság, hogy megtérüljön ez az állam általi invesztíció, befektetés. Az egyik oldalon 
minél több gyereknek kell elkezdenie sportolni, hogy minél szélesebb bázis működjön, a 
másik oldalon, ha sok ember sportol, akkor a sokból könnyebb kiválasztani azt a néhányat, 
akik majd piaci alapon tudják működtetni a sportágat, mert kíváncsi lesz rá a magyar vagy 
esetleg a nemzetközi nézőközönség. A harmadik pedig, hogy olyan infrastrukturális 
beruházások kapcsolódjanak a programhoz, amelyek hosszú távon szintén fönntarthatóak, 
reálisak, és nemcsak azért születnek meg, mert van egy társaságiadó-kedvezmény, hogy akkor 
nosza, még a legutolsó kis faluban is építsünk egy tízezres csarnokot. Tehát fenntartható 
fejlesztések, beruházások kellenek, amelyek, ne adj’ isten, még a sportnevelés mellett bevételt 
is hoznak, tehát valamilyen módon tudják támogatni a jogszabály céljainak megfelelően azt, 
hogy az a bizonyos sportág tudjon fejlődni. 

Értem a szándékot, értem azt, hogy különösen az adópolitikáért felelős miniszter 
szeretné tudni, hogy egészen biztosan mennyi az annyi, és valószínűnek tartom, hogy innen 
fúj a szél, mert veszünk egy 20 milliárd forintos összeget, aminél többet nem akarunk 
elkölteni ebben az évben, hiszen mégis csak az egyensúlyra hatása van annak, hogy a 
társasági adó vonalán mennyi pénz megy ki a költségvetésből, vagy mennyi nem. Ezért látom 
azt, hogy egyfajta korlátozó rendszert kívánnak bevezetni. Mi volt eddig? A rendszerben 500 
millió volt a határ, az alatt a szakszövetség döntött az igazolás kiadásáról, a fölött pedig maga 
a kormány döntött. Most részben enyhítenek, az előterjesztő azt mondja, hogy nem 
kormánydöntés kell első körben, hanem két miniszter, a sportpolitikáért, illetőleg az 
adópolitikáért felelős miniszter jóváhagyó döntése, részben pedig szigorít, hiszen az 500 
milliós határt lehúzza 300 millió forintra. 

Azt gondolom, hogy ha én adópolitikáért felelős miniszter lennék, akkor vélhetően az 
összes elém kerülő ilyen pályázatra azt mondanám, hogy nem. Ez lenne a logikus érdekem. 
Ebből következik, hogy ha kormányzati politikai, sportpolitikai döntés, hogy mennyit 
kívánunk társasági adóra fordítani, azt más adminisztratív eszközökkel kell meghatározni. Én 
például ezért nem értettem egyet Veres képviselő úr javaslatával, mert azt gondolom, nem 
kellene kivinni a rendszert a sportági szakszövetségektől, de akkor azokat a korlátokat 
szakszövetségen belül kell mérlegelni. Hiszen ő tudja eldönteni, ha mondjuk, a kézilabda kap 
3 milliárd forintot, akkor meg kell teremteni annak rendszerét, hogy lehessen ellenőrizni azt, 
hogy ne történjen 3 milliárdnál nagyobb igazolás kiadása. De sportszakmai szempontból ki 
az, aki megfelelő döntést tud hozni? Szerintem csak a sportági szakszövetség. Most pedig 
gyakorlat a korlátot kihelyezzük ebből, részben a sportért felelős miniszterre bízzuk, aki 
szerintem nem annyira kompetens, mint a sportági szakszövetség, hiszen ő tudja, hogy hol fáj, 
miért fáj, és mit kell fejleszteni. 

Ezért gondoltam ezt a fajta eltolást 300 millió forintról 400 millió forintra. Ez 
nyilvánvalóan nem oldja meg problémát, de talán valamifajta enyhítést adna a későbbi 
pályázóknak, figyelembe véve azt, hogy szerintem egy adópolitikáért felelős miniszter 
nemleges álláspontja nagy valószínűséggel, mivel kormánydöntést kell utána kérni, igen-igen 
le fogja lassítani a döntési folyamatot és szerintem bizonytalan helyzetet fog eredményezni. 
Tehát én valószínűleg az egész adminisztratív rendszert afelé vittem volna el, summa 
summarum, leegyszerűsítve, miközben egyetértek azzal, hogy korlát kell, egyetértek azzal, 
hogy nem lehet nyakra-főre kiadni igazolásokat, hogy a sportági szakszövetség keretén belül 
maradjon minden döntés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bóka képviselő úr nagyon meggyőzően érvelt, 

legalábbis az én nézőpontomból. Elhangzott a Nemzetgazdasági Minisztérium neve is, itt van 
a képviselője is, megkérdezem nem kíván-e ő is megszólalni. Természetesen mindegyik tárca 
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megszólalhat, de először a pénzügyekben illetékes minisztérium képviselőjét kérdezem, nem 
akar-e szólni. Nem kötelező. Nem kíván szólni? 

 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elfogadja a Nemzetgazdasági 

Minisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztérium álláspontját e tekintetben, nem támogatja ezt 
az indítványt. 

 
ELNÖK: Kanyó Lóránd úr a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében nem támogatja 

az indítványt, különösebb indokolás nélkül. Nagyon lojális a másik tárcához, amelyet viszont 
Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes őr képvisel, és ő szólni kíván, ha jól értettem. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Egyébként egyeztetett álláspontot mondok, tehát minden olyan módosító javaslattal 
kapcsolatban, amelyről véleményt nyilvánítottam, az NGM álláspontját is képviselem. A 
Bóka képviselő úr által elmondottakhoz hadd fűzzek néhány kiegészítést. 

Ez a módosítás, amely az 500 millió forintos korlát kapcsán benyújtásra került, 
egyértelműen a szigorítás irányába hat, és azokat makropályával kapcsolatos kormányzati 
szigort próbálja tovább erősíteni, ami egyébként itt a képviselő úr részéről is elhangzott. Azt 
tudni kell az egész eljárási rendszerről, hogy ez hatósági eljárás keretében történő 
döntéshozatal. Ennek részletszabályait, ahogy azt egyébként az érintett képviselő urak nyilván 
jól tudják, egy nagyjából teljes támogatási időszak tapasztalatai alapján egy kormányrendelet 
részleteiben meghatározza. Ez a kormányrendelet tartalmazza egyébként, hogy nem ez a két 
miniszter dönt, a két miniszternek véleményezési joga van, mint eddig is. A két miniszternek 
10 napon belül kell a véleményét közölni az érintett szakszövetséggel, ha nincs egyezés a két 
érintett miniszter között, akkor kerül kormányzati szintre a kérdés, de a kormánynak akkor 
sincs döntéshozatali joga. Tehát a hatósági eljárásban nem vonják el a szövetségek döntési 
jogát. A kormány gyakorlatilag egyeztetett álláspontot képvisel ebben az esetben. Tehát az 
eljárás ilyen tekintetben nem kerül ki a szövetség égisze alól, éppen ez indokolja azt, hogy 
szakmai szinteken maradjon a döntés. 

Ugyanakkor 500 millió forintról azért kívánjuk leszállítani 300 millió forintra az 
értékhatárt, hogy még inkább megalapozott legyen a költségvetési bevételkiesés hatásának 
nyomon követése, amiről éppen képviselő úr is szólt. Úgyhogy ezért nem támogatja a 
kormány. Arra vonatkozóan viszont nincs aggályunk, hogy sportszakmai szempontból az 
előbb elmondottak miatt a szövetségeknél marad az ilyen jellegű döntés érdemi része is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük az egyeztetett kormányvéleményt. Akkor szavazás 

következik arról, hogy a 3. ajánlási pontban Bóka István képviselőtársunk módosító javaslatát 
támogatja-e a bizottság. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

Következik a 4. ajánlási pontban Kovács Ferenc képviselő indítványa. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjének véleményét. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, a szót. Kovács Ferenc 

fenti módosító indítványa jogtechnikai átvezetést jelent a törvényben, úgyhogy támogatja az 
előterjesztő. Kitűnő javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány véleményét kérdezem. 
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DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság részéről észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) A bizottság többsége támogatja az indítványt. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen a két tárca képviselőjének jelenlétét, segítségét. 

A helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló, ön álló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amelyben a helyi adókról szóló törvény módosítására 
vonatkozóan tettek javaslatot Kósa Lajos és Dancsó József képviselőtársaink, és ehhez 
érkeztek módosító indítványok, mégpedig kettő. 

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak 
indítványával kapcsolatban a kormány, illetve a tárca véleményét kérdezem. 

 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Mondana néhány érvet, mert azért ez nagyon lakonikus vélemény. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca következetes 

álláspontja az, hogy helyes volt a helyi adókról szóló törvény elmúlt évi módosítása, 
amelynek keretében az önkormányzatok adóztatási mozgástere bővült. Azért volt helyes, mert 
az önkormányzatok helyben pontosabban tudják felmérni azt, hogy van-e, és ha igen, 
mekkora az az adózási potenciál, amit ki lehet használni adott esetben, a közteherviselésbe 
jobban be lehet vonni minél szélesebb adózói csoportokat. Ennek a mozgástér-bővítésnek 
alapvetően két eleme volt, az egyik az építmény- és telekadó törvényi mentességeinek 
csökkentése, másfelől az építmény- és telekadóban az adómérték-differenciálás lehetőségének 
bővítése. Ez a két elem együttesen lehetővé teszi az önkormányzatoknak azt, hogy ott helyben 
döntsék el, hogy adott esetben egészségügyi intézmény vagy szociális intézmény, vagy bármi 
más, egyébként preferált intézmény elhelyezésére szolgáló épületek után mekkora 
adóösszeget kívánnak beszedni. Vagy ha éppen nem kívánnak, akkor egy nagyon alacsony 
vagy akár nulla forint adómértéket is megállapíthatnak. De ez helyben dőljön el, hiszen 
helyben tudják azt, hogy szükséges-e vagy lehetséges-e, kívánatos-e egyáltalán adóztatni, és 
ha igen, akkor milyen mértékben. 

Ebből következően a tárca álláspontja az, hogy a törvényi mentességeket a lehető 
legszűkebb körben kell meghúzni. A tisztelt bizottság előző ülésén kitűnt, hogy a tárca 
támogatja azt, hogy a háziorvosi ellátás céljára szolgáló helyiségek mentességét támogatjuk, 
ennél bővebb törvényi mentességet az előzőekből fakadóan nem támogatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nevében Dancsó képviselő úr kíván 

szólni. Tessék! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja az indítványt. Szavazás következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az 1. pontban szereplő indítványt, amely összefügg a 3. 
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ponttal, támogatják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pontban Harrach Péter képviselő úr indítványa szerepel. Ez is összefügg egy 
másikkal, amit az ajánlás 4. pontja tartalmaz. Az előterjesztő nevében van-e vélemény, 
Dancsó képviselő úr? 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány kíván-e kommentárt fűzni ehhez? 
 
KANYÓ LÓRÁND (NGM): Nem támogatja a tárca sem. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja Harrach Péter képviselő indítványát? 
(Szavazás.) Senki sem támogatja. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel a 2. napirendi pontban szereplő feladatunkat is elvégeztük. 

Az ülés bezárása 

Következnék a 3. napirendi pont, de ide nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat, 
így tehát okafogyott erről tárgyalnunk. Az egyebek között van-e valakinek közérdekű 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ezzel befejeztük mai ülésünket. 
Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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