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Napirend: 

 

1. A távközlési adóról szóló törvényjavaslat (T/7031. szám - módosító javaslatok 

megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 
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Font Sándor (Fidesz) 
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 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 
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 Kara Ákos (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 
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 Dr. Vitányi István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 
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Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 

 

 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves 

Képviselőtársaim! Tisztelettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel Babák 
képviselőtársamra. Tessék helyet foglalni! Megnyitom a mai bizottsági ülést. Köszöntöm 
Balog Ádám helyettes államtitkár urat és munkatársát a bizottság ülésén. 

A napirendi javaslat kint van, a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. 
Egy, illetve két napirendi pontot javasoltam a mai napra, a távközlési adóról szóló általános 
vitának éjjel 2-kor vége lett, aki ott volt, az emlékezhet a megrázó eseményekre. Született 
néhány módosító indítvány, ezeknek sorsáról kell döntenünk. 

De mielőtt döntünk, megkérdezem, hogy ezt a rövid napirendi ajánlást elfogadja-e a 
bizottság. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. 

A módosító indítványok előterjesztői nincsenek itt, ez azonban akadálya annak, hogy 
ezekről beszéljünk. Jelen van a kormány képviselője, ezért az ajánlás 1. pontjában szereplő 
Volner János képviselő úr indítványáról kérdezem Balog Ádám államtitkár úr véleményét. 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok észrevételt. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Egy támogató mellett ez nem kapott egyharmadot. 

A 2. ajánlási pontban ugyancsak Volner János képviselő úr indítványa szerepel. A 
kormány véleménye? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevétel? (Nincs jelentkező.) Érdeklődést nem látok, a 

szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Kevés az egyharmadhoz. 
A 3. ajánlási pontban szintén Volner János képviselő úr módosító javaslata szerepel. A 

kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 4. ajánlási pontban szintén Volner János javaslata. Államtitkár úr véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről nem látok jelentkezőt. 

Szavazás következik. Ki támogatja a 4. ajánlási pontot? (Szavazás.) Egy támogatás mellett 
nem kapott egyharmadot. 

Az 5. ajánlási pontban ismét Volner János javaslata. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság részéről nincs észrevétel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy 

támogatás mellett nem kapott egyharmadot sem a javaslat. 
A 6. ajánlási pontról a kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: a bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás következik. Aki támogatja? 

(Szavazás.) Egy fő, nem kapott egyharmadot. 
A 7. ajánlási pontról a kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságnak nincs észrevétele. Szavazás! (Szavazás.) Egy igen mellett a 

bizottság nem támogatta. 
A 8. ajánlási pontról államtitkár úr véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságnak nincs észrevétele. Szavazás a 8. pontról. 

(Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 9. pontról a kormány véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság? Igen, Font Sándor képviselő úr következik. 

Tessék! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak Volner János logikáját szerettem 

volna megérteni, mert eddig azt hittem, hogy értem. Mindenáron csökkenteni szerette volna a 
kormány által benyújtott verzióban a percenkénti adó összegét. Ezek után annál a résznél, 
amikor a mentességet állapítjuk meg, hogy 700 forintig a magánszemélyes előfizetés esetén a 
szolgáltatónak nem kell 700 forintig adót fizetni, hogy pontosítsam, társas vállalkozás esetén 
2500 forintig, erre csökkenti a kedvezmény mértékét, a 700 forintról le szeretné csökkenteni 
500 forintra. Ugyanezt teszi a 2500 forintnál, lecsökkenti 1000 forintra. Itt megakadtam 
Volner János logikáján, mert eddig azt hittem, hogy tudatosan csökkenteni akarja a terhelést, 
itt viszont növelni akarja, ha jól értem. A szolgáltatónak még inkább növelni akarja a 
terhelését. Ha itt lenne, meg tudnánk kérdezni persze, hogy mi a logikája. Vagy nagyon késő 
este volt, amikor ezeket az indítványokat tette, és nem volt eléggé figyelmes. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm az észrevételt. Nem érzem magam abban a helyzetben, hogy 

ezt a dilemmát feloldjam, ezért szavazás következik. De a kérdést tolmácsolni fogom Volner 
képviselő úrnak. Ezek ismeretében kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki 
nem támogatja. 

Következik a 10. ajánlási pontban szintén Volner János képviselő úr indítványa. A 
minisztérium véleménye? 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevételt nem látok. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 11. ajánlási pontról a minisztérium véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Nincs jelentkező.) A bizottság részéről nincs észrevétel. 

Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 12. pont következik. Államtitkár úr? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás! (Szavazás.) Egy támogató 

mellett a bizottság nem támogatta. 
A 13. ajánlási pont következik. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja, de hadd tegyek egy kitételt erre és a következőkre. Itt az adóalany nem a 
magánszemély, nem az előfizető, tehát nem lehet mentesíteni. Csak technikailag szeretném 
ezt a helyzetet tisztázni. Nem támogatja a minisztérium. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja ezt az ajánlási pontot? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
A 14. ajánlási pontban ismét Volner János javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanaz érvényes, mint az 

előbb. A minisztérium nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazás! Ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem 

támogatja. 
A 15. pont következik. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

minisztérium. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás! 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 16. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr javaslata. Ő sincs itt. A kormány 

véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok. 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
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Köszönöm szépen. Az 1. napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen Balog Ádám 
államtitkár úrnak a közreműködését. Viszontlátásra! 

Tisztelt Bizottság! Az egyebekben most nem terjesztem elő azt a javaslatomat, amit 
szándékoztam, tekintettel arra, hogy nem érzem magam elég fittnek ahhoz, hogy megfelelő és 
meggyőző szakmai érveket fejtsek ki, de ígérem, hogy a legközelebbi egyebekben el fogom 
mondani azt a merénylettervezetet, ami a napokban formálódott a fejemben. Viszont 
megkérdezem, hogy másnak van-e bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor 
köszönöm. Az ülést berekesztem. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
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 Balázs József (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 
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 Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz). 
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 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves 

Képviselőtársaim! Tisztelettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel Babák 
képviselőtársamra. Tessék helyet foglalni! Megnyitom a mai bizottsági ülést. Köszöntöm 
Balog Ádám helyettes államtitkár urat és munkatársát a bizottság ülésén. 

A napirendi javaslat kint van, a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. 
Egy, illetve két napirendi pontot javasoltam a mai napra, a távközlési adóról szóló általános 
vitának éjjel 2-kor vége lett, aki ott volt, az emlékezhet a megrázó eseményekre. Született 
néhány módosító indítvány, ezeknek sorsáról kell döntenünk. 

De mielőtt döntünk, megkérdezem, hogy ezt a rövid napirendi ajánlást elfogadja-e a 
bizottság. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. 

A módosító indítványok előterjesztői nincsenek itt, ez azonban akadálya annak, hogy 
ezekről beszéljünk. Jelen van a kormány képviselője, ezért az ajánlás 1. pontjában szereplő 
Volner János képviselő úr indítványáról kérdezem Balog Ádám államtitkár úr véleményét. 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok észrevételt. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Egy támogató mellett ez nem kapott egyharmadot. 

A 2. ajánlási pontban ugyancsak Volner János képviselő úr indítványa szerepel. A 
kormány véleménye? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevétel? (Nincs jelentkező.) Érdeklődést nem látok, a 

szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Kevés az egyharmadhoz. 
A 3. ajánlási pontban szintén Volner János képviselő úr módosító javaslata szerepel. A 

kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 4. ajánlási pontban szintén Volner János javaslata. Államtitkár úr véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről nem látok jelentkezőt. 

Szavazás következik. Ki támogatja a 4. ajánlási pontot? (Szavazás.) Egy támogatás mellett 
nem kapott egyharmadot. 

Az 5. ajánlási pontban ismét Volner János javaslata. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság részéről nincs észrevétel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy 

támogatás mellett nem kapott egyharmadot sem a javaslat. 
A 6. ajánlási pontról a kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: a bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás következik. Aki támogatja? 

(Szavazás.) Egy fő, nem kapott egyharmadot. 
A 7. ajánlási pontról a kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságnak nincs észrevétele. Szavazás! (Szavazás.) Egy igen mellett a 

bizottság nem támogatta. 
A 8. ajánlási pontról államtitkár úr véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságnak nincs észrevétele. Szavazás a 8. pontról. 

(Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 9. pontról a kormány véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság? Igen, Font Sándor képviselő úr következik. 

Tessék! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak Volner János logikáját szerettem 

volna megérteni, mert eddig azt hittem, hogy értem. Mindenáron csökkenteni szerette volna a 
kormány által benyújtott verzióban a percenkénti adó összegét. Ezek után annál a résznél, 
amikor a mentességet állapítjuk meg, hogy 700 forintig a magánszemélyes előfizetés esetén a 
szolgáltatónak nem kell 700 forintig adót fizetni, hogy pontosítsam, társas vállalkozás esetén 
2500 forintig, erre csökkenti a kedvezmény mértékét, a 700 forintról le szeretné csökkenteni 
500 forintra. Ugyanezt teszi a 2500 forintnál, lecsökkenti 1000 forintra. Itt megakadtam 
Volner János logikáján, mert eddig azt hittem, hogy tudatosan csökkenteni akarja a terhelést, 
itt viszont növelni akarja, ha jól értem. A szolgáltatónak még inkább növelni akarja a 
terhelését. Ha itt lenne, meg tudnánk kérdezni persze, hogy mi a logikája. Vagy nagyon késő 
este volt, amikor ezeket az indítványokat tette, és nem volt eléggé figyelmes. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm az észrevételt. Nem érzem magam abban a helyzetben, hogy 

ezt a dilemmát feloldjam, ezért szavazás következik. De a kérdést tolmácsolni fogom Volner 
képviselő úrnak. Ezek ismeretében kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki 
nem támogatja. 

Következik a 10. ajánlási pontban szintén Volner János képviselő úr indítványa. A 
minisztérium véleménye? 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevételt nem látok. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 11. ajánlási pontról a minisztérium véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Nincs jelentkező.) A bizottság részéről nincs észrevétel. 

Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
A 12. pont következik. Államtitkár úr? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás! (Szavazás.) Egy támogató 

mellett a bizottság nem támogatta. 
A 13. ajánlási pont következik. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja, de hadd tegyek egy kitételt erre és a következőkre. Itt az adóalany nem a 
magánszemély, nem az előfizető, tehát nem lehet mentesíteni. Csak technikailag szeretném 
ezt a helyzetet tisztázni. Nem támogatja a minisztérium. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja ezt az ajánlási pontot? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
A 14. ajánlási pontban ismét Volner János javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanaz érvényes, mint az 

előbb. A minisztérium nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazás! Ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem 

támogatja. 
A 15. pont következik. A kormány véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

minisztérium. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás! 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 16. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr javaslata. Ő sincs itt. A kormány 

véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok. 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 



- 8 - 

Köszönöm szépen. Az 1. napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen Balog Ádám 
államtitkár úrnak a közreműködését. Viszontlátásra! 

Tisztelt Bizottság! Az egyebekben most nem terjesztem elő azt a javaslatomat, amit 
szándékoztam, tekintettel arra, hogy nem érzem magam elég fittnek ahhoz, hogy megfelelő és 
meggyőző szakmai érveket fejtsek ki, de ígérem, hogy a legközelebbi egyebekben el fogom 
mondani azt a merénylettervezetet, ami a napokban formálódott a fejemben. Viszont 
megkérdezem, hogy másnak van-e bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor 
köszönöm. Az ülést berekesztem. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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