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Napirend: 

 

1. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6818. szám - módosító javaslatok megvitatása) 

2. Magyarország Alaptörvényének első módosítása törvényjavaslat (T/6817. szám - 

módosító javaslatok megvitatása) 

3. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6930. szám – dr. Navracsics Tibor, dr. 

Szabó Erika, Kósa Lajos, Rogán Antal, dr. Láng Zsolt, Horváth László és dr. Pesti 

Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa - módosító javaslatok megvitatása első 

helyen kijelölt bizottságként) 

4. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6993. szám – Koszorús László 

(Fidesz) képviselő önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

5. A távközlési adóról szóló törvényjavaslat (T/7031. szám – általános vita első helyen 

kijelölt bizottságként) 

6. 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 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Vágó Gábor (LMP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balla György (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

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

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

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

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

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

 Szijjártó Péter (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) Herman István Ervinnek (Fidesz) 

 Puch László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP), 

 Pősze Lajos (független) Babák Mihálynak (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

Dr. Pesti Imre (Fidesz), előterjesztő 

 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Koleszár Katalin, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján 
megállapítható, hogy a helyettesítésekkel is számolva a bizottság határozatképes. Köszöntöm 
a kormány képviselőjét, a jegybank alelnökét, Karvalits urat. 

A napirend elfogadása 

Miután az általam javasolt napirendhez nem érkezett korrekciós kérelem, ezért 
szavazhatunk arról, hogy a bizottság elfogadja-e az összesen 6 pontból álló javaslatot, amely a 
meghívóban szerepel. Kérem, szíveskedjenek kézfelemeléssel jelezni, ha elfogadják a 
napirendi ajánlásomat. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a 
napirendet. 

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

El is kezdjük az 1. napirendi ponttal, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosításához benyújtott módosító javaslatok vitájával. 

Az ajánlás 1. és 2. pontjáról kell állást foglalnunk, miután a 2. pont több más ponttal 
összefügg. Először az 1. ponttal kapcsolatban, amit Rogán képviselőtársunk nyújtott be, 
kérdezem a kormány véleményét, miután a képviselő úr nincs itt. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek kérdése. 

Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! A javaslat tartalmilag 

tulajdonképpen megegyezik azzal a módosító javaslattal, amelyet szocialista országgyűlési 
képviselők benyújtottak, és a 4. számon szerepel. Viszont van két jelentős probléma ezzel a 
javaslattal. Nevezetesen az egyik, hogy az szerepel, hogy az egész 2. § sarkalatosnak minősül. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a 2. § (2) bekezdése minősülne csak sarkalatosnak. Ez tehát 
egy tartalmilag is hibás módosító javaslat. Ráadásul egy olyan szövegmegfogalmazást használ 
a felvezetőben, hogy „a következőképpen módosul”. Ilyen nincs. A „Helyébe a következő 
rendelkezés lép” fordulatot lehet csak használni. 

Két megoldás van, mivel tartalmilag rendben van a javaslat, kivéve a sarkalatos 
törvényt illető megnevezést. Vagy azt csinálja a bizottság vagy a képviselő úr, hogy nem ezt a 
módosítót szavazzuk meg, hanem a 4. pontot, és ahhoz ő csatlakozik, hogy az ő nevén 
szerepeljen. Ez egyébként a leggyorsabb járható út ebben a pillanatban, vagy pedig a bizottság 
egy új kapcsolódó módosító javaslat formájában próbálja ezt korrigálni. Tehát még egyszer 
mondom, a sarkalatos törvény nagyon nagy problémát okoz, mert itt az egész 2. §-t nevezi 
sarkalatosnak, de csak a 2. § (2) bekezdése az. Mi mindkét megoldás előtt nyitottak vagyunk, 
és támogatjuk természetesen ezt a módosítót, mert gyakorlatilag teljes mértékig megegyezik 
az általunk benyújtott módosító javaslattal, csak az helyesen van megfogalmazva, ez pedig 
nem. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még itt észrevételek? (Nincs jelentkező.) 
Ha jól értem Szekeres képviselőtársamat, úgy is értelmezhető az észrevétele, hogy a 4. pontról 
is szavazást kér. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Itt az 1. és a 6. pontot érinti az ajánlási sorban Rogán 

képviselő úr javaslata, ha jól látom, azok összekapcsolódnak, az ajánlásban pedig a mi 
javaslatunk a 2., az 5. és a 9. pontban szerepel, én a benyújtott módosító javaslatokra 
hivatkoztam. Az ajánlási sorszám tehát az MSZP-nél a 2., 5., és 9., az függ össze ezzel, míg 
az 1. és a 6. Rogán képviselő úré. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több észrevétel, akkor visszaadom a szót államtitkár 

úrnak. Tessék! 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Valóban arról van szó, hogy a két javaslat tartalmában gyakorlatilag 
megegyezik, formai különbség van a két javaslat között. A kormány a Rogán Antal képviselő 
úr által benyújtott javaslatot támogatja azzal, hogy ugyanerről a formai, jogtechnikai kérdésről 
az alkotmányügyi bizottságban éppen az imént folyt vita, és az alkotmányügyi bizottság is 
emellett foglalt állát. Ezt csak azért mondom el, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében jogtechnikai kérdésekben nem, csak tartalmilag tudom képviselni, illetve 
közvetíteni a kormány álláspontját. Tartalmilag mi a Rogán Antal képviselő úr által tett 
módosításokkal értünk egyet, és miután jelentős részben átfedi egymást a két javaslat, de az 
egészét tekintve az 1. ajánlási pontot támogatjuk és a Józsa István, Harangozó Tamás és 
Kovács Tibor képviselő urak által benyújtott javaslatot a kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szavazás következik az 1. ajánlási pontban 

szereplő, Rogán Antal-féle módosító javaslatról. Aki támogatja ennek a javaslatnak az 
elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Megkérdezem, 
ki az, aki nem támogatja a javaslatot. Három. Ki tartózkodott? Kettő. Három ellenszavazat és 
két tartózkodás mellett a bizottság az 1. ajánlási pontot támogatja. 

A 2. ajánlási pont összefügg az 5. és 9. ajánlási ponttal. Kérdezem MSZP-s 
képviselőtársaimat, kívánják-e indokolni esetleg. (Jelzésre.) Nem kívánják. A kormány 
véleményét kérdezem. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az 

elmondottaknak megfelelően nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok, ezért aztán szavazás következik. Ki támogatja a 2. ajánlási 
pontot, ami összefügg az 5. és 9. ponttal? (Szavazás.) Három igen mellett ez nem kapott 
támogatást végül is. 

A napirendi pont lezárása 

Lényegében az 1. napirendi pontban szereplő indítványok tárgyalásával végeztünk. De 
ha kér valaki ezen kívül még bármelyik ajánlási ponthoz lehetőséget, akkor ez megvan. (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen igény. 
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Magyarország Alaptörvényének első módosítása törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 2. napirendi pontban a Magyarország Alaptörvényének első módosítása 
című törvényjavaslat, az ehhez érkezett módosító javaslatok közül azoknak a megvitatása, 
amelyek a bizottságunk kompetenciakörébe tartoznak. Ez a 10. és 11. pont. 

A 10. pontban Schiffer András, Szabó Timea képviselők módosító javaslata szerepel. 
Kérdezem Vágó Gábor urat, kívánja-e kommentálni képviselőtársai, frakciótársai javaslatát. 
Tessék! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak annyi, hogy itt a szociális piacgazdasághoz való 

visszatéréssel kapcsolatos javaslatot tettek a képviselőtársak. Úgy tűnik, hogy most már az 
alkotmány eléggé nyitott abban a tekintetben, hogy a kormánypárti képviselők éppen a 
hatalmi érdeknek megfelelő módon mindig módosíthatják, így hát azokat a javaslatainkat, 
amelyeket korábban megtettünk, most újra megtesszük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még? Bocsánat, a kormány véleményét 

kérdezem, Nátrán Roland úr véleményét. 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Csak egy rövid közbevetést tennék, az alkotmányügyi bizottság a 
Házszabálynak való meg nem felelés miatt nem vette napirendre ezeket a módosításokat, és a 
kormány a Házszabállyal kapcsolatos kérdésben természetesen nem nyilvánít véleményt. A 
tartalmi kérdéseket illetően pedig nem támogatjuk az indítványt, az alaptörvény generális 
felülvizsgálata szükségtelen a kormány szerint. Egy technikai módosításról van csupán szó, 
éppen ezért nem támogatjuk ezt a módosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm az információt. Tehát az alkotmányügyi bizottság a 10. és 11. 

pontban levő javaslatot házszabályellenesnek találta. Ez az információ új nekem, most hallom 
először, de ha ez így van, ahogy tetszik mondani, akkor nekünk nincs értelme a továbbiakban 
folytatni ezt a vitát, hiszen a kompetens bizottság nem tartotta házszabályszerűnek, csak nem 
közölte velünk hivatalosan. 

Akkor kérdezem a bizottság véleményét, hogy Házszabályszerűnek tartja-e a 10. és 11 
pontban lévő indítványokat. Aki házszabályszerűnek tartja államtitkár úr bejelentése alapján, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Az elnöknek jelzik, hogy nem ez a bizottság dönt a 
házszabályszerűségről.) Ügyrendi kérdésben Dancsó képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Bocsánat, elnök úr, de ha az 

alkotmányügyi bizottság arról döntött, hogy nem házszabályszerű, akkor nekünk már nem kell 
arról döntenünk, hogy házszabályszerű vagy sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez teljesen világos, csak alaki oka van, hogy én maximális 

tisztelettel vagyok az államtitkár úr, de hivatalosan nincs a birtokomban az a bejelentés, amit 
elmondott. Ezért respektálva a szóbeli információt, ennek a bizottságnak is ki kell mondania, 
hogy nem tartja Házszabályszerűnek. (Jelzésre.) Nem kell kimondani. Akkor szavazunk róla. 

Az a kérdés, hogy támogatja-e a bizottság a 10. ajánlási pontban lévő indítványt. Aki 
igen, kézfelemeléssel tessék jelezni! (Szavazás.) Egy támogatja. Ez egyharmad sincs. 

Ugyanezt a szavazást kérem a 11. ponttal kapcsolatban. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Egy. Tehát a 10. és 11. ajánlási pontban szereplő indítványok nem kaptak egyharmados 
támogatást. 
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A napirendi pont lezárása 

Akkor végeztünk a 2. napirendi ponttal is. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatok megvitatása 

Következik a 3. napirendi pontban szereplő indítvány, az ez évi központi 
főösszegekkel módosításával kapcsolatos indítvány, amelyet Tarnai Richárd képviselőtársunk 
tett. Ő nincs itt. De itt van, bocsánat. (A képviselők jelzik, hogy Pesti Imre van jelen.) Pesti 
Imre képviselő úr viszont itt van, és vélhetően akkor ő kívánja kommentálni, illetve ismertetni 
a javaslat lényegét. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Egy héttel ezelőtt egy általam beterjesztett módosító indítványban, T/6930. 
szám alatt a költségvetési egyenleg módosítása nélkül, annak változatlanul hagyása mellett 
997,5 millió forintot kértünk a kormányhivataloknak a szabálysértési feladatok átvételéhez. 
Közben képviselőtársam, Tarnai Richárd egy újabb módosító indítványt tett hozzá, amelynek 
értelmében szintén a költségvetési egyenleg változatlanul hagyása mellett plusz 288,8 millió 
forint kért a központi költségvetésből a szabálysértési feladatok átvételét követő fejlesztések, 
részben szakmai, részben informatikai fejlesztések támogatására. Így összesen 1286,3 millió 
forint, tehát 1,2863 milliárd forint pluszköltséget igényelünk a kormányhivatalok 
szabálysértési feladatainak ellátáshoz, illetve a szakmai működéshez, a költséghatékonyság 
javításához. Egészen pontosan ez az informatikai eszközök fejlesztését, a rendkívüli 
munkavégzés elrendelésének pénzügyi fedezetét, illetve a helyszíni eljárások lefolytatásával 
kapcsolatos többletköltségek finanszírozását hivatott biztosítani ez a többletköltség 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ön előterjesztő is, ezért az a kérdésem, hogy 

előterjesztőként a javaslatot támogatja vagy esetleg nem. 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz), előterjesztő: A javaslatot támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ezek után kérdezem a kormány képviseletében jelen lévő urat, 

egyetért-e a javaslattal. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. Üdvözlöm a 

tisztelt bizottságot. Berczik Ábel vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium önkormányzati 
költségvetési rendszerek főosztályvezetője. A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját 
tudom képviselni, amely szerint a tárca támogatja a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kinek van véleménye 

a módosító indítványról. (Nincs jelentkező.) Véleményt nem látok. Akkor szavazás következik 
arról,. hogy a bizottság támogatja-e Tarnai Richárd és társai módosító indítványát. Aki 
támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság elsöprő többsége támogatja a javaslatot, 
amely összefügg a 2. ajánlási pontban lévő javaslattal és a 3. ponttal is, úgyhogy ezekről már 
nem kell szavazni. Köszönöm szépen a közreműködésüket. Viszontlátásra! 
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A napirendi pont lezárása 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Következik a 4. napirendi pontban szereplő törvényjavaslat vitája, 
annak megítélése, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak ítéli-e a távközlési adóról 
szóló törvényjavaslatot. Egyelőre előadónk nincs, akkor addig szünetet tartunk. (Jelzésre.) 
Köszönöm, elfogadom a javaslatot, alelnök úr javaslatát, addig is, amíg megérkezik az előadó, 
az 5. napirendi pontban szereplő indítvány napirendre vételét eldönthetjük. Ez pedig egy 
képviselői indítvány, Koszorús László képviselőtársunk indítványa, ami szintén az ez évi 
központi költségvetésre vonatkozik. Koszorús László sincs itt, jól láthatóan viszont megint 
csak szünet következik. Bocsánat, a kormányt képviseli valaki? (Jelzésre.) Ja, a kedves 
kollegina. Bocsásson meg! Ön képviseli a pénzügyi kormányzatot, akkor öné a szó, tessék 
parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Koleszár Katalin vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium humán költségvetési fejezeti 
főosztályának főosztályvezető-helyettese. Szintén tárcaálláspontot tudok képviselni, mint az 
előbb a kollégám, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja ezt az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az információt. A bizottság véleményét kérdezem 

Koszorús László indítványáról. (Nincs jelentkező.) Vélemény nincs. Bocsánat, Szekeres 
képviselő úrnak van. Visszavonta. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

Akkor szavazás következik arról, hogy a bizottság tárgysorozatba veszi-e, támogatja-e 
a tárgysorozatba-vételét Koszorús László képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége a tárgysorozatba-vételét javasolja ennek a 
javaslatnak. (Jelzésre.)Az általános vitára való alkalmasságról döntöttünk az előbb. 

Akkor újra szavaztatok arról, hogy általános vitára is alkalmasnak ítéli-e a bizottság, 
miután tárgysorozatba-vételét javasolta. Tessék ezt is megszavazni! (Szavazás.) ez is 
egyértelmű támogatás. Tehát a bizottság tárgysorozatba vette, és általános vitára alkalmasnak 
ítélte, előadót meg nem kell állítani. 

Köszönjük szépen. 

A távközlési adóról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Ezzel is végeztünk, marad a távközlési adó, ez viszont egy fajsúlyosabb ügy. Nincs 
előadó, ezért mégis csak szünet következik. (Rövid szünet.) 

Folytatjuk az ülésünket. Köszöntöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat, a pénzügyi 
kormányzat részéről, a napirendi pont előadóját. A távközlési adóról szóló törvényjavaslatnál 
tartunk, kedves államtitkár úr, és az ön szavaira várunk, amikor fölvilágosít minket arról, 
hogy miért alkalmas ez a törvényjavaslat az általános vitára. Tessék parancsolni! 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Elnézést a késésért, a fogyasztóvédelmi bizottságban nagy érdeklődésre tartott 
számot a javaslat. 

Röviden az adónemről. Az adónemet a Széll Kálmán-terv 2.0 keretében jelentette be a 
kormány, ennek megfelelően készült el az előterjesztés, és a kormány múlt hét szerdán 
megküldte a parlamentnek. Az adót a Magyarország területén lévő elektronikus hírközlési 
hálózaton nyújtott vezetékes vagy mobiltelefon-híváshoz, illetve üzenetküldéshez 
kapcsolódóan vezetjük be, ez egy új adóteher. Az adó alanya és fizetője a telefonszolgáltató. 
Az adót pedig a telefonhívást, sms-küldést követő hónap 20-ig vallja be, állapítja meg, és 
fizeti be. Az adó összege az előzetes tervnek megfelelően minden megkezdett percnyi 
beszélgetés, küldött sms után 2 forint. Vannak bizonyos kivételek, mint például segélyhívás, 
adománygyűjtő szám hívása, adománygyűjtő hívószámokra küldött üzenet, teszthívás, 
európai lelkisegély hívószámra küldött üzenet. Az adónak vannak bizonyos határai, az első 10 
perc havonta előfizetői számonként ingyenes, tehát ha egy előfizetőnek több telefonja van, 
akkor mindegyik esetben az első 10 perc ingyenes. Adófizetői plafon érvényesül, a 
magánszemélyek esetében 700 forint/hó/hívószám, nem magánszemély előfizetőknél pedig 
2500 forint/hó/hívószám. 

Azt hiszem, ezek az adónem lényegi elemei. A költségvetési hatás tekintetében a 
különböző mentességek miatt az éves szintű várható bevétel 44,4 milliárd forintra csökkent az 
52 milliárdos terhez képest. Úgy gondolom, elegendő ezt ilyen szinten bemutatni, a többit 
kérdés esetén. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése a kormány 
képviselőjéhez? Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Államtitkár Úr! Jól értettem-e azt, hogy ez közvetett 

adó lesz, vagy közvetlen, a szolgáltatóknak kell ezt fizetni, miközben azt mondják, hogy a 
szolgáltató az adó alanya, de végül is azért a tevékenységért kell majd mindenkinek fizetni azt 
a 2 forintot, amit telefonon végez? Tehát ez a 2 forint az egyes állampolgárok 
telefonszámláján most bruttó 2 forintként jelenik meg vagy pedig nettó? Az sem mindegy az 
állampolgároknak, hogy ez valójában 2 forint vagy 2.50. A másik kérdésem, hogy akkor 
összességében a következő években mennyit vár el a kormány éves szinten. Hiszen, mint 
elmondta államtitkár úr, hogy úgy 50 milliárdot vár. Milyen összefüggésben van a telefonadó 
kivetése azzal a nemzetgazdasági minisztériumi tervvel, hogy létrejöjjön egy állami 
mobilszolgáltató? Ennyi kérdésem lenne, utána hozzászólásokat is tennék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nekem van még kérdésem, 

államtitkár úr. A következőt tenném fel, végül is politikai kérdés, de ön képviseli a tárcát. 
Nem gondolkodott-e azon a pénzügyi kormányzat, hogy ezen a téren, mármint az 
államháztartási hiány nagyon rigorózus figyelemmel kísérésére, illetve kvázi előírása az 
Európai Bizottság részéről most már nem ennyire fetisizált, amióta a franciaországi 
választások lezajlottak. Olyan híreket olvashatunk, hogy ez talán már nem is annyira fontos, 
mint eddig volt. Vajon a magyar kormánynak ezután is olyan erőteljesen kell ezt a 
hiánymutatót szem előtt tartania, mint ahogy szem előtt tartja, hiszen a törvényjavaslat 
indokolásában ez a kulcsszó. A törvényjavaslat indokolását nézzük, ez a kulcsszó, hogy a 
hiánynak kevesebbnek kell lenni, a Széll Kálmán-terv 2.0, et cetera, ezért kénytelen a 
kormány ilyen eszközöket igénybe venni, méghozzá év közben. Az adók természete olyan, 
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hogy év közben nem szoktak adómódosításokat csinálni tisztességes országban vagy normális 
helyzetben. Tehát ez az én kérdésem, hogy vajon ez a követelmény a brüsszeli bizottság 
részéről ma is olyan erőteljes követelmény-e, hogy esetleg már nem annyi. Ez a 44 milliárd, 
amit ön itt említett, 0,1 százaléka körül van a GDP-nek, ha jól saccolom. Ez egy viszonylag 
kis összeg. Tehát érdemes-e fölborzolni a lakosság kedélyét ezzel a távközlési adóval azok 
után, amit próbáltam itt körülírni a kérdésemmel? Köszönöm. 

Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Akkor öné a szó válaszadásra. 
 

Az előterjesztő válasza 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Az, 
hogy egy adó közvetett vagy közvetlen, nem az adóalanytól függ, hanem az adótárgytól. A 
közvetlen adót arra szoktuk használni, hogy a jövedelmekből közvetlenül elveszünk, a 
közvetett adót pedig arra használjuk, amikor egy bizonyos tevékenységet a forgalomhoz 
közelebb terhelünk. Ebben az értelemben mindenképpen közvetett adó. Az adó alanya a 
szolgáltató az adó alanya, ennek megfelelően az adó fizetője is. Innentől kezdve annak a 
kérdésre, hogy a 2 forint bruttó vagy nettó, nehezebb választ adni, hiszen mi úgy gondoljuk, 
hogy ezt a szolgáltatók kevéssé tudják érvényesíteni az áraikban. Tehát az előfizetőre már 
nem fog ennél több adó jutni. Ahhoz, hogy ezt így mérjük, egyértelműen át kéne hárítani az 
előfizetőre. Ez esetben áfaalap lenne, jövedéki adószerű, ha ez így történne. Gondolom, ez 
volt a kérdése. 

A bevételi várakozásokat pontosítanám. Jövőre lesz 44 milliárd forint, akkor az idén 
értelemszerűen a fele lesz. Az állami mobilcéggel való összefüggése nincs, annak egy másik 
tárca a fő felelőse, de nyilván kormányzati cél mind a kettő, viszont összefüggése 
nyilvánvalóan nincs. 

A hiánymutatóra vonatkozó kérdés, amit elnök úr tett fel, rendkívül érzékeny kérdés, 
valljuk be így magunk között őszintén. Nem hiszem, hogy a magyar kormánynak az jó lenne, 
ha ennyi vállalás, egy ilyen helyzet elérése után visszavonulna a kitűzött hiánycéltól. Két 
dolog miatt gondolom azt, hogy nem lehet ebből visszavonulni. Az egyik az, hogy vállaltunk 
valamit, szavunkat adtuk egy menetrendre, arra, hogy a hiányt rendbe tesszük. Ezt nagyon 
magas szinten többször elmondtuk. A bizalom nagyon fontos ebben a tekintetben. 

A másik, ami kicsit szakmaibb érv, és inkább ezt tekinteném a magaménak, az az, 
hogy Magyarországon az államadósság magas, de az államadósság magas volta mellett drága 
is. Lehetne drágább, lehetne magasabb, szoktak erre hozni példát, Japánt, ahol több mint 100 
százalék az államadósság a GDP arányában, de az egy más szerkezetű, sokkal inkább a belső 
finanszírozásra építő államadósság, emiatt sokkal olcsóbb. A miénk nagyon drága. Nem 
akarok számokkal dobálózni, de nagyjából annyit költünk államadósságra, mint az 
egészségügyre. Nálunk ez egy más helyzetet jelent, másként kell kezelni. Nem az EU vagy az 
IMF miatt kell fenntartható pályára állnunk, hanem a saját jól felfogott érdekünk miatt is. Úgy 
gondolom, hogy emiatt az eredeti tervet nem szabad felrúgni. Valóban, év közben adót emelni 
nem könnyű dolog egyik államnak sem, de úgy gondolom, a kényszer elegendő motiváció 
arra, hogy itt ezt most megtegyük. 

Úgyhogy röviden a kérdésre válaszolva, látjuk a tendenciákat. Sok olyan vélemény 
hangzik el, ami korábban a kormány részéről is elhangzott, de úgy véljük, hogy most a mi 
szempontunkból erre a kérdésre vonatkozóan nem jelent közvetlen változtatási lehetőséget 
vagy helyzetet. 
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Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm a válaszokat. Kinek van véleménye? Ki jelentkezett először? 
Tessék parancsolni! 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz). Köszönöm szépen. Az én fejemben még egy sajnálatos 

indoka van, hogy a vállalt kötelezettségeinket teljesítsük, mint ahogy államtitkár úr itt 
elemezte. Van egy eljárás és a kohéziós alap befagyasztása 500 millió eurós nagyságrendben. 
Azt hiszem, hogy egy súlyos döntés előtt áll az Európai Unió megfelelő döntnöki bizottsága, 
ha jól emlékszem, ez is feltétele, hogy esetlegesen akkor tudják felszabadítani a jelenleg 
érvényes zárolást, ha év közben az általuk elvégzett elemzés szerint is teljesítjük az általunk 
vállalt hiányt és egyéb kötelezettségeket. Magyarul, ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, 
akkor könnyen lehet, hogy a kohéziós alap részleges befagyasztása nem kerül felszabadításra. 
Mellesleg a többi egyéb, bennünket ért súlyos kritikákra való reflexióként adott választ a 
kormány többek között ennek az új adófajtának a bevezetésével. 

Ahogy itt felmerült kérdésként, hogy ki az adó alanya, egyértelmű volt a válasz, hogy 
az adó alanya a szolgáltató. Ehhez a Fidesz-frakció ragaszkodott, ugyanis pont azt szerettük 
volna elkerülni, ami itt fölmerült, hogy esetlegesen egy az egyben a szolgáltatók a 
használókra, a szerződés alanyaira hárítsák tovább ezt az összeget. Piaci helyzetet feltételezve 
azt gondoljuk, hogy lehet, hogy erre történhet kísérlet, de a piaci helyzetet ismerve, 
megjelenve esetlegesen éppen a nemzeti mobilszolgáltató lehet az a visszatartó erő, hogy nem 
biztos, hogy megtehetik azt, hogy egy az egyben továbbhárítsák. Sőt, biztosak vagyunk 
benne, hogy ezt nem tudják megtenni, közismert, hogy nagyon kiélezett piaci verseny van a 
szolgáltató társaságok között. 

Éppen ezért van egy kérésem a kormány felé, azt a veszélyt elkerülendő, hogy esetleg 
a mobilszolgáltatók, mondjuk úgy, hogy összebeszélnek, netán kartellgyanú is illethetné őket. 
Legyenek szívesek a Gazdasági Versenyhivatal felé a megfelelő kérést megtenni, hogy az 
adófajta bevezetése után nehogy valami egységesített áthárítást lássunk a mind a három 
jelenleg működő mobilszolgáltató részéről, mert az bizony akkor felveti a kartellgyanút. Nem 
szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, mint ahogy egyes bankok viselkedtek, eljárás is van 
ellenük, amikor a különféle őket terhelő adófajtákat megpróbálták a lakosok, a szerződéses 
partnereik felé több-kevesebb sikerrel áthárítani. Mint említettem, ott is eljárások vannak 
folyamatban. Előzzük meg azt, hogy erre egyáltalán kísérletet is merjenek tenni ezek a 
mobilszolgáltatók. Köszönöm szépen. 

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

Képviselőtársaim! Új adót bevezetni sosem öröm. Viszont azt is látni kell, hogy majdnem 
ezzel párhuzamosan a távközlési szektort terhelő különadó kivezetésre kerül 2013. január 1-
jétől. Eleve így vállalta a kormány a bevezetéskor, tehát nyilvánvaló, hogy e tekintetben 
milyen átrendezés vagy módosítás következik be. Miért is van erre szükség? Az Európai Unió 
azt nehezményezte, hogy éppen ezek az adótípusok, mint a távközlési adó, egyszeri 
beszedésnek minősíthető, nem érinti a strukturális hiányt megítélésük szerint, hanem csak 
egyfajta eredményszemléletű hiányban értelmezhető. Ezért az volt az elvárás, amit 
tapasztalhatunk évek óta, hogy a strukturális típusú hiánycélt teljesítse az állam. Ez a típusú 
adónem ennek megfelel. Gondolom, hogy egy lényeges változás áll be e vonatkozásban a 
távközlési adó tekintetében, egy strukturális típusú adónem fog belépni, amely e 
vonatkozásban mindenféleképpen és minden tekintetben megfelel az Európai Unió 
elvárásainak. Az ő számítási metodikájuk alapján ez ténylegesen csökkenti a költségvetési 
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hiányt, ezért tartós hiánycsökkentő adónemnek tekinthető, míg, ahogy említettem, a másik, a 
szektorra kivetett adó megítélésük szerint nem tartalmazta ezt. 

A másik, ha lehet ezt mondani, előnye ennek az adónak az, hogy gyakorlatilag 
szétteríti az adót, és mindenki fizeti, az is, akinek van munkajövedelme és az is, akinek 
effektíve nem kimutatható munkajövedelme van, a szürke- vagy a nem legális gazdaságban 
tevékenykedik. Ilyen formában ez az ő hívószámát is terhelni tudja. És nem utolsósorban 
ahhoz, hogy azokat a vállalásokat a magyar kormány tett a brüsszeli tárgyalások során, tudjuk 
teljesíteni, és itt szóba került államtitkár úr részéről a szavahihetőség, Font képviselő úr 
részéről a kohéziós alapból származó pénzösszegek visszanyerése, azért még azt is 
mondanám ezen túlmenően, hogy ez az ország érdeke. Már bocsánat, nemcsak az Európai 
Unió érdeke önmagában, hogy ezeket a vállalásokat teljesítsük, hanem a saját jól felfogott 
érdekünk, hogy az államadósságunk csökkenjen, ehhez pedig az szükséges, hogy ténylegesen 
3 százalék alatt, 2,5 százalék alatt legyen a költségvetési hiányunk, mert így effektíve 
csökkenni fog az államadósságunk. Az pedig, államtitkár úr is utalt rá, a legfontosabb 
érdekünk. Hiszen olyan költségstruktúrában és olyan költségnagyságban kell finanszíroznunk 
most az államadósságunkat, ami az európai tagállamok között talán a legdrágábbnak 
tekinthető. Ha ennek mértékét sikerülne fokozatosan csökkenteni, akkor már a kamatkiadások 
tekintetében nagyon jelentős megtakarítás lépne föl, amely a mindenkori kormányzat 
mozgásterét növelné. 

Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy nyilván nem öröm egy adónem 
bevezetése, de számtalan előnyt tud jelenteni az egész országnak, és ebből kifolyólag úgy 
gondolom, hogy mindenképpen rövid és hosszú távon is érdekünk ennek támogatása, ezért 
általános vitára alkalmasnak tartom. Ezért kérem képviselőtársaimat is, hogy támogassák a 
szavazás során ezt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a bizottság megengedi, magamnak adok szót, utána 

Babák és Vágó képviselőtársam kért szót. Köszönöm szépen. Rövid leszek, megígérem. 
Először arra a válaszra szeretnék reagálni, amit Balog államtitkár úr adott arra a 

felvetésemre, hogy ez a hiánymutató talán nem is annyira fetisizálandó, mint eddig. Azt értem 
és akceptálom, hogy a magyar kormány úriemberként akar viselkedni, és az ígéretét nem lehet 
megmásítani. Ez világos. De úgy tudom, hogy az Európai Bizottság nem írta elő a konkrét 
formáját a hiány megtartásának, tehát nem az itt a követelmény, ha lehet mondani, hogy 
vezessen be egy ilyen adót a magyar állam, hanem tartsa a hiányt azon a szinten, amiről szó 
volt. Ha másképpen is lehetne ezt a hiánymutatót tartani, akkor nem hiszem, hogy ez kellene. 
Majd tessék engem cáfolni vagy kiegészíteni, ha nem jól tudom, de nem a konkrét adónemhez 
ragaszkodik a Bizottság, azt gondolom. 

A másik az a közgazdasági megközelítés. Amit tetszett mondani, az éves szinten 
várható 44,5 milliárd forint, ez féléves szinten a fele, alig több mint 20 milliárd, ahogy 
mondta, ez az ez évi GDP 0,1 százalékát sem éri el. Most tulajdonképpen nem értem 
közgazdaságilag, 20 milliárd forintot nem talál a pénzügyi kormányzat a 14 ezer milliárd 
forintos kiadási oldalon? Ez nem igaz. A hiányt úgy is lehet tartani, ha a kiadásokat 
csökkentem. Tudom, hogy kényszerpályán van a központi költségvetés kiadási oldala, hiszen 
a 70 százaléka nyugdíj, egészségügy, oktatás, a nagy rendszerek lekötik a pénzt, de azért van 
ott még 25-30 százaléknyi részarány, speciel az állam saját magára költött kiadásai. Szóval, 
nem akarom részletezni, azt gondolom, ha ilyen mértékig akarja a szavát tartani Brüsszel előtt 
a magyar kormány, akkor ezt a 20 milliárd forintot másból is megkereshetné, ha akarná. 
Mégpedig úgy, ahogy Dancsó képviselő úr mondta, tartósan. Tehát bizonyos kiadásokat 
tartósan meg lehetne spórolni a költségvetésben. 

Általában is az a benyomásom az elmúlt két esztendő tapasztalatai alapján, hogy a 
költségvetési egyensúly ügyében a pénzügyi kormányzatnak meglehetősen sajátos a 
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nézőpontja, mindig a bevételt favorizálja, végtelen fantáziával talál ki új és új adónemeket, a 
kiadási oldalon pedig roppant nagyvonalú. Amikor gond van, akkor fűnyíró elven levág a 
tárcáknál az előirányzatokból 50-60-200 milliárdot, mikor mennyit. Ezt ilyen szempontból 
nem tartom szerencsésnek.  

Még egy dolog, aztán nem folytatom, mert lesz még módom erről beszélni a plenáris 
ülésen is, hiszen nincs kétségem az iránt, hogy a kormányoldal általános vitára alkalmasnak 
fogja találni ezt a törvényjavaslatot. Ez pedig az adót viselő. Font Sándor képviselőtársam 
mondta, hogy ahhoz kötötte a kormányszövetség a támogatást, hogy úgymond az adóalany 
fizesse, az adóalany pedig a szolgáltató. Ez rendben is van pro forma. De ne legyünk már 
olyan naivak, hogy azt higgyük, hogy ezt nem az fogja megfizetni, aki telefonál vagy igénybe 
veszi a szolgáltatást. Speciel a nyugdíjasok, akiknek időnként szükségük van a telefonra, 
méghozzá hosszú ideig szükségük van a telefonra. És ez már nem közgazdasági, hanem 
emberi kérdés. Szóval, rövidre fogom. Ne higgyük azt, hogy az adóviselő is az adóalany. Az 
adóviselő a szolgáltatás ténylegesen igénybe vevő állampolgár lesz, akire vagy így, vagy úgy, 
vagy többé, vagy kevésbé, de át fogják hárítani ezt a szolgáltatói díjat. Tehát ezen a ponton 
pedig ez egy nagyon komoly politikai kérdés is. 

Summa summarum, az év közbeni időzítést sem értem, és a nagyságrend miatt kihívni 
a kormánynak maga ellen egy jelentős társadalmi réteg dohogását, ellenszenvét, 
megrökönyödését? Nem értem, minek ez az adónem most július 1-től? 

Most visszateszem az elnöki sapkát a fejemre, és megadom a szót Babák képviselő 
úrnak. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Szóval, elnök úr, itt nem annyira az 

adott szóról van szó, bár az is nagyon fontos. De azt mindenki tudja, hogy az éves hiány, ami 
a költségvetésben keletkezik, az adósságállományt alapvetően növeli. Ha egyébként az 
államadósságot nem tudja más módon csökkenteni, akkor valójában növekszik az 
államadósság összvolumene. A kormánynak egyszerre kell tartani a hiánycélt, hogy ne legyen 
3 százalék, ugyanakkor meg kell kísérelnie a felhalmozódott hiányt is csökkenteni. Azért azt 
mindenki tudja, hogy 2004-ben léptünk be az Európai Unióba, és azóta nem tartja a hiánycélt 
Magyarország. Kár, hogy nincsenek itt a szocialista képviselők, mert ezt ők vétették annak 
idején el, 8 év alatt harmincvalahány százalékkal megnövelték az államadósság volumenét. 
Szóval, a hiánycél nem egy hiszteroid kormány hiszteroid reagálása, a hiánycél tartása 
nemzeti érdek, mert nagyon drága. Képviselőtársaim kitűnően elmondták, hogy nagyon drága 
a hiány, azaz a költségvetési hiány finanszírozása, vagy egyik oldalról a piaci kamatok miatt, 
vagy a másik oldalon a következmény miatt, amit bizonyos hitelnyújtók elvárnak tőlünk. 

Font Sándor képviselőtársam nagyon helyesen célzott arra, hogy miért nemzeti 
érdekünk, azon kívül, hogy drága a hiány finanszírozása. Ugyanis 8 év után, igaz, a mostani, 
jelenleg regnáló kormány tartja a 3 százalék alatti hiányt, viszont túlzott deficit eljárást 
alkalmaz velünk szemben az Unió. Számításba kell venni azt, hogy ha a kormány nem tartja a 
hiánycélt, esetleg elengedi, akkor ténylegesen fejlesztési forrásoktól „szabadulhat meg”, azaz 
kára származik az országnak, hiszen a strukturális alapokhoz nem tud hozzájutni. Azt is tudja 
elnök úr és minden képviselőtársam, hogy a kiadás csökkentése általában strukturális 
átalakításokat jelent, és az az első években a kiadások növekedésével jár. Azt pedig szintén 
tudjuk, hogy 2013. január 1-től hatályát kell veszítenie az ágazati különadónak, amelyet a 
kormány nagyon helyesen, a megalakulását követően, az ágazatokra multiadóként kivetett. Ez 
nem tartható tovább. Ezért helyébe kell lépnie valamilyen bevételnek. Hiszen azt ön is 
mondta, elnök úr, és mindenki tudja, hogy a költségvetési hiány tartására két eszköz van. A 
bevételek fokozása, ami nyilvánvalóan adókat jelent többségében, vagy a kiadások 
csökkentése. Míg a bevételnövelés ad absurdum és azonnal perfektuálódhat, a 
kiadáscsökkentés, mint mondtam, elhúzódó folyamat, mert általában a kiadáscsökkentő 
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intézkedések mindig a kiadás növekedésével járnak időszakosan és időlegesen. Tehát a dolog 
lényege az, hogy az ágazati különadót el kell törölni, föl kell váltania valaminek, ezt a 
bevételkiesést, és ez eurokompatibilis. 

Viszont egy kérdésre azért nagyon határozottan és konkrétan, a tisztesség hangján 
válaszolni kell. Igen, az adó alanya a szolgáltató. De az adókat mindig a fogyasztó fizeti meg. 
Ebben önnek teljesen igaza van, csak ne felejtsék el azt, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
Magyarországon a távközlési tarifák a legborsosabbak Európában. És a piac élesedni fog az új 
szolgáltató bevezetésével, tehát esélye van arra a kormánynak, hogy a piac úgy fogja beárazni 
majd a szolgáltatásokat, hogy az adók ne emeljék tovább a költséget. Egyébként az teljesen 
nyilvánvaló, és benne van a törvényjavaslat indokolásában is, hogy magánszemélynél ez 700 
forintot jelenthet legrosszabb esetben, ha a szolgáltató áthárítja, mert megteheti, hogy 
áthárítja, csak piaci viszonyok miatt nem tudja áthárítani, vagy nem lesz alkalma ilyen 
mértékben áthárítani, de ez növekedést jelent a fogyasztó oldaláról. És a nem 
magánszemélyek esetében pedig 2500 forint/hó a maximuma az adónak. Tehát ennyivel 
növekedhetnek a költségei, de azt jó hallani, hogy ennek van azért maximuma. Ennél több 
nem lehet. Lehetne a lakosság oldaláról magánszemély esetében 1000-1500 forint, ha valaki 
túl sokat karattyol, de 700 forint az adó maximuma. Egyébként a 10 perc adómentes havonta, 
és még jó pár olyan dolgot tartalmaz a törvény, ami, úgy gondolom, az időseknél nagyon 
fontos. 

Egy fontos érvet szeretnék még kihangsúlyozni. Magyarországon, akárhogy titkoljuk, 
van szürke- és feketegazdaság. Nagyon fontos érv egy ilyen típusú adó bevezetésénél, mert az 
adót mindenki utálja, haragszik érte, mert adót senki sem szeret fizetni, hogy ezek a 
szolgáltatások megjelennek a számlán, ezáltal azoknak, akiknek szürke- vagy 
feketegazdaságból származik a jövedelmük, meg kell fizetniük ezt az adót. Jó lenne, ha olyan 
adók lennének, amelyek fehérítenék a gazdaságot, egy nagyon csekély mértékben ez is 
hozzájárul, úgy gondolom. Ez egy pozitívuma, bár csekély pozitívuma mindamellett, hogy 
adóról van szó, amit meg kell majd fizetnünk, de olyan korlátok mellett, amit szerintem a 
kormányoldalról nagyon tisztességesen körül van járva és beszabályozva. Adózni pedig kell, 
ahogy hajózni is, mert az államadósság nem növekedhet, és a túlzott deficit eljárásnak nem 
lehet az a vége, hogy forrásoktól essünk el. Egyensúlyba kell tenni az ország költségvetését, 
ahhoz pedig adóbevételekre szükség van. Köszönöm szépen, elnök úr, én támogatom, és 
kérem képviselőtársaimat, hogy ennek az adónak a bevezetését támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig Vágó képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Ugyebár többen hivatkoztak arra, hogy ez 

teljesen EU-kompatibilis, hiszen nagyjából arról van szó, hogy a szektorális adó kiváltására 
találták ki. Az volna a kérdésem államtitkár úrhoz, hogy az Európai Unió az újabb forgalmi 
adók bevezetéséhez kell legalábbis egy egyetértő határozat. Ez már megszületett-e? Ezeken a 
tárgyalásokon részt vett-e már ez a javaslat? 

Másrészt itt az áthárítás kapcsán több kérdés is fölmerül. Hiszen egyértelművé vált a 
szektorális adó bevezetésénél, hogy igenis működik az áthárítás. Sőt, talán még rosszabb is 
lesz, mert ugyebár, most csökkennek valamelyest a terhek, mivel a szektorális adó 
kivezetődik, és most újabb, körülbelül azzal megegyező terhek jönnek. De a kapitalista 
logikát ismerve tartják az árat, és most még emelik a tétet. Tehát attól félek, hogy nemcsak az 
nem látszik majd az árakban, hogy az előző szektorális adót kivezették, hanem még pluszban 
ez a teher is rajta lesz a telefonálókon. És Babák úrnak abban teljesen igaza van, hogy az 
OECD-országok közül Magyarországon a legdrágább telefonálni. Ennek persze nem csupán 
az állammal kapcsolatos vonatkozásai vannak, hanem még a piaci szereplők magatartására 
nézve is lehet levonni konzekvenciákat, de ebben benne vannak azok a bonyolult feltételek, 
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amelyeket az állam is támaszt. Úgy gondolom, itt azért még nagyon sok kétely van. Egyrészt 
a kormányzat adókivetési dömpingje is vet föl kételyeket, hogy itt pár milliárdos adókat kell 
bevezetni, amikor sok százmilliárdos átalakításokra volna szükség. Nem biztos, hogy hosszú 
távon ez a jó megoldás, márpedig itt Matolcsy miniszter úr a legutóbbi sajtótájékoztatóján 
arról beszélt, hogy a végleges adókereteket akarjuk itt megalapozni. Véleményünk szerint 
ahhoz nem újabb és újabb kisadók be-, illetve kivezetésén vezet az út. Most nem akarok 
belemenni az egykulcsos adó vitájába, mert azt több tucatszor lefolytattuk itt, de az biztos, 
hogy nagyobb mértékű átalakításokra volna szükség a kisebb adókivetéseken túl. 

Itt az adóelkerülés lehetősége eléggé nyilvánvaló, és most nemcsak arról beszélek, 
hogy az internetes telekommunikációs lehetőségekre térnek majd át, akár az okostelefonokon 
keresztül, hiszen ma van egymillió magyar állampolgár, akinek okostelefonja van, és ott nem 
olyan bonyolult interneten kommunikálni, amivel szinte teljes mértékben kikerülik az sms-t és 
akár a telefonálást is. Egyrészt én inkább örülök neki, hogy a XXI. század felé tolja a 
kormányzat a modern kommunikációs irányokat, de látható, hogy ez az adóelkerülésnek lesz 
majd csak köszönhető. Úgy gondolom, hogy van egy társadalmilag negatív üzenete is, ez csak 
egy zárójeles megjegyzés, hiszen nem szűken a költségvetési bizottság elé tartozik, de a 
jelenlegi atomizált társadalomban az emberek közötti kommunikációt megadóztatni, 
megnehezíteni eléggé problémás, inkább az emberek közötti kapcsolattartást kellene 
elősegíteni, miközben a telefonadó nem erről szól. 

Ezen túl gyakorlati problémák is föllépnek, hiszen a mobilszolgáltatóknak két 
hónapjuk van a szükséges és több százmillió forintos költségű informatikai beruházások 
végrehajtásához, hiszen ahhoz, hogy ezt folyamatosan mérni tudják, újabb adminisztrációs 
költséget tesz rájuk. Egyrészt sajnálom, mert adminisztrációs költség, de a pénzt nem, viszont 
ami probléma ezzel kapcsolatban, hogy időben hogyan tudnak erre fölkészülni, hogyan lesz 
ez az egész végrehajtható. Szerintem a végrehajtási feltételek is nagyon fontosak, szerintem 
ez a rohamléptékű bevezetés ezzel nem számolt. Nagyon köszönöm Babák úr hozzászólásait, 
remélem, majd reflektál rá. Köszönöm szépen. 

 

Az előterjesztő reflexiói 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. A vitát lezárom és megadom a szót 
helyettes államtitkár úrnak, hogy reagáljon. A vitára tessék reagálni! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon sok újdonságot már 

nem tudok mondani, de egy pár szóban akkor még egyszer reagálnék. Tehát a 44 milliárd 
forint is kell, mert valóban, az állampapír-, a pénzügyi piacon van egy bizalmi helyzetünk. Az 
Európai Uniónál kell a bizottsági eljárás miatt, nekünk pedig kell azért, mert ez az érdekünk. 
Így foglalnám össze a képviselő urak által is részben elmondott véleményeket. Azért arra 
emlékeztetnék, hogy az idei évi megtakarítás, költségvetés-javítás 110 a kiadási oldalon, a 
többi a bevételi oldalé, tehát azért ott is történnek lépések. De ez talán most nem erre az ülésre 
tartozik. Az EU-tól nem kell engedélyt kérnünk, mert álláspontunk szerint ez nem áfa típusú 
adónem az EU terminológia szerint. 

Az áthárítással kapcsolatos kérdések miatt zavarban vagyok, mert alapvetően arról 
beszélünk, hogy a szektor az adó alanya, őket akarjuk terhelni, és ezt tekintjük egy elsőrendű 
szempontnak. Másodrendű szempont, ha esetleg sikerülne valamit a fogyasztóval fizettetni, 
amit a szóban már bemutatott érvek alapján nem látok lehetségesnek. A verseny, az EU-
folyamatok, a válságadóval kapcsolatos történések is számunkra azt igazolják, hogy nem lesz 
jelentős mértékű a fogyasztók terhelése. Ha mégis ez történne, akkor arányosan, a 
kommunikációjával arányban fog ez megtörténni. Ezeket így lehet szerintem megfogni. 
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Azt most nem értem, hogy a telekommunikációs multicégeket sajnáljuk az 
adminisztráció miatt, vagy pedig az áthárítástól félünk. Szerintem viszonylag kezelhető 
mennyiségű adminisztrációt kapnak. Abban, hogy milyen átalakítások kellenének vagy sem, 
most nem reagálnék, mert tényleg nem ez a vita tárgya. Szerintem tényleg óriási lépések 
történek az elmúlt két évben, meg kell nézni a Széll Kálmán-terv 2.0-ában írtakat vagy a 
kormányzati anyagokban bemutatottakat, de nem akarnék ebbe belemenni. Az adók 
átalakítására is szükség van ezek keretében. Úgy gondolom, hogy a fogyasztási, forgalmi 
adók felé való elmozdulás mindenképpen megfelelő és időszerű lépés, amit folytatni fogunk. 
Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Mi is köszönjük. Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kért egyet 
azzal, hogy általános vitára bocsáttassák ez a törvényjavaslat. (Szavazás.) Ez láthatóan a döntő 
többség. De azért megkérdezem, ki az, aki nem támogatja az általános vitára bocsátást. Kettő. 
Tartózkodás nem volt. 

A bizottság részéről kell legalább egy előadó. Dancsó képviselő úr a kormányoldal 
részéről lesz a többségi vélemény előadója: Vágó képviselőtársam vállal egy kisebbségi 
véleményt? Akkor tessék elfogadni Vágó képviselő urat! Igen, a kisebbségi véleményt Vágó 
képviselő úr mondja el. Köszönöm, ezzel a napirendi ponttal is végeztünk. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben most nem ismertetem azt, amit el kívántam volna mondani, 
legközelebb fogom elmondani. Ha másnak nincs (Nincs jelentkező.), akkor befejeztük. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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