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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, képviselőtársaim. Köszöntöm vendégeinket és a sajtó érdeklődő 
munkatársait. Mai ülésünket megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban szereplő napirendipont-ajánlásaimhoz nem érkezett észrevétel, ezért, 
miután megállapítottam a jegyzőkönyvből, hogy a bizottság, a helyettesítéseket is figyelembe 
véve határozatképes, megkérdezhetem, hogy elfogadja-e a tisztelt bizottság a napirendi 
ajánlásomat. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi ajánlást egyhangúlag elfogadta. 

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

Rátérünk az 1. napirendi pontra, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatokra. 
Tisztelettel köszöntöm Karvalits Ferenc urat, a Nemzeti Bank egyik vezetőjét. 

Mivel a kapcsolódó módosító indítvány előterjesztője nincs itt, ezért a kormány 
nevében jelen lévő Nátrán Roland helyettes urat kérdezem, egyben őt is köszöntöm, hogy a 
kapcsolódó módosító javaslatról, ami az ajánlás 1. pontjában olvasható, és összefügg a 2., 3., 
4., 5. pontokkal, Rogán Antal képviselő úr indítványa, tehát erről a kapcsolódó módosító 
indítványról mi a véleménye a kormánynak. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr. 

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

Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a kapcsolódó módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van 

észrevétele. (Nincs jelentkező.) A bizottság részéről észrevételt nem látok. Viszont szólásra 
jelentkezett Karvalits alelnök úr. Neki adok szót, tessék parancsolni! 

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

az egyedi módosító indítványhoz szeretnék hozzászólni. Röviden szeretném felhívni a 
bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy az eddig beterjesztett módosító indítványok, 
miközben összességükben számos olyan problémát megoldanak, amelyek korábban a Magyar 
Nemzeti Bank észrevételei között is szerepeltek, illetve az Európai Központi Bank által 
megfogalmazott javaslatokat is részben figyelembe veszik, továbbra is úgy látjuk, hogy 
maradt számos olyan kérdés, amely e tekintetben megoldatlan. Csak röviden szeretném az 
önök figyelmét felhívni ezekre. 

Négy ilyen pontot szeretnék kiemelni. Az első a Monetáris Tanács létszámának 
bővítése, illetve a törvény által adott lehetőség, hogy az alelnökök száma is bővítésre 
kerüljön. A második ilyen témakör, amelyben mind a Magyar Nemzeti Bank, mind az 
Európai Központi Bank jelzést, véleményt fogalmazott meg, a Monetáris Tanács és az 
ügyvezető testületek felelősségének megosztásában beálló változás. Ennek köszönhetően a 
most előttünk lévő törvény lehetőséget adna arra, hogy az alelnökök feladatkörét a Monetáris 
Tanács határozza meg és ossza újra, hogy magához vonja a végrehajtás lehetőségét, a 
végrehajtási döntések felelősségét stratégai kérdések végrehajtása kapcsán és más, korábban 
az ügyvezetői feladatok közé tartozó felelősségeket is. A harmadik ilyen pont, amely továbbra 
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is az Európai Központi Bank által problémaként kezelt az, hogy már a korábbi 
törvénymódosítás kapcsán a döntéshozók javadalmazásának megváltoztatását csak a 
mandátumhoz kötötten tartja az Európai Központi Bank elképzelhetőnek. Így látja azt 
konformnak a függetlenséggel. Az utolsó ilyen pont, amit szeretnék megemlíteni 
figyelemfelhívásképpen, ez egy kisebb horderejű dolog, az, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
kezdeményezte azt, hogy a törvény lehetőséget adjon arra, hogy a deviza- és 
aranytartalékokkal kapcsolatos információk közérdekű adatként való kezelését bizonyos 
mértékig korlátozzuk. Hiszen mai formájában lehetőség van olyan mélységű kérdések 
feltételére, amelyek a tartalékkezelést kockázatossá tehetik. Ezért egy nagyon egyszerű 
javaslatot tettünk, ez egyelőre még nem került figyelembevételre. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az alelnök úr kiegészítő véleményét. Kíván-e valaki 

szólni? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, 

nincs most módunk és alkalmunk arra, hogy további módosító indítványokat befogadjunk. 
Már csak azért sem, mert a Ház rendje ezt így pallérozza. 

Egy dolgot azért engedjen meg nekem a Nemzeti Bank megjegyzésként. Most sem 
érzem a hozzászólásban azt az empátiát, ami a magyar pénzügyi rendszerrel és gondjainkkal 
kapcsolatos. Többek között azt, hogy az ország eladósodott, adósságcsapdába került, a tönk 
széléről kellett visszarángatni. Önök viszont, továbbra is az Európai Központi Bankra 
hivatkozva, a jövedelmet próbálják mégis 8 millió fölé tunkolni, holott Magyarországon a 
parlament a 2 millió forintos plafon mellett döntött. 

Kettő. Úgy gondolom továbbra is, hogy át kéne gondolni a véleménynyilvánításuk 
metódusát, ne másra hivatkozva-mutogatva próbáljanak együttmunkálkodni a 
törvényhozással. Mert ma Magyarországon a montesquieu-i hatalommegosztás elve 
érvényben van, a parlament a legfőbb hatalom, amelyet a néptől kapott. Így tehát a Nemzeti 
Bank ennek egy szervezete. Tudni kell azt, hogy a parlamenthez tartozik, a törvényei 
szabályozzák a Nemzeti Bankot. Úgyhogy jó lenne, ha egy kicsikét átértékelnék néha ebbéli 
rigolyáikat és megnyilvánulásaikat, mert eléggé bosszantja a parlamentet az, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank a függetlenség címszava alá sok mindent beapplikál, és fölzaklatja roadshow-
val az egész világot, Európát. Kéretik egy kicsit e tekintetben alázatot és szolgálatot mutatni. 
Kérem, próbálják meg ezt az alázatot és szolgálatot a Nemzeti Bank menedzsmentjébe, 
vezetésébe is beplántálni, sőt, aztán ápolni is. Jó lenne, ha pontosan tudnák azt, hogy ki hol, 
milyen beosztásban van, kinek mit kell szolgálnia. 

Mondom, az EKB-tól a magyar törvényhozás független, mégpedig hasonló módon, 
mint a Magyar Nemzeti Bank a kormány beavatkozásától. És független különböző 
kívánalmaktól, hiszen a saját értékrendjét, saját akaratát, nyilvánvalóan a megkötött 
szerződések korlátai mellett, kívánja érvényesíteni a tisztelt Ház, az ország érdekét kívánja 
szolgálni. Önök a jövedelem kapcsán is az EKB-ra hivatkoznak, bár az nem kötelező, és nem 
is a függetlenség veszélye áll fönn akkor, amikor egy ilyen bajba jutott országban kevesebbet 
keresnek, mint korábban. Kérek ebben a tekintetben megértést, némi empátiát, sőt, valahol a 
helyét is keresse meg mindenkit. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További képviselői reagálásokat nem látok, viszont 

jelentkezett mind a kormány, mind a Nemzeti Bank részéről. Először Karvalits Ottó (Sic!) 
úrnak adok szót, ha kíván reagálni Babák képviselő úr észrevételeire. Tessék parancsolni! 

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Karvalits Ferenc vagyok. 
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ELNÖK: Bocsánat, elnézést kérek, nem koncentráltam. Karvalits Ferenc. 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Nincsen semmi baj. 
 
ELNÖK: Mea maxima culpa. Tessék parancsolni! 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Azt hiszem, hogy egy 

apró mulasztást elkövettem akkor, amikor az előző hozzászólásban nem tettem hozzá ezekhez 
a felvetett szempontokhoz egy fontos információt. Azt, hogy a magyar kormány és a Nemzeti 
Bank, illetve másik oldalon az IMF, az EU és az Európai Központi Bank között folyó 
tárgyalások során egy szakértői csoportnak került kialakításra annak érdekében, hogy 
megteremtsük a tárgyalások előfeltételeit. E csoport munkája során vált világossá az, hogy az 
IMF és az Európai Központi Bank a korábban említett, a jegybanki függetlenséget érintő 
kérdéseket kulcsfontosságúnak tekinti, és alapvetően az az elvárása, hogy a magyar fél ezeket 
a problémákat stabil jogi keretek megteremtésével oldja meg. Ezért gondolom azt, hogy ezek 
a kérdések relevánsak a törvény körül. Amikor erre hívom fel a figyelmet, éppenséggel azért 
teszem, mert az ország finanszírozhatósága szempontjából ez a megállapodás, amely az IMF 
és az EU, illetve a magyar kormány és a jegybank között létrejöhet, kulcsfontosságú lenne. 
Tehát amikor ezeket a problémákat szeretném megoldani, akkor a hazám érdekeit szolgálom. 
Ami pedig a Nemzeti Bank felső vezetőinek fizetését illeti, azért hivatkoztam az EKB-ra, 
mert valóban nem szerencsés dolog olyan helyzetben lenni, hogy a saját fizetéséről kell az 
embernek beszélni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Karvalits Ferenc alelnök úr reagálását. A vitát lezárom, és 

az előterjesztőnek, a kormány képviselőjének, Nátrán Roland államtitkár úrnak adom meg a 
szót. Tessék parancsolni! 

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

Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek. A bizottság azon megelőző ülésén, ahol a 
jegybanktörvényhez benyújtott kapcsolódó módosító indítványok tárgyalása volt napirenden, 
felhívtam a figyelmet arra, hogy több, jogilag teljesen különválasztott eljárásról beszélhetünk. 
Az egyik ezek közül az infringement eljárás, ahol az Európai Bizottság olyan kételyének ad 
hangot, hogy egy adott tagállam szabályozása bizonyos pontokon ellentétes lehet az Európai 
Unió alapokmányával, alaptörvényével, illetve a másodlagos jogszabályaival. Ez az 
úgynevezett kötelezettségszegési eljárás, ami ezt a kérdéskört hivatott vizsgálni. Ez a 
törvénymódosító csomag, a kapcsolódó módosító indítványokkal együtt ezen aggályok teljes 
egészét eloszlatja. Tehát az Európai Bizottságnak azon felvetését, hogy bizonyos pontjaiban 
kérdéses lehet a közösségi jognak való megfelelés, ezek a módosítások megnyugtatóan 
rendezik. Tehát az Európai Bizottság illetékes vezetőinek nyilatkozata alapján a 
kötelezettségszegési eljárás lezárható ezen módosítások elfogadásával. 

Más eljárás az, amikor a jegybanktörvény módosításával kapcsolatban ki kell kérni az 
Európai Központi Bank véleményét. Ahogy azt megbeszéltük, illetve elmondtam, ezen 
esetben a vélemény kikérésére van kötelezettségére egy tagállamnak, a vélemény átültetése 
már nem kötelezettség. A harmadik jogi keret, amiben tárgyalások folynak, az 
elővigyázatossági hitelkeretről szóló tárgyalás. Ez esetben, mint azt jól tudjuk, a hivatalos 
tárgyalások megkezdésére még nem került sor, ebben a tekintetben az összes partnerünk, az 
Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság és az IMF inputokat, illetve 
információkat adott a kormánynak arról, hogy milyen ütemben, milyen logikai rendben és 
milyen tartalommal képzeli el a tárgyalások megkezdését. 
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Ez az a három keret tehát, amiről beszélünk. A bizottság előtt fekvő kérdéskör a 
kötelezettségszegési eljárás lezárását hivatott elérni. Ennek a követelménynek teljes 
egészében megfelel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik arról, hogy az 1. napirendi pontban 

szereplő törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatot a bizottság támogatja-e a 
kiegészítő ajánlás 1. és ahhoz kapcsolód pontjaiban lévő információk szerint. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez majdnem egyhangú többség. Van, 
aki nem támogatta? Nemleges szavazat nem volt. Ki az, aki tartózkodott? Egy tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Bizottság! Bejelentem, hogy a 2. napirendi pont tárgyalása okafogyott, miután 
módosító javaslatok nem érkeztek. Ugyanezt tudom elmondani a 3. napirendi ponttal 
kapcsolatban is módosító javaslatok hiányában, hacsak itt, a bizottság tagjai részéről módosító 
indítvány iránti igény nem merül föl, akkor ezt a két napirendi pontot letudhatjuk. Nem látok 
ilyen szándékot. 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Folytathatjuk a 4. napirendi ponttal, a Nemzeti Eszközkezelő működésével 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal, aminek az általános 
vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Ezt megelőzően az előterjesztőt kérdezem, ismét 
Nátrán Roland államtitkár urat kérdezem, hogy kíván-e a törvényjavaslathoz szóbeli 
kiegészítést tenni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Igyekszem nagyon röviden, pár mondatban összefoglalni a bizottság napirendjén szereplő 
Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
előterjesztést. A törvényjavaslat előzményeként fontos tudnunk és ismernünk, hogy a magyar 
kormány és a Bankszövetség között 2011. december 15-én köttetett egy megállapodás, 
amelynek végrehajtása gyakorlatilag a kormány részéről lezárult. Tehát a kormány minden 
általa tett vállalást teljesített. Az előttünk fekvő törvényjavaslat ennek a vállalásnak az egyik 
része. A megállapodás azt tartalmazza, hogy az Eszközkezelő, a korábbi, illetve most 
hatályban lévő jogszabályhoz képest, amely 5 ezer ingatlan átvételére adott lehetőséget, most 
már 25 ezer ingatlan átvételére lesz mandátuma ennek a gazdasági társaságnak. Mégpedig 
olyan módon, hogy a 25 ezer ingatlan átvétele nem fogja terhelni az úgynevezett 
kényszerértékesítési kvótát. 

A törvényjavaslat szerint továbbá a törvény hatálya alól kikerülnének a szociális 
feltételek annak érdekében, hogy azokat a legpontosabban, legprecízebben lehessen 
szabályozni és az esetleges diszkrepanciákat lehessen kormányrendeleti szinten szabályozni. 
Egészen pontosan arról van szó, hogy ha a szociális feltételek alapján hiába van 25 ezer 
ingatlan átvételére mandátuma az Eszközkezelőnek, a szociális feltételek csak 22 ezer 
ingatlant engednének be a konstrukcióba, akkor azt ki lehessen terjeszteni annak érdekében, 
hogy az arra rászorulókat ilyen módon az Eszközkezelő meg tudja segíteni. 

Fontos eleme a törvényjavaslatnak, hogy az önkormányzatoknak ad lehetőséget az 
ingatlanok átvételére. Ez a törvényjavaslat alapján nem kötelezettség, hanem lehetőség. Tehát, 
ha egy önkormányzat vállalja az igazgatási területén lévő összes, az Eszközkezelő által átvett 



- 11 - 

ingatlan átvételét, akkor ezt ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül megteheti, és a továbbiakban 
a jogszabályi feltételeknek megfelelve az ő kezelésébe kerülnek ezek az ingatlanok. 

Tartalmaz a törvényjavaslat több, a végrehajtással kapcsolatos részletszabályozást is. 
Ha megengedi elnök úr, ebbe nem mennék bele részletesen, de nagyon szívesen válaszolok 
kérdésekre. Összességében tehát az Eszközkezelőről szóló, hatályban lévő törvény 
módosításával reményeink szerint egy olyan rendszer jön létre, ahol a bajba jutott, és 
kényszerértékesítés közelébe került ingatlantulajdonosok az eredeti célkitűzésnek megfelelően 
segítséget kaphatnak, és az ingatlanjukban maradva, a továbbiakban bérlőként elővásárlási 
joggal rendelkezve, az eredeti konstrukciónak megfelelően valahogy képesek lesznek 
kikecmeregni nehéz helyzetükből. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése vagy észrevétele az államtitkár úrhoz? 
Boldvai képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Hosszasan 

érvelhetnék, illetve körül is írhatnám, de nagyon röviden azt szeretném kérdezni, hogy honnan 
lesz erre pénz. A hatályos költségvetési törvény szerint, ha jól emlékszem, 2012-re 2 milliárd 
forint áll rendelkezésre az Eszközkezelőnek lakások vásárlására. Ha ehhez hozzácsapom azt a 
3 milliárd forintot, amit önök tavaly nem költöttek el, az is 5 milliárd forint. Ez, 5 millió 
forintos átlagárral számolva mintegy ezer lakás megvásárlását teszi lehetővé. Azt gondolom, 
ezt nem nehéz belátni. Ön beszél 25 ezer lakásról, de úgy tudom, erre az évre, legalábbis az 
ön kollégája egy másik bizottsági ülésen ezt a számot mondta, 2012-re mintegy 8 ezer lakás 
megvásárlását tervezik. A kettő között, mármint a rendelkezésre álló forrás, nagyvonalú 
vagyok, az 5 milliárd forint és az ez évi forrásszükséglet között, hasonlóképpen az 5 millió 
forintos átlagárral számolva, körülbelül 30-35 milliárd forintos lyuk mutatkozik. 

Azt szeretném kérdezni, hogy a jelen gazdasági helyzetben, amikor ész és értelem 
nélkül adót emelnek, besöprik azt, amit be lehet, és még azon túl is, és úgy tűnik, hogy a 
gazdaság az önök várakozásaival szemben 2012-ben nem pozitív 0, hanem negatív 
teljesítményt nyújt, magyarán nem többletforrások keletkeznek a magyar költségvetésben és 
államháztartásban, önök ebben a törvénymódosítással mintegy 35 milliárd forintos 
többletigényt, pótlólagos költségvetési igényt generálnak. A magam és a magunk részéről 
persze üdvözöljük és támogatjuk, de mivel ezt egy szakbizottság, arra lennék kíváncsi, mi az 
ön véleménye erről, hogy a papíron most leírt szándék realitása 2012-ben mekkora. 
Zárójelben szeretném megkérdezni, megragadva az alkalmat, hogy ma 2012. május 21-ét 
írjuk, és eddig 5 milliárd forint állt rendelkezésükre a levezetésem szerint, ha megtenné 
államtitkár úr, hogy itt, a bizottság, illetve a sajtó nyilvánossága előtt mondana egy számot, 
hogy 2012. május 21-ig hány darab lakást vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van még kérdése egyelőre, (Nincs jelentkező.) 

Nekem még van kérdésem. Lehet, hogy mondta államtitkár úr, akkor elnézést kérek, de akkor 
erősítse meg, vagy ismételje meg azt az információt, ami arra a kérdésre vonatkozik, hogy a 
most javasolt módosító indítvány körülbelül hány embernek, családnak teszi kedvezőbbé a 
helyzetét, vagy hánynak oldja meg részben vagy egészen a helyzetét. Tehát egy számot 
legyen szíves mondani, ha van ilyen becslésünk. 

Nincs több kérdés, akkor szíveskedjék a kérdésekre válaszolni. 
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Az előterjesztő válasza 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr 
Tisztelt Bizottság! Valószínűleg a költségvetési kérdésekkel lett volna érdemes kezdenem a 
költségvetési bizottság ülésén az előterjesztés bemutatását. Köszönöm szépen a kérdést. A 
képviselő úr által elmondottak természetesen tényeken alapulnak. Egy apró pontosítás, hogy 
az előző évben rendelt a költségvetési törvény 2 milliárd forintot, az idei évben pedig 3 
milliárd forintot e célra, de összesen az elhangzottaknak megfelelően valóban 5 milliárd forint 
áll rendelkezésére az Eszközkezelőnek jelen pillanatban az ingatlanok felvásárlására. Azt kell 
tudni, azt kell a költségvetési bizottságnak is mérlegelni, hogy a Széll Kálmán-terv 2.0, illetve 
az első Széll Kálmán-terv alapján az Európai Bizottságnak benyújtott 
konvergenciaprogramban mind az idei, mind a jövő, mind az azt követő évekre betervezte a 
kormány az előterjesztésnek megfelelő költségeket. Azaz az idei évre számított 2,5 
százalékos, a jövő évre számított 2,2 százalékos és az azt követő évre prognosztizált, illetve 
célul kitűzött 1,9 százalékos hiánycél ezen addicionális költségek figyelembevételével került 
kiszámításra. Tehát ennek megfelelően természetesen a felvetésnek egészen pontosan 
megfelelve, az idei költségvetési törvény keretei között szükséges rendezni a költségvetési 
forrásokat. 

Nyilvánvalóan eben a bizottságban nem kell elmondanom, hogy egészen pontosan két 
módon lehetséges ez. Az egyik módja a szükséges források rendelkezésre bocsátásának az, 
hogy az általános tartalék keretéből bocsátja az Eszközkezelő rendelkezésére a kormány 
szükséges forrásokat. Mint tudjuk, ennek összege mintegy 100 milliárd forint, amelynek 60 
százaléka a második félévre elkülönítésre került. Tehát az államháztartási törvény alapján az 
első félévében 40 százaléknál nagyobb felhasználásra nem kerülhet sor, így ez a forrás teljes 
egészében képes kezelni ezt a finanszírozási igényt. És ahogy elmondtam, ez a többletkiadás, 
illetve kiadás az idei évi költségvetési folyamatokban és a konvergenciaprogramban, a Széll 
Kálmán-tervben betervezésre kerültek. A másik technika, és ezt önök előtt megint csak nem 
szükséges kifejteni részleteiben, hogy az Országgyűlés módosítja az idei évi költségvetési 
törvényt, ezzel mintegy leképezve a kormány gazdaságpolitikai programját, illetve 
számításait. 

Mi az az ok, ami miatt mind a két megoldásra mód nyílik? Az időbeliség az, ami még 
kérdéses lehet. Itt válaszolnék képviselő úr azon kérdésére, hogy az Eszközkezelő működése 
az eddigiekben hogyan alakult. Az Eszközkezelő gyakorlatilag napi kapcsolatban van az 
érintett hitelintézetekkel, a Bankszövetség képviseletével és a pénzintézetek képviselőivel. Az 
ingatlanok felvásárlása az ellenérték kifizetését és az ingatlan tulajdonjogának átruházását 
tekintve nem történt meg, azonban az előkészítés gyakorlatilag 100 százalékos. Az 
Eszközkezelő és az érintett bankok olyan megállapodást kötöttek egymással, hogy azok az 
ingatlanok, amelyeket az érintett bankok, illetve az ingatlanok tulajdonosai felajánlanának az 
Eszközkezelőnek, egy listán vannak, és ezen ingatlanok átvételére várhatóan a második 
félévben kerülhet sor tömegesen. 

Tehát nem kerül sor az Eszközkezelő működéséből fakadóan kilakoltatásra vagy 
kényszerértékesítésre, és az Eszközkezelő működése gyakorlatilag biztosított jelen pillanatban 
is. Ez egy technikai lebonyolítás, miszerint valóban az idei évben 8 ezer ingatlan átvételére 
kerülhet sor, és ahogy mondtam, ez a bankokkal, az érintett pénzintézetekkel megegyezésben, 
illetve a velük való együttműködésben történik. Tehát a rövid válasz a kérdésre az, hogy a 
költségvetési pénzügyi keretei rendelkezésre állnak ennek az előterjesztésnek, a költségvetési 
törvény keretében jelent az általános tartalék tud a forrásául szolgálni, ami nem veszélyezteti 
sem az idei, sem a jövő évi, sem az azt követő hiánycélok teljesülését. 

Elnök úr kérdésére válaszolva, az Eszközkezelő, illetve a bizottság napirendjén 
szereplő törvényjavaslat összesen 25 ezer ingatlan átvételével számol 2014 végéig. Az átlagos 
családlétszám Magyarországon 3 fő, tehát azt mondhatjuk, hogy mintegy 75-100 ezer ember 
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megsegítését tudja elérni az Országgyűlés, illetve a kormány az Eszközkezelő 
igénybevételével. Mint ahogy önök is tudják, ez egy szélesebb megállapodás egyik része, 
tehát ez az eszköz, ez a konstrukció azon családoknak igyekszik segíteni, amelyeknek más 
lehetőség, például az árfolyamgát vagy a kamattámogatással történő hitel-visszafizetés és új, 
kisebb ingatlanba történő költözés nem kínál megoldást. Még egyszer, összesen 25 ezer 
családról, 75-100 ezer emberről van szó. Köszönöm szépen. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. A vitát megnyitom. Kinek van észrevétele, 
megjegyzése. Úgy látom, nincs. (Babák Mihály: Bejelentkeztem, elnök úr.) Bocsánat, újra 
vártam a jelentkezést. Babák képviselő úr, tessék! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Föl kell jegyezni, aki jelentkezik, drága elnök úr, bár 

nem bírálom, bocsánatot kérek. Úgy gondolom, hogy Boldvai képviselőtársam nagyon fontos 
dolgot említett. Komoly gondot jelent az, hogy miből lehet finanszírozni ilyen eladósodottság 
mellett, pénzügyi-gazdasági állapotok mellett, hozzátéve persze a világban zajló folyamatokat 
és Magyarország sajátos helyzetét, amelyet voltak szívesek előállítani és hátrahagyni. Azért 
ne feledjük el, hogy 2012-ben van tartaléka a költségvetésnek, a kormány ezt az előterjesztése 
kapcsán el is mondotta. A 2013-as költségvetés hamarosan a parlament asztalára fog kerülni, 
és 2014-es is még előttünk áll, amikor folyamatosan meg kell teremteni e tekintetben a 
rehabilitálás lehetőségét, azaz a pénzügyi források előteremtését ahhoz, hogy azt a hibát, amit 
előidéztek, helyrehozhassuk. És ne haragudjon meg, de örülök, hogy most már tudnak 
számolni, mert annak idején nem tudtak, mert itt és most az előállott helyzet elsősorban a 
kormánynak, a Nemzeti Banknak és a PSZÁF-nak köszönhető, hogy ilyen hibás pénzügyi 
terméket adott el a pénzügyi közvetítő rendszer a lakosságnak, és ellehetetlenítette sok 
tekintetben. 

Nézze, ténylegesen úgy van, hogy a dolog diszkrét bája, ha önök ezt forszírozzák, 
hiszen volt rá lehetőség mondjuk 2006-től egészen 2010-ig, hogy lépjenek, tegyenek valamit. 
Kérem, nem szeretnék konfrontálódni, úgyhogy ha lehet, ezeket a megjegyzéseket már csak 
azért is hagyják, mert komolytalannak tűnnek. Mosolyognivaló, bár nagyon véres és 
könnyeznivaló, ha valaki az utcára kerül. Tehát ebben benne van az önök bűne, az önök által 
irányított rendszer bűne. Igen, tényleg nagyon nehéz olyankor, amikor például Nemzeti Bank 
elnöke a rendkívüli pénzügyi helyzetben a függetlenségre hivatkozva teszi szóvá, hogy nem 8 
millió forint a fizetése. Holott tényleg nehéz előteremteni a pénzügyi forrást. De sajnos nem 
egyformán gondolkodunk. Értik? Forrást kell teremteni, és van, aki a függetlenség zászlaja 
alatt föllármázza a fél világot, Európát, hogy neki jár 8 millió forint. Nem csekély feladat lesz 
a kormánynak, hogy ezt a forrást előteremtse, de szükséges és fontos pontosan azért, hogy az 
emberek ne kerüljenek az utcára. Legalábbis csekélyebb számban. 

Fontosnak tartom, bár kicsikét túlságosan bonyolultnak és körmönfontnak az 
önkormányzat vételi és átvételi lehetőségét. Túl van szabályozva. Szerintem majd még azon is 
gondolkodunk, hogyan lehet ebből az adósmentő és tulajdonosmentő csomagba valahogyan 
az önkormányzatok helyét is megtalálni. Hiszen azért helyben ők jobban ismerik a 
problémákat, mint a Nemzeti Eszközkezelő. Mindenesetre a törvény most helyes, jó, és úgy 
gondolom, a mi legnagyobb feladatunk a feszült pénzügyi helyzetben, hogy forrást kerítsünk. 
Boldvai úr, ettől függetlenül köszönöm, hogy fölvetette, mert nagyon fontos kérdés, hogy 
honnan lesz hozzá pénz. Ezért szükséges, hogy mások is terhet viseljenek, így az adókkal 
szétterítsük azt a bevételi igényt, amelyre a költségvetésnek pont ezeknek az ügyeknek a 
kapcsán is szükséges van. Nem szívesen emelünk adót, de szükséges, pontosan önök miatt. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. További észrevétel? Boldvai képviselő úr. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ellenállok annak, 

hogy vitába keveredjek Babák képviselő úrral, kedvelem és tisztelem őt. Vannak olyan 
kollégáim, akik előszeretettel állnak le az "elmúltnyolcévezésben" csatározni, én ezt nem 
tenném. Annyit jegyeznék meg nagyon halkan, nagyon szerényen, hogy én nem gondolom, 
hogy ennek a kérdésnek a felvetése kapcsán helyénvaló és kell "nyolcévezni", amit kezelni 
kell. Önök két éve kormányoznak. Arra hívtam föl a figyelmet, támogatva a szándékot, hogy 
a jelen gazdasági és költségvetési körülmények között nagyon nehezen látom ennek 
levezethetőségét. 

A zárójeles megjegyzés, amit Babák képviselő úr által elmondottakhoz hozzátennék, 
hogy van a klasszikus vicc, ami a három borítékról szól. Én mindig örömmel és lenyűgözve 
hallgatom Babák képviselő urat, mert ő még mindig az első borítékot bontogatja és használja 
föl. Tényleg kellő szerénységgel, alázattal jelezném, hogy valószínűleg már a harmadik 
boríték írásánál kellene tartaniuk, de ezt a vitát itt nem szeretném újra kinyitni és lefolytatni. 
Azzal együtt szakmailag szeretnék csak rámutatni, hogy az államtitkár úr által adott válasz, 
technikai megoldását mutatta ennek a problémának a 2012-es költségvetés keretei között. Az 
államháztartási törvény szerint a második félévben 60 százalékban rendelkezésre kell állnia az 
általános tartaléknak, viszont ennek a problémának a kezelése az általános tartalék több mint 
felét lekötné vagy elvinné, ha ezt valóban az általános tartalék terhére gondolja a kormány 
megoldani. Ezzel is csak azt szeretném jelezni, feltételezve, de meg nem engedve, legalábbis 
a mi kormányzásunk idősszakában, ismerve a költségvetési mozgást és az általános tartalék 
mint puffer lehetőségének betáblázottságát, hogy nagy fogadást nem kötnék arra, hogy az 
általános tartalék ennek a problémának a kezelésére szabad forrásként rendelkezésre áll. De 
drukkolok önöknek, a magunk részéről természetesen támogatjuk a benyújtott 
törvényjavaslatot, illetve a módosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Örömmel látjuk 

azt, hogy a kormányzat meghallgatta azokat a kritikákat, amiket a Nemzeti Eszközkezelőről 
szóló törvény tárgyalásánál fölmerültek, nemcsak az ellenzék, hanem civil szervezetek 
részéről is. Öröm látni azt, hogy kiterjesztik mind a hatályát, mind pedig rugalmasabbá teszik 
a belépési lehetőséget. 

Boldvai képviselőtársammal nem értek egyet abban, hogy itt a tartalékban ne ez lenne 
az első számú prioritás, hiszen ha ez most nem történik meg, nagyon sok ezer család kerülhet 
az utcára. Ennek sokkal nagyobb a járulékos költsége az egész szociális ellátó rendszerben, 
mintha most ezt a problémát az elején fogjuk meg, és nem utókezeljük. Ezért amennyiben 
valóban van pénz a tartalékban, akkor szerintem a legjobb helyre kerül akkor, amikor a 
kilakoltatások megakadályozására a Nemzeti Eszközkezelőnél biztosítunk forrást. 

Egyetlenegy dolog van csak, amit már fölvetettem az ifjúsági és szociális bizottság 
ülésén is, ahonnan jövök, az pedig az önkormányzatok lakásfenntartási feladatához való 
nagyon különböző hozzáállás. Azt látom, hogy a törvényben benn van az, hogy vagy az 
összes ingatlant viszik a területről, vagy semmit. Ez egyrészről jó, másrészről, látva azt, hogy 
jelenleg is az önkormányzatoknál nagyon különböző a kihasználtsága az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknak, nem lehetne-e beletenni egy olyan féket, pontosabban ösztönzőt, 
hogy csak azon önkormányzatok vehetnek részt, mondjuk ebben a programban, amelyek az 
általuk tulajdonolt ingatlanok 80 százalékát már most kiadták bérletbe. Tehát ne lehessenek 
olyan önkormányzatok, amelyek eddig nem vettek részt olyan mértékben a lakásfenntartási 
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feladatokban, viszont most, látva ezt a lehetőséget, belépnek, hiszen ezeknél az 
önkormányzatoknál valószínűleg nincs meg a megfelelő szakmai tapasztalat. 

Másrészről a Nemzeti Eszközkezelőnek lehetne egy olyan plusz funkciót is adni, 
amely mintegy szakmai központ, know-how átadó működhetne a különböző 
önkormányzatoknál a lakásfenntartási feladatok segítésében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr, majd Boldvai képviselő úr. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Az szakmailag mindenféleképpen szükséges, 

és lehet bármilyen törvény az Eszközkezelővel kapcsolatban, hogy forrást teremtsünk a 
megvásárláshoz az árveréseken. 

Tisztelt Boldvai képviselőtársam! Annyi biztosíték van csak, és ezért emlegettem 
2012-őt, 2013-at és 2014-et, mert ütemezettek az árverések. Időben is türelmesnek kell lenni a 
követeléssel bírónak, a bankoknak, mert egyszerre nem hajthatják végre az árveréseket. Ezt 
nekünk sikerült elérnünk, önöknek nem. Miért hoztam ezt szóba? Mert önborítékot 
emlegetett, és azzal kezdte, hogy adóprést alkalmazunk, kapkodunk minden adó után. Kedves 
Boldvai képviselő úr, ha nem kótyavetyélik el az ország pénzét, nem adósítják el, akkor nem 
kellene ma a költségeket szétteríteni. Önök nem a multik felé tolták a közös teherviselést, 
hanem a lakosságot szorították meg, 13. havi nyugdíj, és sok egyéb más. Nem sorolgatom 
ezeket. Ott volt ténylegesen megszorítás. Az adó fogyasztásarányos is lehet. 

Itt emlegette különben a két évet. Önöknek meg 8 évük volt, most kénytelen vagyok 
kimondani, de ha türelmetlen, megértem, csak tetszettek volna türelmetlennek lenni akkor, 
amikor törvényt kellett volna hozni a Magyar Nemzeti Bank és Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete kapcsán is, hogy szabályozzák a piacot közösen, a pénzügyi közvetítő rendszert. 
És a borítékról még annyit, önök úgy nem hagyták hátra az IMF-hitelt a következő 
kormányzati ciklusra, hogy nekünk kell fizetni, mert önök nem fizettek egy vasat sem. Az a 
bosszantó ebben a dologban, hogy nem tudjuk pontosan, mire is ment el ez a hitel. Tetszik 
érteni? De itt hagyták nekünk. Mindamellett, hogy erre forrást kell szerezni, ütemesen 
törleszteni kell az önök által fölvett hitelt. Úgyhogy hagytak nekünk adósságot bőven, amit 
ennek az országnak kell visszafizetni, mert önök nem fizették vissza. Bár, a fene tudja még, 
hogy mi lesz ebből. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Vágó képviselőtársam megjegyzésére szeretnék 

reagálni, Babák képviselő úréra már nem. Azért szeretnék reagálni, hogy a jegyzőkönyvben 
ez pontosan szerepeljen. 

Félreértette a képviselő úr, nem azt kértem, nem azt mondtam, hogy nem tartom 
elsődleges célkitűzésnek az általános tartalék ilyen irányú felhasználását. Arra próbáltam meg 
a jelen lévő kormánypárti, esetleg ellenzéki képviselők figyelmét is felhívni, vélelmezve, de 
lehet, hogy nem így van, hogy ha számolunk a kilencvenegynéhány milliárdos általános 
tartalékkal, annak 60 százaléka a második félévre 50-54 milliárd forint. Bátorkodtam a 
levezetésben arra rámutatni, hogy annak az igény, amit itt a törvényjavaslat tartalmaz erre az 
évre, az 35 milliárd forint többlet költségvetési forrást igényel. Magyarán a rendelkezésre álló 
általános tartalék 54 milliárdjával szemben a 35 milliárd forint vélelmem szerint valószínűleg 
nem ad mozgásteret. Örülnék, ha mozgásteret adna, és a kormány képes lenne vagy meg 
tudná ezt oldani. Ezért akartam ebben még egyszer pontosítani, hogy a jegyzőkönyv számára 
világos legyen, nem a prioritásban vitatkozom, illetve nem azt állítottam, hogy ez nem fontos 
kérdés. 
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Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételt nem látok, akkor visszaadom a szót 
Nátrán Roland államtitkár úrnak, hogy szíveskedjék reagálni a vitában elhangzottakra. 

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

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, a legfontosabb és a legkevésbé technikai jellegű észrevétel 
az, hogy az idei évre kalkulált költségvetési kiadások és bevételek, amelyeket a Széll Kálmán-
terv, illetve a konvergenciaprogram is tartalmaz, számolnak ezzel a kiadással. És ezen 
többletkiadással együtt képes az idei költségvetési hiány a tervezett 2,5 százalékos szinten 
maradni. Ennek valóban technikai megoldása a költségvetési törvény, illetve az 
államháztartás keretei között vagy az általános tartalék felhasználása, vagy a költségvetési 
törvény esetleges módosítása lehet. Az általános tartalék esetében az első féléves 40 százalék 
sincs kimerítve, tehát az egész éves általános tartalék mintegy harmadáról van szó. Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben az Országgyűlés, természetesen a bizottság támogatásával, 
elfogadja az Eszközkezelő működésével kapcsolatos törvénymódosítást, szükségszerű az 
Eszközkezelő rendelkezésére bocsátani a szükséges forrásokat, és erre mind a gazdasági 
mozgástér, mind a technikai feltételek adottak jelenleg. 

Az önkormányzatok szerepvállalásával kapcsolatos felvetésre annyit jegyeznék meg, 
hogy egyetértünk, valóban rendkívül fontos az önkormányzatok szerepvállalása, hiszen az 
önkormányzatok jelentős részénél megvan az a tudás és tapasztalat, ami az ingatlanok 
kezeléshez szükséges, hiszen van az ingatlanok kezelésére létrehozott szervezetük. Ahol 
viszont nincs, abban az esetben természetesen nem lehet elvárni az önkormányzatoktól, hogy 
részt vegyenek az Eszközkezelő által kezelt ingatlanok működtetésében, kezelésében. Ezért 
tartalmazza a jogszabály-javaslat azt a megoldást, hogy az önkormányzatoknak lehetőség és 
nem kötelezettség az ingatlanok átvétele. Abban az esetben, amennyiben a lehetőséggel élni 
kívánnak, ingyenes vagyonátadásra kerül sor, és a törvényjavaslatnak megfelelően a 
fenntartási költségek, illetve a normál ingatlanhoz kapcsolódó működési kiadások, 
rezsikiadások terhét sem az önkormányzatok viselik. Hiszen az ingatlanok bérlőinek kell a 
rezsiköltségeket fizetni, a fenntartási költségeket pedig remélhetőleg a rendkívüli 
kedvezményes és alacsony szinten meghatározott bérleti díjak képesek fedezni. Tehát ebben 
az esetben az önkormányzatok egy ingyenes vagyonhoz jutnak, mégpedig olyan körülmények 
közepette, ami nem jelent számukra többletterhet. 

Ez a konstrukció, illetve ez a javaslat, amit a törvénymódosítás most tartalmaz, az 
önkormányzatok megfelelő érdekvédelmi szövetségeivel, illetve az önkormányzatokkal és 
legreprezentánsabb szervezeteikkel egyeztetve került kialakításra. Tehát nem egy olyan 
megoldás került a törvényjavaslatba, ami teljesen életidegen, a gyakorlatban 
megvalósíthatatlan lenne. Éppen az ellenkezője. Egyetértek képviselő úr felvetésével, hogy ez 
rendkívül fontos eleme a törvényjavaslatnak, és az önkormányzati ingatlanhasznosítás, 
ingatlankezelés ebben a kontextusban is rendkívüli jelentőségű lesz. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy a 
bizottság alkalmasnak ítéli-e általános vitára a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag ítélte 
alkalmasnak a törvényjavaslatot az általános vitára. 

Bizottsági előadói szerepre kellene javaslatot tenni, tennem, tennünk. Jelentkező nincs. 
Az nem jó. Akkor én javaslom Vágó képviselő urat, miután aktívan közreműködött a vitában, 
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ha a kormányoldal elfogadja. (Ékes József: Babák Mihály.) Tessék! Babák képviselő úr lesz a 
bizottsági előadó. Köszönöm szépen. 

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Megyünk tovább az 5. napirendi pontra, az adózást érintő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatására, első helyen kijelölt 
bizottságként. A kormány képviselője Balog Ádám helyettes államtitkár úr, akit köszöntök. 
Talán szíveskedjék helyet cserélni Nátrán Roland államtitkár úrral, akinek megköszönjük a 
közreműködését. Ha alelnök úr is elmegy (Karvalits Ferenc), akkor neki is megköszönöm a 
közreműködését. Viszontlátásra! Szép napot kívánok mindenkinek. 

Tehát következik az 5. napirendi pontunk tárgyalása. Egy salátatörvény-javaslat, ami 
számos törvény módosítására tesz javaslatot. Ez ügyben akkor megadom a szót Balog Ádám 
helyettes államtitkár úrnak, hogy ismertesse szóban a törvényjavaslat indokait. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Üdvözlöm önöket. Az első adózást érintő napirendi pontunk az adózásról szóló 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ennek a törvényjavaslatnak több indoka 
is volt. Alapvetően a Bankszövetséggel való megállapodásból fakadó egyes további állami, 
kormányzati kötelezettségeket hivatott rendezni, másrészt tartalmazz a Széll Kálmán-tervben 
elfogadottaknak megfelelően is egyes rendelkezéseket, továbbá a szociális szövetkezetek 
működéséhez kapcsolódó közteherviselési szabályokon változtatna, és ezen túl még szerepel 
benne számos jogharmonizációs célú módosítás, valamint egyéb kisebb módosítások, 
amelyek az elmúlt fél évben a jogalkalmazás, jogkövetés területéről felmerült igényeket, 
általunk támogatott igényeket foglalja össze. 

A törvény számos törvényt módosít, így például az illetékekről szóló törvényt, az szja-
ról szóló törvényt, a társasági adóról, a regisztrációs adóról, a jövedéki adóról, az adózás 
rendjéről szóló törvényeket, a közösségi vámjogról szóló törvényt, a cégjogi törvényt, az 
áfatörvényt, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényt, a szakképzési 
hozzájárulásról szóló törvényt és még egyéb törvényeket is. Tehát bár nem túl terjedelmes, de 
viszonylag sok ponton a joggal ez a javaslat. Röviden az a törvényjavaslat általános háttere. 

Ha egy kicsit részletesebben bele akarunk menni, akkor a Bankszövetséggel való 
megállapodás tartalmazza a legtöbb konkrét módosítást. Itt például a növekedési paktumból 
valósítja meg a kkv-k, illetve a magánszemélyek hitelezésének motiválására vonatkozó 
javaslatokat. A kkv-k és a magánszemélyek hitelezése esetén külön adókedvezményekben 
részesül az adott bank. Vannak a végtörlesztés miatti veszteség figyelembevételénél, annak 
levonhatóságánál egyes olyan pontok, amelyek a Bankszövetséggel közösen kialakított 
értelmezésünk szerint nem voltak megfelelően értelmezhetőek, ezeken pontosít a javaslat, 
valamint az árfolyamgát rendszere kapcsán létrejött adókedvezményt is pontosítja az 
előterjesztés, kvázi bruttósítja az így megkapott kedvezményt, azaz a bankok a hitelintézeti 
járadékon keresztül fizetnek egy kisebb összeget, ugyanakkor az állam a teljes összeget 
megtéríti számukra. Tehát az állam a teljes összeget kifizeti nekik, és ők a felét fizetik vissza. 

A Széll Kálmán-tervhez kapcsolódó talán legfontosabb módosítás a távhőszolgáltatás 
versenyképessé tételéről szóló törvényben az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása. 
Ez az, ami jelen pillanatban létezik 8 százalékkal. Ezt január 1-jével elvileg hatályon kívül 
helyezte volna a törvény, ugyanakkor a Széll Kálmán-terv keretében a kormány úgy döntött, 
hogy ez megmarad, és 8-ról 11 százalékra emelkedik. Bekerülnek ide a villamos energia, 
illetve a földgáz egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek, valamint vízszolgáltatók és 
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települési hulladékkezelési szolgáltatást végzők is. Fontos része még a javaslatnak a másik 
Széll Kálmán-tervből eredő módosítás, ami a vállalkozások egymás közötti 
készpénzforgalmát csökkentené, limitálná, 5 millió forint feletti összegben nem lehetne 
készpénzben fizetni egymásnak, hanem csak pénzforgalmi számlán keresztül, tehát banki 
átutalás valamilyen formájában. 

Kisebb módosítások vannak még a Széll Kálmán-tervből, a közforgalmú 
gyógyszertárakat és a közvetlen a lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertárakat 
terhelő szolgáltatási díj kivezetése a kisadók számának csökkentése keretében, ez 7-800 millió 
forintos tétel. Szintén a Széll Kálmán-terv keretében az adóbeszedési hatékonyság növelését 
célzó intézkedések között a belföldi áfaösszesítő jelenik meg újra. Az egyéb módosítások 
meglehetősen számosak, de én ezeket javasolnám kiemelni. Természetesen, ha kérdés van, 
azokról is szívesen adok beszámolót. Köszönöm szépen. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele, 
megjegyzése? Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egyrészről nagyon szerteágazó javaslat van előttünk, így 

minden pontjáról nem tudok nyilatkozni. Van benne több támogatandó rész is, viszont 
összességében megint azt tapasztalhatjuk, hogy az adórendszer, illetve egyes elemeinek 
módosítása szinte már mindennapi gyakorlattá válik a gazdasági kormányzás során. Most 
tényleg a kritikákkal élnék, mert itt nagyon jó javaslatok vannak, például a szerencsejátékkal 
kapcsolatban, amelyhez majd módosító javaslatokat is fogunk tenni, hogy még jobbá tegyük. 
De ami tapasztalható annak kapcsán, hogy az egykulcsos adó valójában kétkulcsos, és ebből 
fakadóan plusz adminisztratív kötelezettségek vannak a munkaadónál, és most már a 
munkavállalónak is van nyilatkozati kötelezettsége, azt teljes mértékben elutasítjuk. Hiszen az 
tapasztalható, hogy ahelyett, hogy egyszerűsödött volna a személyi jövedelemadó rendszer, 
még bonyolultabb lett. Van még több elem is, amivel nem értünk egyet, így nem tudjuk 
támogatni a saláta javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Szeretném előrebocsátani, hogy a 

magunk részéről mi sem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot. A részletes kifejtést most 
mellőzném, egyetlen részletkérdést szeretnék az államtitkár úrtól megtudni. Üdvözlendő a 
kisadók kivezetése, és így tovább. A szolidaritási adóra, a kis gyógyszertárak támogatására ön 
is kitért itt a szóbeli tájékoztatójában. Arra lennék kíváncsi, hogy ezzel párhuzamosan ez 
jelenti-e azt, hogy megszűnik a vidéki gyógyszertárak támogatása, vagy ez csak ennek a 
bevételi lábát szünteti meg, és valahonnan máshonnan tartják fenn a rendszert. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több észrevételt, akkor engedje meg a tisztelt 

bizottság nekem azt, hogy röviden a magam véleményét néhány mondatban elmondjam. Én 
nem vagyok híve, sosem voltam a salátatörvénykezésnek, de tudomásul veszem, hogy ilyenre 
is szükség van időnként. Első blikkre azt gondoltam, hogy ez jogharmonizációs természetű, 
tehát elsősorban jogtechnikai törvénymódosítás, de aztán kiderült államtitkár úr 
előterjesztéséből, hogy itt tartalmi kérdésekről is szó van. Ezek áttekintése nem könnyű, 
nagyon sok területre kell koncentrálni. Ezért csak ennyi megjegyzést szerettem volna 
hozzáfűzni. 
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Visszaadom a szót államtitkár úrnak. Kérdés is volt, arra szíveskedjék válaszolni és 
engem megerősíteni vagy cáfolni abban hitemben, érzésemben, hogy ez több mint 
jogharmonizáció. Tessék! 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Igen, ez 
több mint jogharmonizáció, hiszen számos tartalmi eleme is van. Felhívnám a figyelmet arra, 
hogy ennek a törvénynek egy előző verziója, ami 90 százalékban tartalmazta a módosításokat, 
a honlapunkon is fenn volt több héten keresztül, tehát volt lehetőség arra, hogy az érintettek 
ezzel ismerkedjenek. Ez a Széll Kálmán tervet érintő részekre nem vonatkozik. Valóban, ez 
egy úgynevezett salátatörvény, tehát több ponton is érinti az adózásra vonatkozó törvényeket. 
Ugyanakkor azt gondolom, pont az volt ennek a szerepe, hogy ne hetente változzanak az 
adózási törvények, hanem gyűjtsük össze a felmerült módosító javaslatokat, igényeket, és agy 
egyben tudjuk őket tárgyalni. Szerintem ez egy meglehetősen jól előkészített munka, számos 
társadalmi egyeztetés is van mögötte. 

A kis gyógyszertárakat továbbra is támogatni kívánja a kormány, ez csak az adó 
lábának megszüntetése lenne. Az, hogy számos adminisztrációs terhet jelentene a 2012-ben 
érvényes szja-rendszer? Valóban többet jelent, mintha most a teljesen tiszta egykulcsos 
rendszert tudnánk megvalósítani, ez jövőre fog életbe lépni. Az idén a szuperbruttósítás még 
félig benne van, és ez okoz kisebb adminisztrációs nehézségeket, de úgy gondolom, ezek 
semmiképpen sem nehezebb, mint korábban voltak az adóbevallások kapcsán. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik arról, hogy az adózás érintő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja-e a 
bizottság. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez döntő többség, 19 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja az általános vitára bocsátását? Három. És ki 
tartózkodott? Egy. A bizottság az általános vitára bocsátást támogatja. 

Előadónak is lenni kell. Ki lesz az előadó? (Nincs jelentkező.) Vagy csak kisebbségi 
előadó lesz? Ékes képviselő úr megmenti a kormányoldalt. Kisebbségi véleményt mond-e 
valaki? Vágó képviselő úr fogja elmondani. Köszönöm szépen. 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, a biztosítási adóról szóló törvényjavaslat vitájára. 
Előadónk ismét Balog Ádám államtitkár úr. Megadom a szót. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A 
biztosítási adóról szóló törvényjavaslat szintén a Széll Kálmán-terv 2.0-ában 
megfogalmazottak alapján készült. Ez a biztosítás az adókötelezettség tekintetében több 
kulcsot jelent, a kötelező felelősségbiztosítás tekintetében 30 százalék, a Casco-nál 15 
százalék, a vagyon és egyéb biztosítás, illetve a balesetbiztosítás esetében 10 százalék. Nem 
adóköteles tehát az élet-, valamint a betegségbiztosítás. Az adókötelezettség akkor következik 
be, ha a biztosítás szerződés szerinti kockázat felmerülésének helye Magyarország. Az 
adóalany a biztosító, ahogy az már korábban is elhangzott, az adót neki kell havonta a díj 
elszámolását követő hónap 20. napjáig bevallania és megfizetnie. 
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Az adó kivált három kisebb adónemet, jelesül a baleseti adót, a biztosítókat terhelő 
ágazati különadót, azaz a bankadónak a biztosítási szektorra vonatkozó részét, valamint a 
tűzvédelmi hozzájárulást. Az adóból befolyó összes költségvetési bevétel körülbelül 61 
milliárd forint, ugyanakkor a többit kivezetjük, egyenlegezve nagyjából 14-15 milliárd 
forintos pluszbevételt jelent 2013-tól a költségvetés számára. Az adót 2013. január 1-től 
vezetné be a kormány. Köszönöm szépen. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kinek van kérdése vagy észrevétele a 
bizottság részéről, Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egyrészt üdvözlendő, hogy van egy egyszerűsítési elem, 

hogy három adónem helyett csupán egy adónem van. Viszont az nem igazán üdvözlendő, 
hogy az alacsony biztosítottsági szint mellett ismét a biztosítókon keresztül a biztosítottak 
lesznek ennek az adónak a kifizetői. Habár a biztosító az adóalany, de sajnos nincs sok 
kétségem afelől, hogy ezt az adót ismét át fogják terhelni a biztosítási díjak megemelésén 
keresztül a biztosítottakra, akik inkább elállnak majd a biztosítási ügylet megkötésétől. Ezért 
vannak ezzel problémák. Másrészről, ismétlem, üdvözlendő az, hogy azokat az adónemeket, 
amelyek egy-két éve még az Orbán-kormány vezetett be, megszünteti, illetve háromból csinál 
egyet, így egyszerűbb lesz valóban az adórendszer. Csak nem sikerül jól megtalálni a tárgyát. 
Ismétlem, az a félelem sajnos megalapozottnak látszik, hogy ezt végül is a biztosítottak fogják 
kifizetni, ezáltal csökkenni fog a biztosítási ügyletek száma, hiszen nagyon sok család az 
életfeltételek biztosításával sem rendelkezik megfelelő összegben. Ezért azt a félelmemet kell 
elmondanom, hogy itt csökkennek majd a biztosítottsági számok, és ezáltal maga az adóalap 
is csökkenni fog, hiszen kevesebb ügylet fog megköttetni, így kevesebb adóbevételre is lehet 
majd számítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Azt gondolom, 

semmi nem támasztja alá azt, amit Vágó Gábor képviselő úr mond. A biztosítási díjak 
alakulása nem tükrözte a biztosítási adók bevezetését, pontosabban hála a jó istennek 
valójában nem jelent meg a díjak mértékében a magánszemélyek esetén. De nem is ezért 
kértem volna szót, mert értem, hogy az ellenzéknek az a dolga, hogy mindig elmondja, hogy 
úgy is át fogják hárítani az emberekre. Ebben Vágó Gábor képviselőtársam kiváló szerepet 
nyújt, nincs olyan nap, hogy ez ne hangozna el. 

Képviselő Úr! A következőre szeretném felhívni a figyelmét. Az a helyzet, hogy adót 
magánszemélyek fizetnek, vagy társas vállalkozások. Ha ön arról beszél, hogy ne a társas 
vállalkozások fizessék, akkor azt mondja, hogy a magánszemélyek fizessék. Nincs más. Nem 
lehet egy szájjal hideget és meleget fújni. Nem lehet arról beszélni fél órával ezelőtt, hogy 
nagyon fontos az Eszközkezelő, kell rá egyébként 35 milliárd forint, majd az adótörvényeknél 
csak azt mondani, hogy nagyon aggódik, hogy ezt majd áthárítják az emberekre. Képviselő úr, 
valamiféle következetességet még az LMP kampányfőnöke is kénytelen tanúsítani. Azért ön 
sem a Holdról érkezett. Egyetlenegy dolog világos, ez egy olyan adórendszer, ami más adókat 
kivezet, az államtitkár úr világosan elmondta, hogy milyen többletbevétellel számolunk. 
Szerintünk egyébként jóval kisebb arányban lehet ráterhelni a magánszemélyekre, mint ahogy 
ezt képviselő úr mondta. Annál meg biztosan sokkal kisebb arányban, mintha közvetlenül a 
magánszemélyeket adóztatnánk meg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr! Volt olyan udvarias Vágó képviselő 
úr. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ő következik, mert egy kormánypárti, egy ellenzéki. 

(Vágó Gábor: Szeretnék mind a kettőre válaszolni, ezért előbb meghallgatnám Babák urat.) 
 
ELNÖK: Babák képviselő úr, tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Látni kell ennél az 

adóformánál is, mert ha adóról beszélünk, attól mindenkinek lúdbőrös lesz a háta, hogy ez a 
biztosítót terheli. Mégpedig azért, mert ezeknek a multinacionális cégeknek terhet kell 
vállalniuk, hiszen rengeteg jövedelmet kaszáltak. Nagyon fontos az, hogy a hiánycélt tartani 
lehessen, nem csökkenteni ezzel, csak tartani. Ezért szükség van azokra a bevételekre, 
amelyeket eddig ezekkel a válságadókkal és multiadókkal megoldottunk. Úgy gondolom, 
teljesen eurokompatibilis. Fölvetődik mindig a kérdés, hogy tetszettünk volna nem 
eladósodni, akkor nem kéne ilyen adókat kitalálni, tetszettünk volna kisebb hiányt produkálni, 
akkor most nem kéne törleszteni, az adósságot csökkenteni. Nem szívesen, de ez rendet tesz 
ebben az ügyben, hogy a biztosítási cégekre terheljen fogyasztási adót. Ebben gondolom, a 
törvényjavaslat rendbe teszi azt a három fajta biztosítást, ahol a biztosítóknak adót kell 
fizetniük az árbevételük után. És fontos, hogy a biztosítóknak kell fizetniük. Köszönöm, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Balla képviselőtársamnak szeretnék reagálni. Az 

LMP komplex adórendszer-alternatívával áll elő minden évben. Ebben az évben is őszre 
terveztük ezt megvalósítani, önök egy kicsit előrébb hozták a folyamatokat. De ne féljen, 
képviselőtársam, két héten belül az egész komplex adórendszert megismerheti akár ön is, a 
széles nyilvánossággal egyetemben. Csak hogy elmondjam, hogy egy részről vannak olyan 
kiadások, amiket igenis támogatunk, például a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatban. 
Másrészről vannak olyan kiadások, amiket nem támogatunk, ami például a stadionépítési láz 
kapcsán fölmerül. Ehhez kapcsolódik az adóbevételek kiterjesztése. Abban igaza van 
képviselőtársamnak, én sem gondolom azt, hogy teljes mértékben áthárítható ez. Viszont van 
olyan része, ami áthárítható. Kevésbé áthárítható, mint mondjuk a telefonadó. Ott sokkal 
könnyebb az áthárítás, egyszerűen csak azért, mert kevesebb szereplő van a piacon. A 
biztosítási piacon sokkal több szereplő van, nagyobb a verseny, viszont ebben a versenyben ez 
meg fog jelenni. Nem azt mondom, hogy teljes egészében, de meg fog jeleni ez a teher. Én 
nem gondolom azt, hogy a biztosítóknak, a multinacionális vállalatoknak ne kellene részt 
venniük a közteherviselésben. Úgy gondolom, hogy igen. Viszont jelenleg nagyon alacsony a 
biztosítottsági szint. Ha megnézzük az életbiztosításokat, messze le vagyunk maradva 
nemcsak az európai, hanem a kelet-közép-európai átlagtól is. Ezért jó volna, ha az 
állampolgároknak az öngondoskodására, a biztonság megteremtésére fókuszálna az állam, 
valamilyen szintű segítséggel. Nem feltétlenül az adó az egyetlen módszer, ahogy ezt meg 
lehet teremteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak egy mondat. Nem állom meg, ha Vágó képviselő úr 

arról beszélt, hogy az életbiztosítások tekintetében el vagyunk maradva, akkor fölhívnám a 
figyelmét arra, hogy ez a törvényjavaslat az életbiztosításokat nem érinti, arra nem vet ki adót. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további észrevétel, akkor engedje meg a tisztelt 

bizottság, hogy képviselőként a magam véleményét ismertessem. A múlt héten elfogadott 
távközlési adó meg az itt most tárgyalt biztosítási adó és a következő napirendi pontban 
szereplő tranzakciós illeték hátterében is ez a bizonyos hiánycél áll, amit nagyon korrekt 
módon az előterjesztő az általános indokolásában alá is húz. Én nem kívánok arról véleményt 
mondani, hogy ez a hiánycél ez helyes-e, a kormány gazdaságpolitikájának sarkköve, 
archimedesi pontja. Más fórumokon nyilván szívesen vitatkoznék azzal, hogy ez helyes cél-e, 
de a kormány hatásköre a gazdaságpolitikáját meghatározni, és úgy döntött, hogy a hiánycélt 
tartja mindenekelőtt elérendőnek, és ennek érdekében itt különböző bevételi forrásokra próbál 
szert tenni a parlament támogatásával. 

Azt szeretném itt még mondani, hogy a brüsszeli elvárásoknak való megfelelés fontos, 
ha tudomásul vesszük a jelenlegi helyzetet, azonban Brüsszel azt nem írja elő, hogy csak 
adóbevételekkel, illetékbevételekkel lehet a hiánycélt tartani. Hiszen az éremnek legalább két 
oldala van, a másik oldalt is lehetne firtatni, a kiadási oldalon mi a helyzet. Az én 
hiányérzetem abból fakad, hogy miközben a kormány hallatlan fantáziával és 
találékonysággal adóztat meg különböző szolgáltatásokat, fogyasztási elemeket, a másik 
oldalra nem koncentrál eléggé. Nem látok olyan számításokat, elemzéseket, javaslatokat, 
amelyekből a megtakarítások esetleg jöhetnének. Ha mégis a kiadási oldalhoz nyúl a 
kormány, és ott kényszerül korrekcióra, akkor a fűnyírás elvét alkalmazza, mindenhonnan 
elvesz valahány százalékot, ahelyett, hogy tételesen és konkrétan megnézné azokat a 
területeket, ahol tartós megtakarításokra van mód. 

Én most nem is a stadionépítésekre gondolok, hiszen itt mondhatnék olyan példát, 
hogy 2,5 milliárd forinttal többet fizetett a Fradi-pálya visszavásárlásáért a kormány anélkül, 
hogy ennek az indokolását láthattuk volna. Tehát a szakértő becsült egy összeget, és a 
kormány ezt megfejelte 2,5 milliárd plusszal. Nem ilyen példát akarok mondani, mert ez 
egyszeri dolog, inkább olyat, amit tartós. Kérem szépen, a Magyar Államkincstár céglistáján 
szerepel vagy 600 olyan költségvetési szerv, amelyek tételes átvilágítása is nagyon időszerű 
lenne, mert vannak olyan intézmények, amelyekről első blikkre nem lehet tudni, hogy mi a 
feladatuk, mi végre vannak a világon. Különösképpen annyi pénzért mi a szerepük, amennyi 
támogatást a központi költségvetéstől kapnak. Majd fogok erre példákat mondani a plenáris 
ülésen. 

Tehát az én gondom az, hogy a kiadási oldalon tartósan megtakarítható összegekre 
vonatkozólag a kormány erőfeszítései rendkívül szerények. Úgy tűnik, egyszerűbb 
szétteríteni, ahogy a szakkifejezés újabban mondja, az újabb és újabb közterheket, amelyek 
bizony megszorítások, akárminek is nevezzük. Én nem vagyok abban optimista, hogy ezt a 
biztosítási adót mint közterhet, mint terhet, a biztosítók nem terhelik rá lassan majd 
valamilyen formában a végső fogyasztóra, az adóviselő végső fokon az, aki a szolgáltatást 
igénybe veszi. Ne legyünk naivak, ne higgyük azt, hogy ha a helyzet úgy adódik, a biztosítók 
nem hárítják át valamilyen formában. Nem ez a profitorientált működés rendje. Persze, ha a 
konkurencia megengedi, ha több biztosító van, akkor versenyeznek az ügyfelekért, de végső 
fokon ez a lehetőség biztos, hogy bekövetkezhet. 

Összefoglalva, azért nem fogom tudni támogatni ennek a törvényjavaslatnak az 
általános vitára való alkalmasságát, mert egyoldalúnak érzem. A hiánycélt, még egyszer 
mondom, közgazdasági értelemben nem kívánom vitatni, bár lehetne, hogy helyes cél-e ez. A 
kormánynak szuverén joga megjelölni a gazdaságpolitikájában ezeket a sarokpontokat. Hogy 
ez a 2,5 százalékos, most már Mózes kőtáblájába vétett szám helyes-e, azt vitatnám, de most 
nem vitatom. De ha ezt tartani akarja a kormány, akkor szíveskedjék az érem másik oldalát is 
alaposan megnézni, mert ott is találhatók pénzek, meggyőződésem, csak ez macerásabb, sok 
konfliktussal jár, aprómunka, nagy tételek ott nem lesznek, nagy csontvázak nem fognak 
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kidőlni a szekrényből, de sok kicsi sokra mehetne, ha megnézné valaki. Ez volt a véleményem 
képviselőként. 

Most újra átmegyek az elnöki szerepbe, és kérdezem, kinek van még észrevétele. 
Először Babák képviselő úr. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Ön egy kicsit furcsán fogalmaz a 

hiánycélt illetően, de nem kételkedem abban, hogy tudja, az adott költségvetési év hiányával 
nő az államadósság volumene. Tudja, hogy milyenek a pénzpiaci lehetőségek, tudja, hogy 
milyen ára van a hitelnek. Tehát a hiánycél azért fontos, hogy visszafogja a további 
eladósodást. A kormány nem azt tűzte ki célul, hogy ne legyen hiány, mert azt nem teheti 
meg. Azt azért szeretném rögzíteni, hogy az éves költségvetési hiánnyal az új adósság 
volumene nő, és miután nehéz a pénzpiacon olcsó pénzt, hosszú távú hitelt találni, nem 
célszerű nagyon eladósodni. Ennek optimális mértéket szab a hiánycél. Egy optimálisnak tűnő 
magyar gazdasághoz és a pénzpiachoz szabva. Nézze, vannak jobban eladósodott országok, 
magasabb hiánnyal működő országok. Kérdés, hogy megtehetik-e vagy sem, belső vagy külső 
adósságuk van, honnan hitelezik, belülről vagy kívülről. Egyébként a hiányt lehet csökkenteni 
- nagyon helyesen mondta, ez szakmai alapvetés - a kiadások lefaragásával, optimalizálásával 
és a bevételek növelésével. 

Nézze, most itt alkalmasint igazságosan bevételt kell növelni, de ez nem jelenti azt, 
hogy a kormány, és itt vitatkozom önnel, a kiadások csökkentésére fűnyíró elvet alkalmaz. 
Gondolja végig, hogy a BKV miatt mekkora cirkuszok voltak, ott nem folyhatott tovább a 
pénz, a MÁV-nál, a közművállalatoknál sem. Strukturális változások készülnek, ezért voltak 
alkalmasint tüntetések. Emlékezzen vissza rá, hogy 38-40 évesen mentek nyugdíjba bizonyos 
beosztásokból. Nem hiszem, hogy az a kritika állna, hogy a kormány csak fűnyíró elvet 
alkalmaz. Ezt minden alkalommal elmondja, de szeretném, ha nem tenné, mert mindig fogok 
szólni, hogy nem mond igazat, mert strukturális átalakításokkal is vergődik a kormány, amit 
nem tettek meg az előző kormányok, csak beszéltek róla. 

Úgyhogy szakmailag igaz, kiadáscsökkentés, strukturális átalakítás és bevételnövelés 
van azért, hogy a jövedelemtulajdonosok fizessenek. Mi ezt teljesen igazságosnak tartjuk, 
mégpedig azért, mert a pénzszivattyú, a pénzvilág pénzszivattyúja eléggé leszívta ezt az 
országot, és még most is szívná, többek között a különböző energiaszolgáltatók, a 
kommunikációs szolgáltatók, a bankok. Ne is beszéljünk róla, eléggé kiszivattyúzták a 
magyar jövedelmeket, most adózni kell, és elsősorban őket célozza meg a kormány. Ez 
nagyon tisztességes dolog, mert nekik is be kell szállni a közteherviselésbe, nemcsak profitot 
kell realizálni különösen a multicégeknek, hanem adót is illik fizetni. Úgy gondolom, hogy 
szóvá kell tennem a hiánycél kritikáját és fűnyíró elvet. Úgyhogy gondolja meg, kérem, mert 
nem tűnik szakszerűnek, és mindig szóvá fogom tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még? Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak a hiánnyal kapcsolatos polémiába szeretnék beszállni 

pár gondolattal, nagyon röviden. Azzal kapcsolatban, amit Babák úr mondott, hogy valójában 
a hiánycél tartása a Fidesz-kormány akarata volna, önálló akarata, nem pedig az Európai 
Bizottságnak egy korlátja, nagyon érdekes megfigyelni, hogy 2010 nyarán egy magasabb 
hiánycél kérelmével ment ki egy gazdasági diplomáciai tárgyaló delegáció, amely célt 
elvetettek. Elvetettek azért, mert az Európai Unióban akkori konszenzusba ütközött. Viszont 
ez a konszenzus mára megváltozott. Tehát már nem csupán az Európai Bizottság és az IMF, 
de a tegnapi napon a világ nyolc vezető gazdasági hatalma is a folyamatos megszorítások 
ellen és inkább amellett érvelt, hogy a növekedés fontosabb, mint a hiánycél tartása. Talán itt 
van a magyar gazdasági diplomácia előtt is, hogy valamelyes módon lazítson ezeken a külső 
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kereteken. Ez most egy feladat, amivel szerintem mindannyian egyetértünk, hiszen önök sem 
szeretnek megszorítani, nem jókedvükben csinálják ezt. Fontosabb a növekedés talán most, 
mint a folyamatos hiánycélra való hivatkozás. Talán most lehet lépni ez ügyben. Ha most nem 
lép a gazdasági diplomácia, akkor a későbbiekben elszalaszthatjuk ezt a lehetőséget. Tehát 
csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az ország javát szolgálja az, 
hogy ilyen alacsony hiánycél van kőbe vésve, talán a növekedés beindítása fontosabb volna. 
De ez csak egy mellékgondolat volt, reagálva elnök úr és Babák úr mondanivalójára. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóka képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz). Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, amit szeretnék 

elmondani, az vonatkozik az adóval kapcsolatos törvényjavaslatra, és vonatkozik talán a 
következő napirendi pontra, a tranzakciós illetékre is. Azt megállapíthatjuk, hogy adót vagy 
illetéket emelni semmilyen módon nem jó, új adónemet bevezetni semmilyen ódon nem jó a 
magyar gazdaságban. Azt szeretném elmondani, hogy a hiánycél tartása vagy a hány 
csökkentése fontos szempont, fontos része kell legyen a gazdaságpolitikának. Több 
alkalommal elmondtuk, hogy Magyarország tekintetében a hitelesség rendkívül fontos. A 
múltkori bizottsági ülésen is többen elmondták ezt, hogy amit vállaltunk, amit ígértünk, 
tudjuk-e tartani. Azt a hiánycélt, amire azt mondtuk, hogy 2012-ben ennyi, 2013-ban annyi, 
tudjuk-e tartani vagy nem. 

De nem önmagában a hitelesség fontos számunkra, és mindig, mindenfajta külső 
nyomásra hivatkozunk, hogy ez várja el, az várja el, amaz várja el. Miért nem tekintünk arra, 
hogy saját érdekünk a hiány csökkenése? Nemzeti érdek, hogy a hiány csökkenjen. A hiány 
növelése az államadósság növelését vonja maga után, az államadósság növelése pedig a 
kamatszint növekedését. Itt nem arról szól a történet, hogy viszonylag olcsón tudjuk 
finanszírozni az államadósságot, hiszen, úgy tudom, hogy viszonylag magas szinten 
finanszírozzuk, abnormálisan magas szinten. Tehát azt mondom, hogy a hiány elleni 
küzdelem nagyon fontos nemzeti érdek, a saját érdekünk, hogy a hiánycél tartható legyen, a 
hiány csökkenjen. Elnök úr is utalt arra, hogy többféle módja van a hiány csökkentésének és 
tartásának, lehet költségoldalról is elérni, de ha megnéznénk ezeket a tételeket, a nagy elosztó 
rendszereket, mindenhol azt látjuk, hogy sok esetben alul vannak finanszírozva. Elképesztő 
társadalmi konfliktusokkal járna véleményem szerint ezeknek a költségeknek a csökkentése, 
és valószínűleg csak néhány milliárd forintot találnánk. 

Ez nem azt jelenti, hogy nem kell felülvizsgálni, megnézni, hogy hol vannak esetleg a 
hiány mellett tartalékok, de arra számítani kell, hogy a mindenfajta elosztó rendszerből való 
forráskivonás konfliktusokkal jár, legyen szó oktatásról, egészségügyről, nyugdíjról vagy az 
élet bármelyik területéről. Nyilvánvalóan a költségcsökkentés mellett a bevételeket kell 
növelni. Nem jó dolog ez, és nyilván nem jó szívvel szavazza meg ezeket a javaslatokat, de ha 
a hiányt tartani szeretnénk, akkor a bevételt növelni kell. Az egyértelmű, és szerintem ebben 
egyetértünk, hogy nem a munkát terhelő közterheket, közkiadásokat kívánjuk emelni, hanem 
gyakorlatilag a fogyasztáshoz kapcsolódó vagy kvázi a fogyasztáshoz kapcsolódó tételeket 
kívánjuk emelni, illetve behozni ebbe a rendszerbe. 

Tisztelettel mondom, hogy ha ezekkel az elvekkel valamilyen szinten egyetértünk, 
akkor milyen módon lehet azt a többletbevételt biztosítani, amire 2013-ban szüksége van a 
nemzeti költségvetésnek? Mert hangsúlyozom, a hiánycél tartása nem kívülről oktrojált 
követelés, hanem saját nemzeti érdek. Szeretnék arra hivatkozni, hogy Ausztriában, amely 
Magyarországnál sokkal jobb helyzetben van, nagyon sok szempontból, tudomásom szerint 
megállapodott a szövetségi állam és az összes tartomány, hogy 2018 helyett 2016-ra hozzák 
előre a nullás költségvetést, amikor a bevétel és a kiadás ugyanannyi lesz. Ha Ausztriában 
fontos ez a cél, akkor Magyarországon miért nem fontos, amikor elképesztően magas 
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kamatokkal finanszírozzuk az államadósságot? Megint csak azt mondom, hogy ha hitelesek 
leszünk, a hiánycélt tartani tudjuk, az IMF-megállapodás megkötésre kerül végleg, és ha 
annak következményeként csak 1 százalékos, 100 bázispontos kamatcsökkentés következik 
be az államadósság finanszírozásában, ez nagyon durván 200 milliárd forintos megtakarítást 
jelentene, nem kell túl nagy számítás hozzá, 200 bázispontos csökkenés pedig 400 milliárd 
forintos megtakarítást. Ehhez pedig az kell, hogy hitelesek legyünk, a hiánycélt tudjuk tartani, 
és mielőbb meg tudjuk kötni az IMF-fel a megállapodást. Ezért fogom megszavazni ezt is, 
általános vitára alkalmasnak tartani, és a következő adónemet is. Saját nemzeti érdekünkből, 
mert jelen pillanatban ez a helyzet. Köszönöm szépen. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még megjegyzése, véleménye? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs, akkor megadom a szót államtitkár úrnak, hogy reagáljon a 
vitára. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Három dolgot emelnék ki általánosságban. Az első az, hogy a kiadási oldalon igenis történtek 
intézkedések. Meg kell nézni a Széll Kálmán terv 2.0-át, itt mutatjuk ki ezeket. Az lehet az 
oka a félreértésnek, hogy azok nem egy időpontban történő egyszeri intézkedések, hanem 
sok-sok intézkedés történt az elmúlt két év folyamán. Úgy gondolom, hogy amit a 
hatékonyságnövelés érdekében a kormány meg tudott tenni a kiadási oldalon, azt megtette, 
ezért további lehetőségekre csak megszorításokkal lehetne sort keríteni, és ezt természetesen a 
kormány nem akarja. 

Emellett szeretnék kiemelni két fontos tételt, amit nem biztos, hogy világosan 
elmondtunk. Az első az, hogy ezek az adók a jövő évi tervekhez képesti pluszbevételek. 
Összességében a magyarországi adóelvonás az idei évhez képest jövőre csökken. Szintén 
Széll Kálmán terv, 266. oldal. Ezek azokhoz képesti pluszadók, amelyeket szerettünk volna. 
Szerettünk volna még kevesebb adóterhet jövőre, ez most sajnos nem jön össze, de 
összességében így is csökken egy picivel a jövő évi adóelvonás. Szerintem ezt fontos 
tisztázni, amikor itt megszorításokról beszélnek, mert nem arról van szó. 

A kamatköltségek kapcsán szerettem volna mondani még egy pár szót, de az az 
igazság, hogy Bóka képviselő úr annyira jól elmondta, hogy annál többet én sem tudnék 
mondani. Annyit azért még érdemes hozzátenni, hogy 50 százalékos államadósság mellett 
mennyi lenne a költségünk, szerintem akkor sok-sok százmilliárd forintról tudnák beszélni, és 
akkor nem lenne kérdés a bevételi oldalon sem. 

Az adónemet tekintve szeretnék még pár dolgot kiemelni, szintén a számok tükrében. 
Megint csak arról beszélünk, ami jövőre terhelte volna az adott szektort, nem arról, ami idén 
terheli. Ahhoz képest, ami idén terheli, ez is valamivel kevesebb lesz. Ha az idén ezek nem 
kerültek átterhelésre, akkor nem értem teljesen, hogy miért beszélünk arról, hogy jövőre 
komolyan szóba jöhet az átterhelés. Az, hogy a biztosítók hogyan árazzák termékeiket, az 
természetesen egy másik kérdés, de összességében a teher erre nem indok. Azt még szeretném 
megerősíteni, mert fontosnak tartom mindig elmondani, hogy ha már adóbevételt kell 
szerezni, akkor a forgalmi, fogyasztási típusú adók fel tartja a kormány célszerűnek az 
elmozdulást. Ezt is már előttem összefoglalták, ez is ennek a stratégiának egy eleme. 
Köszönöm, elnök úr. 
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, szavazás következik a biztosítási adóról szóló 
törvényjavaslat ügyében arról, hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-e a bizottság. Aki 
alkalmasnak ítéli, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 19 igen szavazat. Ki az, aki 
nem? Négy. Tartózkodás? Nem volt. 

Előadót szerintem kettőt is kellene választanunk, mert pro és kontra hangzottak el itt 
érvek. A többségi véleményt Babák képviselő úr fogja elmondani, a kisebbségi álláspontot, ha 
lehet, akkor szerény személyem ismerteti. Köszönöm szépen. Végeztünk a 6. napirendi 
ponttal is. És most technikai szünet következik. (Rövid szünet.) 

A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-
vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket, a 7. napirendi pontban szereplő 
törvényjavaslat vitájával, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslattal. Még 
mielőtt a 7. napirendi pont tárgyalását megkezdenénk, 3 perc technikai szünetet jelentek be. 

Kaptam egy progresszív javaslatot Vágó képviselő úrtól, köszönöm szépen. A 8. 
napirendi pontunk sorsáról lehet dönteni.  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Ez egy képviselői önálló indítvány, ami egy ismert ügyről szól, a Nemzeti Bank 2010. 
évi jelentésének a plenáris üléssel való kontaktjáról. Emlékeztetem arra képviselőtársaimat, 
hogy ez a kérdés itt napirenden volt már egy párszor, a Nemzeti Bank felügyelőbizottsága, 
sőt, a Számvevőszék jelentésével együtt. A bizottság akkor nem kívánta ezt a jelentést a 
tartozékaival együtt a plenáris ülés napirendjére ajánlani. Ez a képviselői indítvány, amit 
Hegedűs Tamás képviselőtársammal, a Jobbik frakcióvezető-helyettesével együtt tettem 
képviselőként, azt indítványozza, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi tevékenységéről 
szóló jelentés, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés ügyében szülessék 
egy határozati javaslat. Ennek lényege az, hogy a jelentésben lévő információkat az 
Országgyűlés tudomásul veszi. Tehát a jelentést benyújtotta a Nemzeti Bank elnöke, és a 
benne lévő információkat tudomásul veszi. Ez az indítvány sem elfogadást, sem elutasítást 
nem javasol, de legalábbis formai értelemben vagy logikai értelemben valaminek történnie 
kellene ezzel a jelentéssel. Hiszen 2004. óta az előző Országgyűlés nem vette napirendjére a 
nemzeti banki jelentéseket, holott, azt gondolom, a mai időszakban különösképpen fontos 
lenne. 

Ez tehát a tartalma ennek az indítványnak, és ennek támogatását kérem a tisztelt 
bizottságtól. 

Babák képviselő úr, tessék! 
 

Vélemények 

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, kérdésem van. Mi változott? Megváltozott a 
jelentés tartalma? Az ellentmondásokat megszüntette a Nemzeti Bank? Mert ha ez elkerülte a 
figyelmemet, akkor bocsánatot kérek, de nem vagyok naprakész. Azért nem tartottuk 
alkalmasnak általános vitára, mert a felügyelőbizottság és az ÁSZ vélekedésével szembe 
helyezkedett a Nemzeti Bank elnöke. Ez nem tartható állapot, hiszen a Nemzeti Bank egy 
fontos parlamenti szervezet, de tettünk fölé egy felügyelőbizottságot, és a megállapításokban 
a konszenzust nekik kell megkeresni és nem nekünk. Hasonló volt a helyzet az Állami 
Számvevőszék megállapításaival kapcsolatban. Tehát ha történt változás, akkor értem a 
javaslatot. Amennyiben nem történt változás, úgy kérem, tegye elnöki kötelezettségét, szólítsa 



- 27 - 

fel a Nemzeti Bankot, hogy módosítsa a 2010-ről szóló beszámolóját, és mindazokat az 
ellentmondásokat, amelyek megtalálhatók, és amelyeket itt, a bizottsági vitában alaposan 
kibeszéltünk. Ha ez a reparálás nem történt meg, akkor továbbra is ugyanaz az állapot áll 
fönn, hogy általános vitára alkalmatlannak tartjuk, mert tele van ellentmondással, és ezt a vitát 
mi itt nem mediálhatjuk. Ezt nekik kell elvégezniük. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: A válasz a kérdés első részére az, hogy semmi nem változott, minden 

dokumentum úgy van, ahogy megismerhettük. A jegybanki jelentésben, a felügyelőbizottság 
jelentésében és a Számvevőszék jelentésében változás nincs. Ez tehát a válasz a kérdésre. Ami 
meg a dolog lényegét illeti, emlékeztetem magunkat arra, hogy a bizottság abban foglalt 
állást, hogy alkalmatlannak ítéli általános vitára. Lényegében semmiben sem foglalt állást. 
Pont ez az én dilemmám, hogy nem tudom, mit kezdjünk vele. Ezért tettük ezt az indítványt. 

Szakmailag meg annyit hadd tegyek hozzá, képviselő úr, az valahol természetes, ha 
egy ellenőrzött és egy ellenőrző között véleménykülönbség van. Ez mindenütt előfordul. Egy 
rendőrségi ellenőrzésnél, ha engem valaminek kapcsán a rendőr ellenőriz, akkor én is 
próbálom a mundér becsületét védeni. Tehát önmagában abban a tényben, hogy a jegybank 
elnöke a felügyelőbizottság némely megállapítását vitatja, semmi rendkívüli nincs. A másik 
pedig az, hogy miután véleménykülönbségek vannak, azt előírni senkinek sem lehet, hogy 
legyen konszenzus, valamelyik fél lépjen vissza. Éppen ez lenne az érdekes abban, ha a 
plenáris ülésen ezekről a vitatott pontokról vita folyhatna, hogy mit jelentett a jegybank 
elnöke, és milyen gondjai voltak a felügyelőbizottságnak vagy az Állami Számvevőszéknek. 

Ez elég fontos intézmény ahhoz, ahogy tetszett mondani, hogy a parlament egész 
plénuma, illetve a széles szakmai közvélemény ezzel megismerkedhessen, hogy milyen 
kifogásai vannak a felügyelőbizottságnak. Tudom, hogy fönt van a parlament honlapján, ott 
elolvashatja, akit érdekel. De formálisan a jegybanki beszámoltatás vagy elszámoltatás nem 
történt meg. Évek óta nem történik meg. Ezt nem tartom normálisnak. Sem az előző 
kormányciklus részéről nem tartom normálisnak, sem a mostani kormányciklus részéről. Erről 
beszélni kell. Én vallom azt az álláspontot, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni 
kell. Ne hallgassunk róla, főleg most, amikor előttünk vannak fontos események. Ez a célja 
ennek az indítványnak, semmi más. Köszönöm szépen. 

Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm, elnök úr. Előrebocsátom, hogy egyetértek elnök 

úr tartalmi mondanivalójával és szándékával is. Viszont, hogy közelebb vigyem az 
eseményeket a megvalósulásukhoz, hiszen úgy tűnik, ez egy olyan probléma, amit maga előtt 
görget a bizottság, én is csatlakozom Babák úr azon indítványához, hogy írjon egy levelet a 
két érintett testületnek, a felügyelőbizottságnak és a Nemzeti Bank elnökének is, hogy a 2010-
es év kapcsán esetlegesen eszközöljenek módosításokat. 

A másik javaslatom pedig az lenne, hogy ne kelljen minden egyes ülésünkön ezzel 
foglalkozni, és mivel a Nemzeti Bank alelnök asszonya legutóbb, amikor itt volt, ígéretet tett 
arra, hogy vagy május, vagy június hónapban a 2011-es jelentés is napvilágot lát, és ez 
megtörtént, akkor a kettőt lehetőség szerint kezeljük együtt. És ha összevont napirendi 
pontként tudnánk ezt kezelni, akkor talán a közvélemény is megismerkedhetne ezekkel, illetve 
mi is munkát tudnánk spórolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Nincs ilyen. A javaslatokat köszönöm. Én magam levelet nem írok. Ha a bizottság kötelez rá, 
úgymond bizottsági döntés születnék arról, hogy a bizottság nevében írjak levelet, akkor 
természetesen megteszem. De én magam nem írok levelet az elmondottak miatt. Nem tudom, 
szerencsés ötlet-e, egyáltalán kérdés az, hogy a 2011-ről szóló nemzeti banki jelentés bekerül-
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e majd a plenáris ülés elé. Ezt majd a házbizottság eldönti. De ha úgy dönt a házbizottság, 
hogy bekerül, akkor is kérdés, hogy érdemes-e mellé tenni, hiszen ez az Országgyűlés a 2010-
es jegybanki tevékenység ügyében ellenőrzési jogosítványait tekintve csak félig-meddig 
kompetens, hiszen a 2010-es esztendő első fele még más kontextusban telt el. Tehát itt több 
fokozatú probléma van. 

Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, kérem, bocsásson meg, de az elmúlt 

alkalommal plenáris ülésre alkalmatlannak minősítette a számvevőszéki és költségvetési 
bizottság. Ugyanis, ahelyett, hogy itt a felügyelőbizottság és az ÁSZ jelentésével csak felesel 
a Nemzeti Bank elnöke, a bizottsági tárgyalás kapcsán le kellett volna vonni a következtetést, 
és intézkedési tervet kellett volna megfogalmazni. Akkor a bizottsági tárgyalásnak nem lett 
volna akadálya. Elnök úr nem tette ezt, mindenki hallgat. Úgy gondolom, az általános vitára 
való alkalmasság tekintetében nem vihetjük ezt a plenáris ülésre, hiszen amit elmondtuk, csak 
ismételni tudnánk, és megint nem történik semmi. 

Pontosan az a progresszió a dologban, hogy rakja rendbe a tisztázatlan kérdéseket, és 
ahogy ön mondta, a monetáris politikával kapcsolatban is jó lenne egy-két tájékoztató adat. 
Mert sokan nem értjük pontosan az alapkamat mértékét sem, sőt, mi több, nem is tartjuk 
helyesnek. Szeretnénk, ha ezt megmagyarázná elnök úr. Azonkívül a gazdálkodásával 
kapcsolatos anomáliákat is meg kellene szüntetni. De ő mindent vitatott, a munkabértől 
kezdve, amit a függetlenséggel kevert, a különböző költségekig. Hát emlékszik, a logónál 
nem mi ragadtunk le. De 40 milliót elkölteni három vonalra, azt eléggé furcsának tartottuk. 
Ezeket nem rendezte. Vagy ott van a bankoktól kölcsön vett kommunikációs emberek 
alkalmazása. Úgy gondolom, nem a plenáris ülésen, hanem nekünk kell megfogalmaznunk a 
problémákat. Megfogalmaztuk, és nem történt semmi. 

A feladat a Nemzeti Bank elnökénél van, hogy szíveskedjék rendbe tenni ezeket a 
kérdéseket, és hozza a tisztelt Ház elé újfent a 2010-es beszámolóját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak a tényeket mondanám, hogy nem döntött arról, nem 

mondta ki a bizottság, hogy a Nemzeti Bank 2010. évi jelentése alkalmatlan általános vitára. 
Ilyen döntést ez a bizottság nem hozott. Mert ha hozott volna, akkor nyilván nem születik meg 
ez a javaslat. Hiszen én éppen azért próbálkozom most képviselőként, lényegében utoljára 
azzal, hogy ez az ügy mégis csak megoldódjék. Mert ez a bizottság, amely kompetens lenne 
abban, hogy pro vagy kontra kimondja, hogy alkalmatlan. Ilyet nem mondott ki a bizottság. A 
legutolsó döntésünk az volt Szijjártó alelnök úr javaslatára, hogy forduljak a mentelmi 
bizottság elnökéhez azzal a kéréssel, hogy a Nemzeti Bank elnöke szíveskedjék a mentelmi 
bizottság előtt ismertetni a vagyoni helyzetét, satöbbi. Ez megtörtént. Rubovszky elnök úr írt 
nekem egy rövid levelet, azt én közreadtam. 

Az utolsó akadály is, amit itt fölvetett Szijjártó alelnök úr, elhárult az elől, hogy ez a 
bizottság mondja ki, hogy azok ismeretében, hogy a jegybank elnöke korábban egy csomó 
kérdésre válaszolt - hogy azok a válaszok mennyire kielégítők, az egy következő kérdés -, 
továbbá hogy a mentelmi bizottság megnézte a vagyoni helyzetét, és ott kiegészítő információ 
megadására tett ígéretet a jegybank elnöke, tehát mindezek után, azt gondolom, ez a bizottság 
kompetens abban, hogy állást foglaljon, hogy alkalmas-e a jegybank 2010-es jelentése a zu 
gehörrel együtt plenáris ülésre bocsátásra vagy nem alkalmas. Éppen ezért próbálom én 
képviselői indítvánnyal ezt a döntést valamilyen módon megszülettetni. 

Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván nem a vitát 

szeretném lezárni, csak az összegző véleményem szerintem segít abban, hogy a vitát be tudjuk 
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fejezni. Az a helyzet, hogy önnek igaza van abban, hogy a bizottság nem mondta ki, hogy 
alkalmas-e a Nemzeti Bank jelentése, azt sem mondta ki, hogy nem alkalmas. A helyzet 
szerintünk jottányit sem változott, éppen ezért az ön javaslatát nem fogjuk támogatni. Pont. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Szóval, elnök úr, igaza van, mert így ezt nem mondta ki 

a bizottság. Viszont a Nemzeti Bank elnökénél van a labda, mert itt a bizottsági ülésen 
minden kritikai észrevételt elmondtunk. Nem maradhat csak úgy a levegőben, hogy vita van a 
felügyelőbizottság, az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Bank megállapításai között, de 
ebben neki kell lépnie, hogy konszenzusra jussanak. Ezt mi itt elősegítettük véleményünkkel, 
tanácsunkkal, sőt kritikánkkal is. De nem maradhat úgy, hogy konfrontálódik, felesel a 
felügyelőbizottságával. Ez mégis csak tarthatatlan állapot. Igaza van, elnök úr, a döntés 
szövege nem erről szól, mert levettük napirendről. De tudnia kellett volna a Nemzeti Bank 
elnökének, hogy neki munkája van még a 2010-es jelentésével kapcsolatban. Úgyhogy én 
továbbra is várom az intézkedéseit. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Mivel elnök úr elmondta, hogy saját 

indíttatásából nem írna levelet, csak abban az esetben, ha a bizottság így határoz, én úgy 
gondolom, hogy most azért, hogy a holtpontról kilendítsük ezt az ügyet, javaslom, a bizottság 
határozzon így. Nem tudom, most mi a formai követelménye ennek a bizottsági határozatnak, 
hogyan lehet ezt házszabályszerűen megtenni, de amennyiben elnök úr ezt igényli, akkor 
kérdezem a bizottság kormánypárti többségét, hogy önök támogatnának-e egy ilyen 
indítványt, amit Babák úr vetett föl, hogy írjon egy levelet a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének, illetve a felügyelőbizottság elnökének, hogy rendezzék, harmonizálják a két 
jelentést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy ügyrendi javaslat. Mi a vélemény róla? (Nincs 

jelentkező.) Nincs vélemény. Akkor szavazás következik az előterjesztett indítványról, hogy 
támogatja-e vagy nem. Jelentem, az ügyrendi javaslathoz mondom, köszönöm Vágó 
képviselőtársam javaslatát, de ilyen nincs a szakmában, könyörgöm. Elmondtam már, arra 
kényszeríteni egy ellenőrzött meg egy ellenőrző hatóságot, hogy kössenek konszenzust, ilyet 
nem lehet. Én nem javaslom. Tisztelem a javaslattevő szándékát, de nem értek egyet a 
javaslatával. 

Ezek után kérdezem, ki támogatja Vágó képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) Egy. 
Tehát nem írunk levelet. 

Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Maradunk ott, hogy a Hegedűs-Nyikos-féle indítvány sorsáról döntsünk. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy ez az indítvány tárgysorozatba kerüljön. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem támogatja az 
indítvány tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen. A 8. ponttal is végeztünk. 
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A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Most visszatérünk a 7. napirendi ponthoz, amelyben a pénzügyi tranzakciós 
illetékekről szóló törvényjavaslatról lesz szó. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjét. Át is adom a szót Laki Gábor úrnak, tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A 
javaslat a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetését tartalmazza. A kormány ugyanis 
elkötelezett a költségvetési hiánycél tartásában, ezért a Széll Kálmán-terv 2.0 tartalmazza azt 
az intézkedési javaslatot, miszerint a pénzforgalmi műveleteket egy sajátos illetékfizetési 
kötelezettség terhelje. Ez a javasolt intézkedés illeszkedik abba az adópolitikai célkitűzésbe, 
miszerint az adóstruktúra úgy alakuljon át, hogy a forgalmi, fogyasztási típusú adók szerepe 
növekedjen az adórendszerben. Azt is célként fogalmaztuk meg, és ez a javaslat ennek a 
célnak megfelel, hogy az adóelkerülés lehetősége minél kisebb legyen az általunk javasolt 
illetéket tekintve. A pénzügyi tranzakciós illeték egyik nagy előnye, hogy rendkívül nagy, 
széles alapot terhel, így viszonylag alacsony mérték mellett is stabil, kiszámítható 
költségvetési bevételt biztosít. 

Ami az előterjesztés részletesebb ismertetését illeti, a pénzügyi tranzakciós illeték a 
Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókra 
terjed ki, továbbá a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre és minden 
pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményre. Az illeték kiterjed az átutalási megbízásokra, a 
beszedési megbízásokra, a készpénz-befizetésre, a készpénz-kifizetésre, készpénz-átutalásra 
és minden olyan egyéb fizetési műveletre, amely a hitelintézetekről szóló törvény szerint 
pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül. Az illeték mértéke 1 ezrelék, mint említettem, ez egy 
alacsony adómérték. Az illetékfizetésre kötelezett pedig maga a pénzforgalmi szolgáltató, 
értelemszerűen a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett 
fizetési műveletek esetén maga a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény. 

Nagy vonalakban ennyit gondoltam a javaslat bemutatására, és amennyiben kérdés 
van, szívesen válaszolok rá. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a szóbeli kiegészítését. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kinek van kérdése. Vágó Gábor képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az volna a kérdésem, hogy föl sem merült esetleg a 

minisztériumban, hogy ne az egyes kis tranzakciókat, hanem a Tobin-adó eredeti céljának 
megfelelően a részvény-, illetve a különböző kötvény- és derivatív származtatott pénzügyi 
eszközök kereskedelmére vonatkoztatva vezessék be ezt az adót? Köszönöm. 

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

főosztályvezető úr, hogy miért nevezik illetéknek ezt, miért nem nevezik ezt is adónak. 
Tudom, hogy elvileg különbség van az adó és az illeték között. Ez valami szemérmesség, 
vagy mi ennek oka? Csekkadónak kezdték ezt nevezni a nép nyelvén. Lehet, hogy a kérdés 
kicsit nevetséges, de miért nem nevezik ezt adónak? Ennyi az én kérdésem. 

Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés, akkor tessék először a 
kérdésekre válaszolni! 
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Az előterjesztő válasza 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ahogy említettem, az illeték 
alapja rendkívül széles, ugyanakkor az illeték mértéke rendkívül alacsony, 1 ezrelék, amiről 
beszélünk. Tehát egy tízezer forintos átutalás esetében ez mindössze 1 forint. Azt gondolom, 
hogy ez nem az az illetékmérték, amely az egyedi ügyleteket tekintve súlyos terhet róna a 
társadalomra. Különösen azzal együtt, hogy a mai pénzpiacon rendkívül erős a verseny, ezért 
az átháríthatóság megkérdőjelezhető. Nagymértékben ezt az illetéket nem lehet majd a 
fogyasztókra átterhelni. 

Ami az illeték, illetve az adó kérdését illeti, gyakorlatilag dogmatikai szempontból 
véljük úgy, hogy az előterjesztés egy illeték bevezetésére tesz javaslatot, ugyanis ez egy 
forgalmi típusú, egy új típusú illeték, amely az adórendszert illetően inkább az illetékek közé 
sorolható azért, mert az illeték tárgya a forgalomban részt vevő tranzakció. Talán cáfoltam is 
azt a nézetet, hogy csak az tekinthető illetéknek, amire az állam valamilyen ellenszolgáltatást 
nyújt. Ez egy típusú illetékre valóban igaz, az eljárási illetékekre, például a visszterhes 
vagyonátruházási illetékre gondolunk, az illeték alapja maga az ingatlan adásvétele, a 
forgalom. Úgy gondoljuk ebből kifolyólag, hogy valójában ez egy illeték és nem adó. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. A vitát megnyitom. Kinek van észrevétele? 
Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Én nem tudom megköszönni a választ, mert az én 

kérdésemre nem kaptam választ. A spekulatív célú ügyletek megadóztatása az LMP szerint is 
támogatandó cél volna. Sőt, ezzel kapcsolatban többször is nyújtottunk be törvényjavaslatot, 
határozati javaslatot, sőt, az egyik, a 2011-es költségvetéshez benyújtott módosító 
javaslatunkat el is fogadta a kormány, hogy a KSH foglalkozzon ezzel az üggyel, és volt rá 
elkülönített forrás is, mégsem történt érdemi előrelépés ebben. Miközben nemzetközi szinten, 
az Európai Unióban egyedül a londoni City berzenkedik ez ellen, mindenki más ilyen célú 
adókat akar bevezetni. S erre a magyar kormányzat, ahelyett, hogy a spekuláns tőkét 
adóztatná meg, mindenkit megadóztat, aki bármilyen kapcsolatban is áll a bankokkal. Még ha 
kis mértékben is, akkor is ezt a terhet mindenkinek viselnie kell. A bankszektort ismerve ez 
nagyon könnyen áthárítható, bár most ne menjünk bele az áthárítás kérdésébe, mert az előző 
három adónemnél már megvitattuk ezt. De úgy gondolom, a kormányzat itt hibázik. Maga 
Orbán Viktor mondta ki, hogy a spekulatív tőkével szemben küzdenünk kell, és ehelyett nem 
a spekulatív tőkét adóztatja meg, hanem a kisemberek átlagos utalásait. 

Annál is furcsább ez a javaslat, mert most már elég érdekes így, hogy a személyi 
jövedelemadó-bevallások határideje van, hogy az adófizetés után is, ha valakinek adófizetési 
kötelezettsége marad a bevalláskor, az után is adót kell majd fizetni. Tehát egy végtelen 
spirálba futhatna ez. Természetesen tudom, hogy nem lesz az, de eléggé furcsa, hogy már az 
adófizetést is adóztatják. Tehát ismétlem, magának a tranzakciós adónak az ötlete nem 
ördögtől való, csak az a mód, hogy most minden tranzakcióra kivetjük, és nem a spekulatív 
célú tranzakciókra, sőt, azokat el is kerüli, így nem támogatandó, nem támogatható 
részünkről. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, 

hogy azért azzal tisztában kell lenni, hogy a kormánynak van egy adópolitikája és a 
célkitűzései között a munkát terhelő költségek, adók arányát kívánja csökkenteni. Viszont a 
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fogyasztás és a forgalmi szolgáltatások után kíván bevételt realizálni. Azt mindenki tudja, 
hogy kivetettük a bankadót, és ennek egy új változata, amit a bankoknak kell fizetniük, a 
tranzakciós illeték. Én nem hiszem, hogy ilyen demagógiával kellene élni, hogy ez a 
kisemberek adója, mert minden forgalmat 1 ezrelék terhel, ebben benne vannak a spekulatív 
pénzmozgások is. Nem tartozunk magyarázattal a tekintetben, hogy miért nincs most a 
spekulatív tőkemozgásokra most különadó. Ezt majd Európa megszüli, mert talán Európának 
kellene elsősorban a pénzvilággal és a spekulánsokkal konfrontálódni. Én elvárom az Európai 
Uniótól, hogy erre vonatkozóan a sokat emlegetett EKB is tegyen javaslatot, és a tagországok 
valamilyen egységes álláspontra jussanak. Úgy gondolom, hogy egy forgalmi típusú adó, 
igaz, illeték a neve, szükséges a válságadó pótlására a költségvetés érdekében, mert ez az 
összeg hiányozni fog. És most a forgalom után adóztat, nem a jövedelmek után. Ez 
mindenkire vonatkozik. Tehát az ön kérdésére, úgy gondolom, válasz az, hogy minden 
pénzmozgás után fizetni kell 1 ezreléket. Az más kérdés, hogy abban egyezik a véleményünk, 
hogy a spekulatív tőke mozgására vonatkozóan magasabb adót kell kivetni. De ez majd a jövő 
kérdése lehet, szerintem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balla képviselő Úr 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak azért kértem szót, mert a 

költségvetési bizottság ülésén szerintem nem baj, ha az adótörvények kapcsán legalább 
pontosan fogalmazunk. Vágó képviselő úr arról beszélt, hogy mindenkit megadóztatunk, aki a 
bankokkal kapcsolatba kerül. Ez nem igaz. Az adó alanyai a bankok és pénzintézetek, tehát 
ezt az adót a bankoknak és a pénzintézeteknek kell fizetni, nem azoknak, akik a bankokkal 
vagy pénzintézetekkel kapcsolatba kerülnek. Megértem, hogy az ellenzék keresi a fogást, azt 
is pontosan tudom, hogy adótörvényt az ellenzék nem szokott támogatni. De elvárom, 
képviselő úr, hogy legalább a költségvetési bizottság ülésén fogalmazzon pontosan, és ne 
állítson olyat, ami a törvényjavaslatban egyébként nem szerepel. 

Arra megint szeretném fölhívni a figyelmét, mert mindannyian tudjuk, hogy a 
Bankszövetséggel megállapodott a kormány, illetve a bevezetésekor is világos volt, hogy a 
bankadó egy átmeneti válságadó, annak kivezetésére intézkedések történnek a következő 
évtől. Lehet azt mondani, hogy a kieső adóbevételt nem kell pótolni, akkor a kiadási oldalon 
kell csökkenteni. Szerintem ez nem helyes. Lehetne ott faragni, de azt gondolom, hogy a 
kieső bevételeket célszerű pótolni. Innentől kezdve, ha ezt a tételt elfogadjuk, akkor világosan 
át lehet gondolni, hogy mégis kik fizessék az adót. Fizessék a magánszemélyek, magyarul a 
személyi jövedelemadót és egyéb illetékeket növeljük, fizessék a hazai kis- és 
középvállalkozások, amelyeknek nem nagyon van miből fizetni, vagy fizessék az alapvetően 
multinacionális szektorhoz tartozó, korábban biztosító társaságok, telekommunikációs cégek, 
a mostani adó esetében pedig a bankok, pénzintézetek? 

Én elfogadom, ha az LMP azt gondolja, hogy nem a multinacionális csoporthoz 
tartozó bankoknak, pénzintézeteknek, biztosító társaságoknak, telekommunikációs cégeknek 
kell az adót fizetni, hanem a hazai kis- és középvállalkozásoknak, illetve a 
magánszemélyeknek, csak engedje meg, hogy vitatkozzak ezzel. Egy dolgot nem lehet 
mondani, képviselő úr, hogy senki. Az demagógia. Azt pedig külön szeretném kérni, hogy 
ragaszkodjon ahhoz, ami az előterjesztésben, a törvényjavaslatban van, ne állítson olyat, hogy 
a bankokkal kapcsolatban lévő személyeknek kell ezt az adót megfizetni, amikor teljesen 
nyilvánvaló, minden írott anyag arról szól, hogy ezt a bankoknak, pénzintézeteknek kell 
megfizetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Dancsó képviselő úr! 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Arra a meggondolásra jutottam, hogy Vágó képviselőúr nem elvszerűen ül 
ebben a bizottságban. Hiszen, ha mondjuk egy évvel ezelőtt hallgattam volna, amikor arról 
beszélt, hogy milyen fontos, hogy strukturálisan rendben legyenek a költségvetés számai, 
hiszen az Európai Unió, az Európai Bizottság ezt vizsgálja folyamatosan, és ostorozott 
bennünket akkor, hogy egyszeri lépéseket teszünk, és ez nem a strukturális hiány 
csökkentésének irányába hat, akkor talán önnek igaza lett volna. És elvszerű lett volna, ha 
most akkor azt mondja, hogy végre az az elképzelés érvényesül, amit ön tavaly a 
hozzászólásaiban hiányolt, hogy végre strukturálisan fog megjelenni a hiányszám a 
költségvetésben, azaz egy folyamatos, jól tervezhető bevételi-kiadási oldal fog kialakulni. 
Tehát most nem egyszeri bevételekről van szó, mint a bankadó bevezetésekor, hiszen 
világosan lehetett látni, hogy adott esetben egy-két évre és folyamatosan kivezetendő adóról 
van szó. Most egy folyamatosan kalkulálható bevételi láb alakul ki, mint ahogy ön ezt egy 
évvel ezelőtt is elvárta és hangsúlyozta, és gyakorlatilag azok a szereplők fogják megfizetni 
nagy valószínűséggel ezt az adót, akik ténylegesen ebben szerepet játszanak, akik az effektív 
ügyleteket lebonyolítják, azaz jelen esetben, ahogy Balla képviselő úr fogalmazott, az 
alapvetően multinacionális hátterű pénzügyi szolgáltatási szektorban tevékenykedő 
szolgáltatók. Igaz ez a biztosításra is, amelyről ma már volt szó. 

Tehát, ha elvszerű lett volna Vágó képviselő úr, akkor azt mondja, na végre, ezt tudja 
támogatni, ez egy helyes irányba mutató lépés. De nem ezt tette, hanem, ahogy itt 
képviselőtársaim is fölhívták rá a figyelmet, arról beszélt, ami nincs benne a 
törvényjavaslatba, hogy a kisemberek így-úgy fogják ezt megfizetni. Nem ők az adó alanyai. 
Tehát úgy gondolom, értem azt a veszélyt, amire ön föl kívánja hívni a figyelmünket, az 
áthárítás kérdésére, de jelen esetben nem a kis- és középvállalkozások, nem a lakosság ennek 
az adónemnek az alanyai. Szeretném, ha Vágó képviselő úr megkövetne e tekintetben 
bennünket, és azt mondaná, hogy végre, olyan adótörvény van előttünk, amit egy évvel ezelőtt 
követelt, és ezt tudja teljes mellszélességgel támogatni a frakciójával egyetemben. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr kíván reagálni. Tessék 

parancsolni! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, Dancsó úr földobta a labdát, és teljesen jogosan, hiszen 

a törvénynek nem ezt az oldalát kritizáltam. Én is örülök annak, hogy végre olyan adók 
vannak, amelyek hosszú távon is kiszámíthatóak, reméljük, ezek hosszú távon is maradnak, és 
nem kell hétről hétre változtatni. 

Egy dolgot kritizáltam, hogy az adó tárgya a problémás véleményünk szerint, hiszen 
nem minden egyes tranzakciót kellene ilyen adóval sújtani vagy terhelni. Azt szeretnénk, 
hogy a részvény-, kötvény-, illetve származtatott derivatív pénzügyi eszközök legyenek az 
adó tárgyai. Tehát amiről alapvetően szólt a Tobin-adó, hogy a spekulatív tőkemozgásokat 
adóztassuk, nem éri el a törvény. A tranzakciós adó, ahogy mi elképzeljük, így nézne ki, nem 
pedig azon kis összegű utalásokon, illetve kifizetéseken legyen ez az adó, ami mindenkit 
érint. Itt az áthárítás kapcsán pont az a lényeg, hogy sokkal könnyebb a számlavezető banknak 
megemelnie, mondjuk a különböző tételeket, amelyek a lakossági bankszámlánál vagy céges 
bankszámlánál vannak, és az ügyfeleket terhelik, mint egy brókercégnél, ahol a spekulatív 
módú részvényügyleteknél lehetne ezt továbbterhelni. 

Tehát úgy gondolom, hogy magának a törvénynek azon részével, hogy egy időszakos 
adót kivált egy kiszámítható, hosszú távú adónem, egyet tudunk érteni, de az adó tárgyával 
nem értünk egyet, és annak kapcsán van kritikánk, hogy habár az adóalany maga a bank, de 
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vannak félelmeink hogy az adóalany, a bank tovább fogja ezt terhelni a bankkal kapcsolatban 
lévő személyekre. Csupán ennyi. Köszönöm szépen. 

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

Képviselőtársaim! Vágó képviselő úr a tőzsdét tartja az első számú közellenségnek, ahol 
megjelennek az ilyen típusú tranzakciók, hiszen részvényügyletek, csereügyletek, derivatív 
ügyeltek alapvetően ott tudnak legálisan megjelenni. Akkor ezt tessék hangsúlyozni, hogy ön, 
illetve önök ez ellen a kereskedési forma ellen, a koncentrált kereskedési forma ellen vannak. 
Feltételezem, hogy meg fog jelenni módosító javaslataikban is az, hogy hogyan, mi módon 
képzelik el a tőzsde teljes ellehetetlenítését Magyarországon. Ez is egy világos beszéd, ahogy 
Balla képviselő úr is fogalmazta, akkor ezzel is tisztában leszünk, hogy önök hogyan 
gondolkodnak. 

Nyilvánvalóan az is fontos elem lesz, hogy mennyi bevételt terveznek önök ezekből a 
típusú adókból, amelyeket önök kívánnak kivetni, mert úgy gondolom, hogy a módosító 
javaslat indoklásában erre is ki fognak térni. Hiszen az önök megítélése szerint több bevétele 
származhat a költségvetésnek az ilyen típusú tranzakciós adóból, mint abból, amit a 
törvényjavaslat rögzít. Én nagyon kíváncsi leszek majd az ön által benyújtott módosító 
javaslatra, és külön keresni fogom a számokat, hogy mekkora bevétellel terveznek önök e 
vonatkozásban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. (Vágó Gábornak.) Engedje meg, képviselő 

úr, hogy röviden a magam véleményét elmondja, és ha kívánja, még szót adok. Szeretnék 
hozzászólni a vitához, most a másik sapkát teszem a fejemre, és nagyon rövid leszek. 

Az egyik az, hogy ennek a törvényjavaslatnak az általános indokolása is azt a bizonyos 
hiánycél-elérést tesz meg archimedesi pontnak, amiről most nem kívánok beszélni, fékezem 
magamat, hiszen az előző napirendi pontoknál elmondtam, hogy a kormány 
gazdaságpolitikája nincs napirenden. Mert ha napirenden lenne, szívesen polemizálnék azzal, 
hogy ez a cél helyes cél-e a mai világban. A második megjegyzésem az adóstruktúrára 
vonatkozik. Ezzel sem kívánok polemizálni, a kormánynak az az álláspontja, hogy a 
lehetséges adónemek közül most a forgalmi típusú adókat, vagy fogyasztási típusú adókat 
preferálja. Rendben van, ez a kormány adópolitikája. Csak azt ne higgyük, hogy ez az 
egyetlen lehetőség az állam bevételek beszerzésére adócsatornákon, hiszen létezik itt 
jövedelemadó, amit ismerünk, meg vagyonadó, amitől ódzkodik a kormány. Nyilván megvan 
rá az oka. Ezek klasszikusabb adóformák, mint az egykori egyenes adó, a vagyonadó.  

Rendben van, azt is tudomásul veszem, hogy a forgalmi típusú adókat preferálja a 
kormány. Itt azért az a minek nevezzelek dilemma, hogy ez adó-e vagy illeték, igencsak 
megerősödtem abban a véleményemben, hogy ez bizony adó és nem illeték. Mert akkor lenne 
igazán tiszta ez a helyzet, és azért vonult, gondolom, vissza a csekkadó kifejezéstől az 
előterjesztő. Mert akkor ki kéne mondani, ha az illetékért valamit kap, az adóért nem kap 
semmit direktben, azért adó, mert a nagykalapba tevődik, az illetékért kapok valamilyen 
szolgáltatást. Ha ez valóban illeték lenne, akkor kéne megfizetni illetékként, aki valamit 
megfizet, és azért a szolgáltatásért, hogy a pénzét valahová telepítik, fizet valami 1 ezreléket. 
De miután nem ő fizet, hanem a pénzintézet, ezért ott ez már így nem jelentkezik, és ez a 
dilemma tartalmilag, azt hiszem, mégis csak adó. De hagyjuk ezt az akadémikus vitát. 

Még az a megjegyzésem, aztán befejezem a magam részről a hozzászólásomat, hogy 
itt is azt hiányolom, hogy az indokolásban a hiánycél eléréséhez vezető kiadáscsökkentő 
utakról, számításokról, becslésekről nem szól. A hiánycélhoz vezető költségcsökkentő, 
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kiadáscsökkentő lehetőségekről nem nagyon beszélt főosztályvezető úr sem, az előterjesztés 
indokolása sem nagyon utal erre. Ennyi volt az én észrevételem. 

Újra szót adok Vágó képviselő úrnak. Tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Csak Dancsó úrra szeretnék reagálni. 

Egyértelmű, hogy nem vagyunk naivak. Ha csak Magyarországon vezetnék be azt a típusú 
adót, amit mi gondolunk, a magyar Értéktőzsde, illetve Árutőzsde ellehetetlenülését jelentené. 
Azt gondoljuk, hogy a magyar gazdasági diplomáciának van itt feladata, hogy előrelépjen 
ebben a kérdésben. Egyébként nyilvánvaló, hogy itt nem szükséges egész az Európai Unióra 
kivetni a már Kelet-Közép-Európában megtörténne, már az is előrelépés lenne. De ha csak 
Magyarországon lenne ilyen, ez versenyhátrányt jelentene. Viszont véleményünk szerint az 
egész világgazdaság gazdasági szerkezetének átalakulása szempontjából ez egy kulcskérdés, 
és a zöldek Európában mindenhol kiállnak emellett. Csak, hogy lezárjam ezt a kérdéskört. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom, és megadom a szót 
főosztályvezető úrnak, hogy reagáljon a vitában elhangzottakra. Tessék! 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tulajdonképpen egyet tudok 

érteni azzal a felvetéssel, hogy a részvénypiac, illetve a tőzsde megadóztatása 
Magyarországon azzal a nem kívánt hatással járna, hogy ezeket a tranzakciókat külföldön 
bonyolítanák le. Köztudomású, hogy az Európai Unió szintjén valóban zajlik egy vita a 
pénzügyi tranzakciós adó bevezetéséről. Valójában úgy látjuk, hogy ez a vita meddő, a 
tagállamok között nincs teljes konszenzus, és maga az Európai Bizottság is az Európai Unión 
túlmutatóan szeretné ezt a pénzügyi tranzakciós adót bevezetni, lehetőség szerint a G20-ak 
szintjén. Tehát a tőkepiaci folyamatok megadóztatása valóban tagállamokon átívelően 
lehetséges, ily módon a javaslat a bankközi és a tőkepiaci műveleteket kiveszi az 
illetékfizetési körből. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A szavazás következik arról, hogy a pénzügyi 
tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága megvan-e a 
bizottság szándéka szerint. Ki az, aki alkalmasnak tartja általános vitára a törvényjavaslatot? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkilenc. Ki az, aki nem tatja alkalmasnak? 
Kettő. Tartózkodás nem volt. A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
ítélte. 

Előadó állítása következik. A többségi véleményt kifogja előadni? Dancsó képviselő 
úr. A kisebbségi véleményt én vállalom. Köszönöm szépen. 
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Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! A mai napra rendelt feladatot elvégeztük. Holnap ismét 
találkozunk. Köszönöm. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc.) 
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