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Napirend: 

 

1. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
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javaslatok megvitatása) 

2. A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7034. szám - a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 

módosító javaslatok megvitatása) 

3. A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat (T/7032. szám - módosító javaslatok 
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átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7415. 

szám - általános vita) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a kormány 
részéről megjelent Banai Péter helyettes államtitkár urat és munkatársait, a sajtó képviselőit. 
Mai ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Egyúttal 
emlékeztetem mindannyiunkat arra, hogy jelenleg a bizottság létszáma 26 fő, mivel olyan 
örvendetes vagy nem örvendetes esemény történt a bizottság szempontjából, nem tudom 
megítélni, hogy Szijjártó Péter alelnök úr a kormány tagja lett, ezért én magam legalábbis 
nagy érdeklődéssel várom, hogy ki fog a helyére ülni alelnöknek a továbbiakban. 

A napirend elfogadása 

Ezek után tehát a napirendi ajánlást tartalmazó meghívóhoz észrevétel nem érkezett. 
Feltételezem, hogy a bizottságnak ez megfelel. Ezért meg is kérdezem, hogy ki az, aki 
elfogadja az általam javasolt napirendi pontokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. 

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

Rá is térünk az 1. napirendi pontra, a központi költségvetés módosításáról szóló 
törvényjavaslat immár többedszer kerül elénk is. A zárószavazást előkészítő módosító javaslat 
érkezett a kormány részéről, amelynek kommentálására megkérem Banai Péter helyettes 
államtitkár urat. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat elkészítésére és benyújtására a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény értelmében került sor. A stabilitási 
törvény 26. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben egy költségvetést érintő módosító 
javaslatot a Költségvetési Tanács nem fogad el, akkor a kormány köteles olyan módosító 
javaslatot készíteni, amely a tanács véleményét figyelembe veszi. A Költségvetési Tanács úgy 
ítélt meg egy módosító javaslatot, amely 288,8 millió forinttal emelte meg a 
kormányhivatalok kiadásait, és ugyanekkora összeggel a bírságok bevételét, hogy nem 
biztosított az, hogy az említett bírságbevételi többlet be fog folyni, ezért a Költségvetési 
Tanács aggályt fogalmazott meg az államadósság teljesíthetősége, a hiánycél tartása 
tekintetében. 

Az elkészített és benyújtott kormányzati módosító javaslat ezért a tanács véleményét 
maximálisan figyelembe véve 288,8 millió forinttal kisebb kiadási és bevételi összeget 
tartalmaz, mint amit a kritizált módosító javaslat megfogalmazott. Vagyis olyan kiadási és 
olyan bevételi szintre áll vissza az említett két kiadási, illetve bevételi tétel, amelyet 
előzetesen a Költségvetési Tanács is elfogadott. 

Két kiegészítést engedjenek meg a módosító javaslathoz. Az egyik kiegészítésem az, 
hogy a bírságbevételek általunk kalkulált összege 2012-ben időarányosan 1,1-1,8 milliárd 
forintot jelent. Ekkor az a többlet, amely az eredeti, jóváhagyott 2012-es bevételi számokhoz 
képest jelentkezik. A Költségvetési Tanács által elfogadott többletbevétel pedig 1 milliárd 
forint alatti. Vagyis azt gondoljuk, hogy akár az a módosító javaslat szerinti többletbevétel is 
megvalósulhatott volna, amelynek kapcsán a Költségvetési Tanács kritikát fogalmazott meg. 
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A másik megjegyzésem pedig az, hogy amennyiben a kormányhivatalok kiadásainál 
olyan feszültségek jelentkeznek, amelyek a jóváírt kereteken belül nem oldhatók meg, akkor a 
többletkiadások kormányzati hatáskörben biztosíthatók. Mindezek alapján javasolja a 
kormányzat a módosító javaslat támogatását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a kiegészítést. Köszöntöm Pesti Imre urat, 

aki az előterjesztők nevében van köztünk. Kérdezem, hogy miként vélekedik a kormány 
módosító indítványáról. Parancsoljon! 

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz), előterjesztő. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Elfogadjuk a kormány álláspontját, és azonosulunk vele. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságé a szó. Kérdés vagy észrevétel van-e valakinek? 

Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Megragadom az alkalmat, hogy a 

kormány és az előterjesztő is jelen van. Már többedjére van előttünk ez a javaslat, és igen 
nehezen tudják teljesíteni azt a viszonylag egyszerű feladatot, hogy pontos számokkal 
jöjjenek ide. Úgy gondolom, az eredeti elképzelésük az volt, hogy ez a 288,8 millió forintnak, 
ha jól gondolom az előző beszélgetésünk alapján, bizonyos beruházásokat, illetve 
eszközbeszerzéseket szolgált volna. Önök ehhez kerestek bevételi lábat a bírságok 
megemelésével, amelyet a Költségvetési Tanács visszadobott. Az a kérdésem, hogy ennek 
ellenére ezt fenntartják, magyarán az itt tervezett beruházásokat, eszközbeszerzéseket, 
korszerűsítéseket végrehajtják és lejátsszák azt, amit helyettes államtitkár úr mondott, hogy A 
verzió, vagy lesz többletbevétel a bírságból, vagy B verzió, az általános tartalék terhére ezt 
lefinanszírozzák. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor kérem, engedjék 

meg, hogy én is néhány gondolatot fűzzek ehhez az ügyhöz. Ez egy képviselő indítványként 
érkezett először a parlament elé, amit a kormánytöbbség megszavazott. Mármint a tárgyalását. 
Ezt követően Tarnai Richárd képviselő úr nyújtott be egy módosító indítványt, amelynek 
indoklásában azt írta, hogy az a remélt bírságösszeg, amely majd fedezni tudja ennek a 350 
fős szakértői gárdának a bérét, kevés, mert járulékos és egyéb kiadások is tapadnak hozzá. 
Úgy tudom, ezt az előterjesztő ugyancsak elfogadta, sőt, a kormány is elfogadta és 
megszavazták a kormányoldalon ezt a módosító indítványt. 

Ugye, amit azután a Költségvetési Tanács azért nem respektált, mert hiszen nem 
voltak mögötte számítások, és aggályosnak vélte ezt a ráemelést, amit Tarnai 
képviselőtársunk tett, hogy a hiánycélt ne érintse az indítványa. Na most, innen visszaveszi az 
egész ügyet a kormány javaslata. Az én kérdésem az, hogy ha akceptálták Tarnai Richárdnak 
azokat az érveit, miszerint 288 millió forinttal többe fog kerülni az egész cserebere, akkor, ha 
valóban ennyivel többe fog kerülni, hiszen önök ezt elfogadták és megszavazták, akkor most a 
visszavétel miatt ez a 288 millió forint honnan lesz finanszírozva, és ki fogja ezt 
finanszírozni. Ez az én dilemmám vagy észrevételem. 

Ha nincs több észrevétel, akkor átadom a szót először az előterjesztőnek, utána a 
kormánynak. Illetve most a kormány az előterjesztő, tehát a kormánynak. Tessék! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Valóban, elnök úr pontosan idézte fel a bírságbevételekkel és a kormányzati 
többletfeladatokkal kapcsolatos kronológiát. Az első képviselői módosító javaslat 997,5 
millió forint többletkiadást fogalmazott meg a kormányhivataloknál, és ekkora összeggel 
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emelte a bírságbevételeket. Látni kell, hogy ez az első javaslat azért készült, mert a helyi 
önkormányzatoktól szabálysértésekkel kapcsolatos feladatokat vett át a kormányzat, a 
feladattal együtt mozogott a létszám, és a feladattal, létszámmal együtt mozgott a 
költségvetési bevételi és kiadási tétel. 

Ugye, ezt az első javaslatot a Költségvetési Tanács elfogadta. Utána érkezett Tarnai 
képviselő úrtól egy módosító javaslat, ami további 288,8 millió forinttal emelte meg a 
kiadásokat és a bevételeket. Erre mondtam én azt, hogy amikor a kormányzat a javaslat 
támogatásáról döntött, akkor úgy látta, hogy a várható bírságbevételek teljesülni fognak, ezért 
a hiány- és az államadósságcél teljesítésekor nem jelent kockázatot. A kérdés az, hogy akkor 
most mi lesz ezzel a 288 milliós tétellel, és miért változott a kormány álláspontja. A kormány 
álláspontja azért változott, mert a stabilitási törvény értelmében figyelembe kell venni a 
kormányzatnak a Költségvetési Tanács álláspontját. 

A 288,8 millió forintos többlet tekintetében pedig jelenleg áttekintjük az összes kiadási 
tételt, felülvizsgáljuk azt, hogy a jelenlegi keretekből mi az, ami finanszírozható, mi az, ami 
nem. Ami feltétlenül finanszírozható és az előirányzat nem biztosítja, az a többlet 
kormányhatáskörben csoportosítható át. Erre több technika van, fejezeten belül is megoldható, 
miniszteri egyetértéssel, illetőleg a kormány döntése szükséges ahhoz, ha a 
többletfeladatokhoz a többletkiadás biztosítása maradványból vagy pedig a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzatból kerülne átcsoportosításra. 

Ezzel Boldvai képviselő úr kérdésére is igyekeztem választ adni. Tehát áttekintjük a 
kiadásokat, és amennyiben szükséges, a többlet kormányzati hatáskörben kerül biztosításra, 
értelemszerűen meglévő forrásokból. Vagyis a Költségvetési Tanács által figyelt 
államadósságcél teljesíthető marad. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Pesti képviselő úr kíván-e reflektálni mint első 

előterjesztő? (Jelzésre.) Nem kíván. Akkor szavazás következik arról, hogy a kormány 
zárószavazás előtti módosító indítványát támogatja-e a költségvetési bizottság. Kérem, aki 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a döntő 
többség támogatja. De megkérdezem, ki az, aki nem támogatta. Ilyen nincs. Ki az, aki 
tartózkodott? Három tartózkodás mellett a költségvetési bizottság támogatja az indítványt.  

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen államtitkár úr közreműködését, képviselő úrnak szép napot 
kívánok. 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárár, Nátrán Roland urat, a napirendi pont előadóját. Egyúttal 
meg is kérdezem, hogy miután a módosító indítványt tevő Vágó Gábor képviselő úr jelen van, 
kívánja-e indokolni az indítványát. 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. A kapcsolódó módosító javaslatom 

arra irányul, hogy ne lehessen azt megtenni az önkormányzatoknak, hogy válogatnak a 
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közigazgatási területükön lévő ingatlanok közül, hogy melyikeket veszik át a Nemzeti 
Eszközkezelőtől, illetve melyikeket nem. Ez a Nemzeti Eszközkezelő működőképességének 
egy kulcseleme. Véleményem szerint, ha az önkormányzatok, amelyek a lakhatási feladataikat 
így vagy úgy látják el, nagyon diverz a kép, és még utána is válogatni fognak bérlő, ingatlan 
elhelyezkedése, ingatlan állapota alapján, nagyon nehezen tud majd a Nemzeti Eszközkezelő 
az egész országra kiterjedően egy ingatlanhasznosító szerepben is helyt állni. 

Úgy gondolom, hogy a módosító indítványom első része technikai, hiszen itt a 
bizottsági viták során is egyértelművé vált, hogy a Nemzeti Vagyonkezelőtől kellene átvennie 
ezt az ingatlant. Szerintem ezzel mindenkinek egyet kell értenie, hiszen ez egy technikai 
módosítás. Annyiban tettem úgymond engedményt a képviselői javaslathoz képest, hogy 
véleményem szerint valóban lehetőségük legyen az önkormányzatoknak arra, hogy 
költségelven állapítsák meg a bérleti díjat, viszont úgy gondolom, ha a Nemzeti Eszközkezelő 
szabályozásánál megengedjük az önkormányzatoknak a válogatást, akkor az Eszközkezelő 
életképtelen lesz. Ugyanis túl nagy bürokratikus terhet fog majd az jelenteni, hogy az ország 
minden egyes településén helyt kell állnia csupán azért, mert az önkormányzatoknak egyik 
vagy másik ingatlan nem annyira tetszett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reflektálni 

Vágó képviselő úr érveire, illetve indokolására. 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyiban, elnök úr, hogy a 

kormány nem támogatja a javaslatot. A normaszövegben, abban a módosítóban, amihez a 
kapcsolódó módosító javaslat kapcsolódik, helyesen szerepelt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő, ott nem tévedésről, elírásról van szó. A normaszöveg arra a helyzetre rendel 
szabályozást, amikor a vagyontörvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek kell a 
vagyonpolitikáért felelős miniszter felé kezdeményeznie az állami vagyon átadását az 
önkormányzati vagyonkörbe. Tehát nem helyes ezt az Eszközkezelőre kicserélni. 

A kapcsolódó módosító javaslat, illetve indoklása azért nem támogatható, mert nem 
teszi lehetővé azt az egyébként képviselő úr által is elmondott célt, hogy az önkormányzatok 
szelektálhassanak és válogathassanak az ingatlanok között. Illetve a kapcsolódó módosító 
javaslat tárgya maga a lakbér szabályozására vonatkozik, amit szintén nem támogat a 
kormány, mert kormányrendeletben rögzített lakbérszintre kellene áttérni. Ez az indoka 
annak, hogy a kormány ezt nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van észrevétele Vágó képviselő úr 

javaslatához? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, akkor szavazás következik arról, hogy a 
T/7034/6. számú ajánlást, módosító javaslatot a bizottság támogatja-e. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Kettő támogatás mellett a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott a 
módosító indítvány. 

Van még egy indítvány ehhez a napirendi ponthoz, amit a gazdasági bizottság 
készített. A mi bizottságunk mint első helyen kiemelt bizottság kell hogy ezzel foglalkozzék. 
Az 1. ajánlási pontban és a kapcsolódó többi pontban szerepel az indítvány. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy a kormánynak mi a véleménye erről. 

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

A gazdasági bizottság módosító indítványát leegyeztette a kormánnyal, és a kormány 
támogatja a módosító indítványban foglaltakat. Az Eszközkezelő működésével kapcsolatos 
részletszabályok, illetve működési szabályok pontosításáról, kiegészítéséről van benne szó. 
Természetesen, ha kérdés van ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen válaszolok. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés. Véleményt, 
bizottsági véleményt (Nincs jelentkező.) nem látok. Akkor szavazás következik az ajánlás 1. 
pontjáról és a hozzá kapcsolód többi pontról a gazdasági bizottság indítványáról, hogy a 
költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság támogatja-e az indítványt. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő 
többsége támogatja az indítványt.  

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen államtitkár úr közreműködését. 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása 

Következik a 3. napirendi pont, a biztosítási adóról szóló törvényjavaslathoz érkezett 
módosító javaslatok megvitatása. Itt ellenzéki javaslatok szerepelnek kizárólag, úgy látom. 

Az 1. mindjárt az enyém. Annyi megjegyzést… Ja, bocsánat, nincs előterjesztőnk. Van 
előterjesztőnk? Akkor szíveskedjék mondani majd a nevét a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Laki Gábor vagyok. 
 
ELNÖK: Laki Gábor. Köszönjük. Az ajánlás 1. pontjában én tettem egy módosító 

indítványt azzal a szándékkal, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és a preambulumban azt 
mondja a törvényhozó, hogy a költségvetési hiánycél tartása érdekében történik mindaz, amit 
a biztosítási adóról szóló törvény tartalmaz. Ennyi az én javaslatom, tehát egy elvi jellegű 
javaslat, hogy világos és egyértelmű legyen, hogy mi a célja a biztosítási adónak. (Dr. Balog 
Ádám megérkezik az ülésre.) Kérdezem erről a kormány képviselőjének véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 

Szeretném jelezni ugyanakkor, hogy folyik egy egyeztetés a törvény kapcsán az érintettekkel, 
és itt lehet, hogy javaslunk módosításokat, és ezt a javaslatot is megfontolnánk ennek 
keretében, ha elnök úr ezt megengedné, mert nem akarunk most semmi olyat elfogadni, ami 
nincs előzetesen egyeztetve. 

 
ELNÖK: Köszönöm és köszöntöm Balog Ádám államtitkár urat. Természetesen 

megtisztelnek vele, ha a véleményemet akceptálják. Nem szoktam hozzá, hogy külön 
köszönet érte. Ezek után kinek van még véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs vélemény. A 
szavazás következik az ajánlás 1. pontjáról. Ki az, aki az ajánlás 1. pontjának támogatása 
mellett voksol? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen mellett nem kapott 
egyharmadot sem a javaslat. 

Következik a 2. ajánlási pontban Scheiring Gábor képviselő úr indítványa. Ő nincs itt, 
tehát ő nem tudja kommentálni. Kérdezem a kormány véleményét. Államtitkár úr! 

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

támogatja, ez a kérdés még nem volt a kormány előtt. A probléma, amit felvet a képviselő úr, 
jogos, a mezőgazdasági biztosításoknak van egy olyan köre, amely, nem kizárt, hogy külön 
kezelést igényel. Szeretnénk ezt is az egyeztetések keretében megoldani. 

 
ELNÖK: Értem, köszönöm. Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás! Ki 

támogatja a bizottság részéről az indítványt? (Szavazás.) Egy támogatás mellett nem kapott 
elegendő voksot, tehát nem támogatja a bizottság. 
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Következik a 3. ajánlási pontban Volner János képviselő úr indítványa. Államtitkár úr, 
mi a véleménye? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

minisztérium. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e észrevétel vagy javaslat? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. Ki támogatja? (Szavazás.) A javaslat nem kapott egyharmadot sem. 
Következik a 4. ajánlási pont, ugyancsak Volner képviselő úr indítványa. A kormány 

véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

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

Szavazás következik. Ki támogatja Volner képviselő indítványát? (Szavazás.) Két igen mellett 
nem kapott egyharmadot. 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. 

Szavazás. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett nem kapott egyharmadot 
sem. 

A 6. ajánlási pontban Volner János indítványa. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. A bizottság nem tesz észrevételt, szavazni viszont fog. Ki támogatja a bizottság 
részéről? (Szavazás.) Két igen mellett nem kapott egyharmadot. 

A 7. ajánlási pontban szintén Volner képviselő úr indítványa. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja ezt sem? A bizottság részéről nincs 

vélemény. Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett nem kapott a javaslat 
egyharmadot. 

A 8. ajánlási pontban Volner János javaslata. A minisztérium véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

minisztérium. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás következik. 

Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett nem kapott egyharmadot. 
A 9. ajánlási pontban jómagam indítványa van, aminek megint csak nem számszerű, 

hanem inkább elvi jelentősége lenne részemről, amennyiben azt kívánnám hangsúlyozni, 
hogy az új adó bevezetése az adóhatóság részére jelentős ellenőrzési többletfeladatokkal jár. 
Én tudom, hogy az adóhatósági tevékenység önmagában is tartalmaz ellenőrzési elemeket, 
mégis kiemelném az ellenőrzés jelentőségét, mert ismereteim szerint 150 vagy még annál is 
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több új feladatot kapott az adóhatóság ezzel a rengeteg új adóval, ami most itt a nyakába 
zúdul. Ezért bátorkodtam az ellenőrzés jelentősét kiemelni és a kiemelést szíves figyelmükbe 
ajánlani. Kérdezem a minisztérium véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Respektáljuk elnök úr 

véleményét, tekintettel arra, hogy az adóhatósági fogalom valóban tartalmaz ellenőrzést, de a 
minisztérium nem támogatja. 

 
ELNÖK: Tehát respektálva nem támogatja, vagy hogy kell érteni? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja, de az adóhivatal nevében is megköszönöm az elvi támogatást. 
 
ELNÖK: Nagyon szívesen máskor is. Kérdezem a bizottság véleményét. (Nincs 

jelentkező.) Nincs vélemény. Szavazás következik. Ki az, aki az indítványt támogatja? 
(Szavazás.) Két igen mellett az egyharmadot sem kapta meg. Tehát nem támogatja a 
bizottság. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása 

Következik a 4. napirendi pontunkban a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok sorsáról való döntés. 

Az ajánlás mindenkinek rendelkezésére áll. A 1. pontban Vágó Gábor, Scheiring 
Gábor LMP-s képviselők indítványa szerepel. Ez összefügg a felsorolt pontokkal. Erről 
kérdezem a minisztérium véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

minisztérium. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium. A bizottság viszont? Kivételesen szintén 

nem támogatja. Szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett 
az egyharmadot sem kapta meg. 

Következik a 2. ajánlási pontban Scheiring Gábor képviselő úr indítványa. A 
minisztérium véleménye? 

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

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

következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nem támogatja a bizottság. 
Következik a 3. ajánlási pontban szintén Scheiring Gábor indítványa. A minisztérium 

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

támogatja. Szeretném jelezni, hogy ezek a módosító javaslatok ahhoz kapcsolódnak, hogy 
Scheiring úr szeretné a törvényt átírni teljes mértékben a Bizottság financial transaction tax 
jellegére, amivel nem értünk egyet. Köszönöm. 
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ELNÖK: Bocsánat, de a törvényalkotó azért van, hogy törvényeket átírjon vagy 

módosítson, azért ne marasztalja el a képviselő urat. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem marasztalom el, de nem 

értünk vele egyet. Ennyi. 
 
ELNÖK: Világos, az korrekt, hogy nem ért vele egyet. De azt a szándékát, hogy átírja 

a törvényt, azt azért… Jó. Tehát a 3. indítvány… Tessék, Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Bocsánat, csak egy mondat, hogy a jegyzőkönyvbe 

legyen benne. Senki nem vitatja el egy országgyűlési képviselőnek azt a jogát, hogy 
bármilyen módon átírjon egy törvényt. Akkor nevesítsük! Scheiring úr jelenleg a 
Bankszövetség álláspontját képviseli a Magyar Országgyűlésben, mi meg nem. (Babák 
Mihály: Mi nem.) 

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítő megjegyzést. Tehát a 3. számú indítványról van szó, 

amelynek a szavazása következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
Köszönöm. 

A 4. ajánlási pontban Volner képviselő úr indítványáról van szó. Kérdezem a tárca 
véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. A 

szavazás következik. Ki támogatja Volner képviselő úr indítványát? (Szavazás.) Két igen 
mellett nem kapott egyharmadot. 

Az 5. ajánlási pontban Scheiring Gábor indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. A bizottság? (Nincs jelentkező.) A bizottság részéről 

nincs észrevétel, a szavazás következik. Ki támogatja az 5. ajánlási pontban lévő indítványt? 
(Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 

A 6. pontról már volt szó, a 7. ajánlási pontban Volner János képviselő indítványa. A 
tárca véleménye? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről véleményt nem látok. Ki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 8. ajánlási pontban szintén Volner képviselő indítványa. Tárcavélemény? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás. Ki 

támogatja a 8. pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 9. ajánlási pontban Volner János indítványa. A tárca véleménye? 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság részéről véleményt nem látok. Szavazás. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 10. ajánlási pontban Volner képviselő indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Szavazás 

következik. Ki támogatja a 10. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett 
a bizottság nem támogatja. 

A 11. ajánlási pontban Volner képviselő indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Szavazás. Ki 

támogatja a 11. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 12. ajánlási pont következik. Tárcavélemény? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás. Ki 

támogatja a 12. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 13. ajánlási pontban Volner képviselő indítványa. Tárcavélemény? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás. Ki 

támogatja a 13. ajánlási pontban lévő indítványt, (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 14. ajánlási pont következik. Tárcavéleményt kérek! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik a 14. ajánlási pontról, Volner János indítványáról. Ki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 15 ajánlási pontban Volner képviselő indítványa. Tárcavélemény? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás. A 

15. ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 16 pontról volt szó. A 17. pontban Scheiring Gábor indítványáról a tárca 

véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Szavazás 
következik. Ki támogatja Scheiring Gábor 17. ajánlási pontban lévő indítványát? (Szavazás.) 
A bizottság nem támogatja. 

A 18. pontról volt szó. A 19 ajánlási pontban ugyancsak Scheiring képviselő 
indítványa. Tárcavélemény? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. A bizottságból 

ki támogatja? (Szavazás.) A bizottságból senki nem támogatja. 
A 20. ajánlási pontban Kiss Sándor képviselő úr indítványáról a tárca véleményét 

kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, nincs észrevétel. Szavazás következik. A 20. ajánlási pontban Kiss Sándor indítványát 
ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem támogatja. 

A 21. ajánlási pontban szintén Kiss Sándor képviselő indítványáról kérdezem a tárca 
véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Szavazás 

következik a 21. ajánlási pontban Kiss Sándor indítványáról. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy 
támogató mellett a bizottság nem támogatja. 

A 22. ajánlási pontról volt szó, a 23. ajánlási pontban Scheiring Gábor képviselő 
indítványáról a tárca véleményét kérdezem. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, bizottsági véleményt nem látok. Szavazás következik 

a 23. ajánlási pontról. Ki az, aki támogatja a 23. indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
A 24. ajánlási pontban Volner János indítványáról a tárca véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Szavazás. 

A 24. ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 25. pontról volt szó, a 26 pontban Scheiring Gábor indítványáról a tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) A 

bizottságnak nincs véleménye. Szavazás következik a 26. ajánlási pontot ki támogatja? 
(Szavazás.) Senki nem támogatja. 

A 27. ajánlási pontról a tárca véleményét kérdezem. Bocsánat, ez már volt. 
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A napirendi pont lezárása 

Végeztünk a napirendi pont tárgyalásával, a pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló 
törvényjavaslathoz érkezett indítványok ügyében. Köszönöm államtitkár úrnak a 
közreműködést. Marad még velünk? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A munka törvénye 

következik, ha jól tudom. Kérnék két percet, míg a kollégák megérkeznek, mert bár én 
képviselem a tárcát, de…  

 
ELNÖK: Igen, szünet következik. Köszönöm. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon köszönöm. (Rövid 

technikai szünet.) 

A munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését az 5. napirendi ponttal, a 
munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslattal. Jó hosszú címe van. Ennek az általános vitára 
bocsátásáról kell állást foglalnunk. De mielőtt ezt megtesszük, megadom a szót Balog Ádám 
helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az átmeneti rendelkezés alapvetően adózási jellegű részeket tartalmaz, ezért vagyok én most 
itt. Ezek különösen arra tekintettel születtek, hogy a munka törvénykönyve új szerkezettel, új 
megközelítésében a több munkáltató által létrehozott jogviszonyokat rendezi. Ennek számos 
eljárásjogi és tartalmi, anyagi jogi módosítása van. Ez igényel számos törvénymódosítást, így 
a személyi jövedelemadóról, a társasági adóról, az adózás rendjéről szóló törvény 
módosítását, és ezeket egymással pozicionálisan kell megtenni. Gyakorlatilag ezek a 
változások vannak végigvezetve, pár egyéb, kisebb változtatással. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát a törvényjavaslat fölött. 

Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok észrevételt. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Kérdés, észrevétel nincs, nincs más hátra, mint szavazni arról, hogy ez a hosszú nevű 
törvényjavaslatot, nem ismétlem meg a címét, az 5. napirendi pontban szerepel, a bizottság 
alkalmasnak ítéli-e arra, hogy általános vita legyen belőle. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő 
többsége általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. (Babák Mihály: Egy 
kivételével.) 

A szabályok szerint előadót is kell állítanunk, tehát miután érdemi vita nem alakult ki, 
azt legalább be kell jelentenünk a plenáris ülésen, hogy a bizottságban milyen irányú 
állásfoglalás született. Ezért kérdezem, ki lesz az, aki ezt elmondja. Vagy én mondjam el, 
(Jelzésre.) Köszönöm szépen a bizalmat, el fogom mondani ezt az egy mondatot. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársának, Laki főosztályvezető úrnak a 
jelenlétét. 
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Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Az egyebek között nem tudom, van-e valakinek valami 
mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor berekesztem az ülésünket. 
Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 47 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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