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Napirendi javaslat  
 

1.  Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 

szám) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. Egyebek 
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A bizottság részéről  

Megjelent  
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Babák Mihály (Fidesz)  
Balázs József (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
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Vágó Gábor (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Szijjártó Péter (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP)  
Babák Mihály (Fidesz) megérkezéséig Dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Bóka István megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) megérkezéséig Herman István Ervinnek (Fidesz)  
Font Sándor (Fidesz) megérkezéséig Ékes Józsefnek (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. Köszöntöm a kormány nevében jelenlevő 
Balog Ádám helyettes államtitkár urat és Windisch László tanácsadó urat a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

A mai napra kiküldött meghívóban egy napirendi pont, illetve az egyebek szerepelnek. 
Még mielőtt szavaznánk arról, hogy elfogadja-e a bizottság az általam javasolt menetrendet, 
napirendet, bejelentem, hogy a bizottság határozatképes, figyelembe véve a helyettesítéseket 
is, ezért megkérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság az általam javasolt napirendet, amihez 
korrekciós javaslat nem érkezett. 

Kérem, hogy aki elfogadja a napirendet, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat.  

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 
szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Ismét köszöntöm helyettes államtitkár urat, és először megyünk az ajánlásokban 
szereplő módosító indítványokra, amelyek az adózást érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvénycsomaghoz érkeztek az 1-es napirendi ponthoz kapcsolódóan.  

A javaslattevő nincs jelen, ezért most megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy 
Ipkovich György képviselő úr indítványát az ajánlás 1-es pontjában miként kommentálja a 
kormányzat.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

minisztérium nem támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium az 1-es ajánlási pontot nem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, van-e valakinek ehhez hozzáfűznivalója.  
Szavazunk az 1-es ajánlási pontban levő indítványról. Ki az, aki Ipkovich György 

indítványát támogatja? (Szavazás.) 1 támogatás mellett a javaslat nem kapta meg az 
egyharmados többséget. 

A 2-es ajánlási pontban ugyancsak MSZP-s módosító javaslat szerepel, Tóth Csaba, 
Simon Gábor, Tóbiás József urak részéről.  

A kormány véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

minisztérium nem támogatja.  
A minisztérium nem támogatja, a bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 támogató javaslat a 
bizottság részéről, ami azt jelenti, hogy nem kapott egyharmadot sem. 

3-as ajánlási pontban ismét Tóth Csaba, Simon Gábor, Tóbiás képviselő urak ajánlása. 
A kormány véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs 
jelzés.) Bizottsági véleményt nem látok, így szavazás következik. Ki támogatja a 3-as ajánlási 
pontban levő indítványt? (Szavazás.) Nem támogatja senki. 

4-es ajánlási pontban Dancsó József képviselő úr indítványa szerepel, ami összefügg 
az 5-ös ajánlási pontban levő indítvánnyal, tehát a kettő együtt értelmezendő. 

Kérdezem Dancsó képviselő urat kívánja-e indokolni a javaslatát. (Dancsó József jelzi, 
hogy nem.) Nem kívánja indokolni. 

A kormány véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottságnak van-e észrevétele? (Nincs jelzés.) Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság elsöprő többsége 
támogatja. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt.  

Következik a 6-os ajánlási pontban Tukacs István, Göndör István, Burány Sándor 
MSZP-s képviselők javaslata. MSZP-s kollegák nincsenek itt a bizottság ülésén.  

A kormány véleményét kérdezem erről az indítványról. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium, ugye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja az indítványt. A bizottságnak van-e 

észrevétele az indítványról? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Szavazás következik a 6-os ajánlási pontról. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.)  
1 támogató mellett az egyharmadot nem kapta meg az indítvány. 
Következik a 7-es ajánlási pontban Mesterházy Attila indítványa, amelynek a 

házszabályszerűségéről kell állást foglalnunk, mert ez Házszabály nézőpontjából nem 
egyértelmű, hogy szabályos javaslat-e. Tehát azt kell eldöntenünk, hogy a bizottság ezt a 
módosító indítványt házszabályszerűnek ítéli-e. Én ilyenkor mindig zavarban vagyok, mert 
nem vagyok Házszabály szakértő, megmondom őszintén. Én ez ügyben tartózkodni fogok, 
mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy kellően megalapozottan állást tudjak ebben 
foglalni, de a bizottságnak joga van megítélni, hogy házszabályszerű-e a 7-es ajánlási pontban 
Mesterházy Attila képviselő úrnak az indítványa. 

Aki úgy gondolja, hogy házszabályszerű, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Senki sem tartja házszabályszerűnek, tehát nem kell a tartalmi részével 
foglalkozni.  

Következik a 8-as ajánlási pontban Tóth Csaba, Kiss Péter képviselő urak indítványa. 
Ugyancsak meg kell kérdeznem, mint az előbbi ajánlási pontnál, hogy házszabályszerűnek 
ítéli-e ezt az indítványt a bizottság. Aki annak tartja, az kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! 
(Szavazás.) A bizottság nem tekinti házszabályszerűnek, tehát a 8-as ajánlási pont tartalmi 
elemeiről nem kell szavazni; sőt a 9-esről sem, miután a 8-as összefügg a 9-essel, így a 9-
essel sem kell foglalkoznunk. 

A 10. ajánlási pontban, Kiss Péter, Tóth Csaba képviselő urak indítványával 
kapcsolatban kérdezem a minisztérium véleményét. 
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DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Bizottsági vélemény van-e? (Nincs jelzés.) 

Bizottsági vélemény, észrevétel nincs. Szavazás következik. 
A 10-es ajánlási pontban Kiss Péter, Tóth Csaba képviselő urak indítványáról 

kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatja, tehát nem 
kapott egyharmadot értelemszerűen. 

11-es ajánlási pontban Tukacs István, Göndör István indítványáról kérdezem a tárca 
véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Bizottsági észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs, 

úgy látom. Szavazás következik a 11-es ajánlási pontban: Tukacs István, Göndör István 
indítványáról. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 

12-es ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa szerepel. Mielőtt szót 
adnék Vágó képviselő úrnak, itt is meg kell kérdeznem, hogy a bizottság házszabályszerűnek 
ítéli-e az indítványt. Ki az, aki házszabályszerűnek tartja az indítványt? (Vágó Gábor 
jelentkezik.) Vágó képviselő úr házszabályszerűnek tartja, de a bizottság többsége nem tartja 
házszabályszerűnek, tehát a tartalmi részével nem kell foglalkoznunk. 

Következik a 13-as számú indítvány, Tukacs István, Göndör István és társai 
indítványa. 

Kérdezem a minisztérium véleményét erről az indítványról. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e vélemény 

erről a javaslatról. (Nincs jelzés.) Nem látok véleményt.  
Szavazás következik a 13-as ajánlási pontról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság nem támogatja. 
Következik a 14-es ajánlási pontban Babák Mihály képviselő úr indítványa. Fel kell 

tennem a kérdést ez ügyben is, hogy vajon ez az indítvány házszabályszerű-e? Kérdezem a 
bizottságot, van-e erről vélemény, házszabályszerű-e. Bólogatással jelzik, hogy igen. Akkor 
ezek után meg kell kérdeznem, hogy aki házszabályszerűnek tartja az indítványt, az 
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) A többség házszabályszerűnek tartja. Ki az, 
aki nem tartja házszabályszerűnek? (Szavazás.) 1 nem tartja házszabályszerűnek, és 1 
tartózkodás mellett a bizottság házszabályszerűnek ítélte a 14-es ajánlási pontban Babák 
képviselő úr indítványát.  

És most megkérdezem a képviselő urat, hogy kívánja-e a tartalmi részét indokolni. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem kívánja indokolni a tartalmi részét az indítványnak. 
Kérdezem a tárca véleményét Babák Mihály képviselő úr indítványáról, 14-es ajánlási 

pont.  
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DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Babák 
képviselő úr egy jogos igényt fogalmazott meg azzal, hogy ezt szeretné egyszerűsíteni, illetve 
könnyíteni a kisvállalkozásoknak az adóterhét, különös tekintettel az áfára. Itt a felső 
értékhatárt növelné 6 500 000 forintra, melyre viszont lehetőség van. A tárca alapvetően 
egyetért a módosítás irányával, de ezt a javaslatot nem támogatja, mert év közben nem lenne 
célszerű a felső értékhatárhoz hozzányúlni, továbbá egy olyan koncepción dolgozunk pont, 
ami a kkv-szektor áfa kötelezettség kérdését érinti január 1-től, tehát bár teljesen egyetértünk 
az iránnyal és a megfogalmazott gondolattal, ezt a javaslatot ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A tárca nem támogatja az indítványt. 
A bizottság részéről Vágó képviselő úr kíván szólni. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Államtitkár Úr! Nekem az volna a kérdésem, hogy 

mikorra várható ez a kkv áfatörvény környezetének változása előreláthatólag, mert hiszen 
most változtatunk ugyebár az adójogszabályokon; most akkor évközben ismét lesz egy ilyen 
törvénymódosítási kör, ami itt az adójogszabályok változásával fog járni?  

 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt, akkor tessék válaszolni a kérdésre, államtitkár úr. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy 

vélem, kicsit túlmegyünk a napirendi ponton, de január 1-től tervezzük a változtatást.  
 
ELNÖK: Köszönöm a választ. Szavazás következik a 14. ajánlási pontban szereplő 

indítványról. Ki az, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot 
kapott a 14. ajánlási pontban szereplő Babák Mihály indítványa. Köszönöm. 

15-ös ajánlási pontban Tukacs István, Göndör István MSZP-s javaslat. Nincsenek 
MSZP-s képviselők itt.  

Kérdezem a tárca véleményét erről az indítványról. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságnak van-e észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Szavazás következik a 15-ös ajánlási pontról. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottság nem támogatja. 
16-os ajánlási pontban ugyancsak MSZP-s javaslat. 
Kérdezem a tárca véleményét. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok. Szavazás 

következik a 16-os ajánlási pontról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem 
támogatja. 

Tisztelt Bizottság! A képviselői módosító javaslatokról döntöttünk. Most következik 
három javaslat, amit én terjesztek a bizottság elé bizottsági módosító javaslatként.  

Az azonosítás érdekében mondom, hogy az elsőnek szánt bizottsági módosító 
indítvány 9 pontot tartalmaz, és mindenki előtt ott van. 

Az 1-es pontja úgy kezdődik: 14. § (2)-es bekezdés, ami kövér betűkkel van írva.  
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Tehát ezt a bizottsági módosító indítványt javaslom benyújtani, és tisztelettel kérem 
Babák képviselő urat, hogy szíveskedjék engedni, hogy megkérdezzem az államtitkár urat, 
hogy miként vélekedik erről. (Babák Mihály dr. Balog Ádám helyettes államtitkár úrral 
konzultál, és azt válaszolja az elnök úrnak, hogy mindjárt.) Hadd én mondjam már meg, hogy 
mindjárt, vagy nem mindjárt.  

Államtitkár úr szíveskedjék reflektálni arra, hogy ezt a bizottsági indítványt a tárca 
miként ítéli meg. 

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja a 9. pontból álló bizottsági módosító indítványt. Erről 

kérdezem a bizottság véleményét, hogy beadja-e a bizottság ezt az indítványt. Szavazzunk! Ki 
az, aki azt gondolja, hogy adja be a bizottság? (Szavazás.) A bizottság döntő többsége igennel 
szavazott. Ki az, aki nem javasolja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt az indítványt benyújtja.  

Következik a másik bizottsági indítványnak a megvitatása, ami úgy kezdődik: 1-es 
pontjában a 69. §-sal egészül ki. (Közbeszólás: Még nincs sorszáma.) Még nincs sorszáma, 
így van. Ez egy pontot tartalmaz mindössze. Ezt javaslom a bizottság részéről benyújtani és 
kérdezem az államtitkár urat, hogy erről mi a véleménye.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a 

javaslat a rokkant vállalkozók után adna szocpol adókedvezményt, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja azt, hogy a bizottság ezt nyújtsa be. A bizottság 

véleményét kérdezem, hogy benyújtsuk-e. Nem látok külön véleményt.  
Szavazás következik. Ki az, aki azt mondja, hogy nyújtsuk be? (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatja a javaslat benyújtását. 
És végül következik a 3. számú leendő bizottsági módosító indítvány, amiről megint 

kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ez úgy kezdődik, hogy az 53. § módosulása, stb., stb., és összesen két 

pontból áll, a második pont több bekezdésből. Tehát a tárca támogatja a bizottsági indítvány 
benyújtását. 

Kérdezem a bizottság véleményét.  
Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészről azt gondolom, hogy ez 

adminisztrációs tehercsökkentés, végre egy ilyen lépést is láthatunk a kormánytól. Másrészt 
az a kérdésem, hogy ha már egyszer hozzányúlunk itt az általános forgalmi adóról szóló 
törvényhez, és a Széll Kálmán-terv 168., vagy 86. oldalán található az a pont, hogy csak akkor 
kell az áfát befizetnie a számlát kiállítónak, amikor is kifizették azt a számlát. Van egy ilyen 
EU-s irányelv is, és hogy ezzel kapcsolatban milyen lépések lesznek, mert most még nem 
látom itt az adózásról szóló törvények módosításánál, pedig ez üdvös volna mindenki 
számára. Köszönöm.  
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DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 
szívesen válaszolok. Ez ugyanaz, amiről az előbb is beszéltünk, ez lenne az a kkv-szektor 
számára adott könnyítés január 1-től, amit bevezetnénk. Nincsen még kidolgozva a pontos 
megoldás, itt az Unióval konzultálni kell, mert nehezen értelmezhető egy pár pontja az 
irányelv módosításnak, január 1-től tudjuk megcsinálni, és egy kicsit később fogjuk a 
kormány elé terjeszteni. De ez az, amiről az előbb is beszéltünk, ez a kkv-szektor.  

 
ELNÖK: Köszönöm a választ. Kinek van még megjegyzése, észrevétele a harmadik 

bizottsági módosító indítványról. (Nincs jelzés.) Nem látok észrevételt, ezért szavazhatunk 
arról, hogy a bizottság benyújtja-e ezt a módosító indítványt, miként az előző kettőt is 
benyújtani szándékozott. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az 
indítvány benyújtását. Köszönöm.  

Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom. Megköszönöm a tárca, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkárának és tanácsadójának, főtanácsosának a segítséget. Viszontlátásra! 
Szép napot kívánok! 

Egyebek 

Az egyebek napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek 
bejelentenivalója, vagy közérdekű közlendője. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm. 

A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 25 perc) 
  

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


