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Napirend: 

 

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7425. szám - Rogán Antal, Babák Mihály, dr. Dancsó József 

és Márton Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa - bizottsági módosító javaslat 

benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat (T/7037. szám kapcsolódó 

módosító javaslatok megvitatás első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat (T/7032. szám - bizottsági módosító javaslat 

benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok kedves képviselőtársaim. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a helyettesítéseket is figyelembe 
véve. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, Balog Ádám urat 
és munkatársait, továbbá a sajtó érdeklődő képviselőit. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatomban három, illetve négy napirendi pont tárgyalása szerepel, 
ezekre vonatkozólag észrevételek nem érkeztek, ezért elfogadhatónak található. Kérem, hogy 
aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése 

Az 1. napirendi pontunk tárgyalására térünk rá, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot képviselők nyújtották be. Az 
előterjesztők közül többen is jelen vannak. Kérem az előterjesztőket, hogy a benyújtott 
módosító javaslatokkal kapcsolatban majd fejtsék ki a véleményüket. Érkezett egy bizottsági 
módosító indítvány is. Kérdezem Babák vagy Dancsó képviselőtársamat, ismerik-e ezt a 
javaslatot, amit bizottságiként kellene benyújtanunk. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Jelzem, igen, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nagyszerű. Tehát az előterjesztők azt az indítványt támogatják, amely 

bizottsági indítványként kerülne a többihez. Köszönöm szépen. Akkor ezek után még a 
kormánynak is szót adok. A tárcának, vagy a kormánynak, államtitkár úr? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Akkor nem sok tennivalónk van, mint szavazni arról, 

hogy ezt benyújtja-e a bizottság indítványként. Alelnök úr kér szót, parancsoljon! 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, valójában két 

dologról van szó. Valójában van egy bizottsági módosító javaslat, és van egy képviselői 
kapcsolódó módosító javaslat is. (Jelzésre.) Bocsánat, visszavontam. 

 
ELNÖK: Jó, akkor tehát szavazhatunk a bizottsági módosító javaslatról. Aki ezt 

elfogadja, kérem, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság döntő többséggel a módosító javaslattal egyetért. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. 
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A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása 

Akkor következik a 2. napirendi pont, a tranzakciós illetéknek nevezett javaslathoz 
érkezett kapcsolódó módosító javaslatokról való döntés. Ezekről a javaslatokról az 
előterjesztőt, a kormányt kérdezem, miként vélekedik. Tessék parancsolni! Lényegében egy 
ajánlási pontban szerepel ez a kérdés, amit föltettem, Kiss Sándor és Gyenes Géza jobbikos 
képviselők indítványáról van szó, talán így könnyebb megtalálni. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek. A módosító 

indítvány arra irányulna, hogy a részvényadás-vétel adóköteles lenne, a részvények 
kereskedését a javaslattevők megadóztatnák. A részvénykereskedés adóztatására van példa, 
Angliában is a részvények 8-10 százaléka adózik, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy 
Magyarországon a tőzsde nem annyira elterjedt és erős, hogy ennek adóztatása indokolt lenne, 
így ennek a javaslatnak a támogatása sem indokolt. Tehát a kormány nem támogatja. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A kormány az indítványt nem támogatja. Kinek 

van észrevétele az indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel. A 
szavazás következik. Aki támogatja Kiss Sándor és Gyenes Géza módosító indítványát, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy támogató mellett nem kapta meg a szükséges 
támogatást. Köszönöm. 

Van ehhez a napirendi ponthoz is egy olyan kezdeményezés, hogy a bizottság ehhez is 
nyújtson be egy módosító javaslatot. Erről kérdezem az államtitkár úr véleményét. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tranzakciós illetékek 

módosító javaslatáról beszélünk, ugye? (Jelzésre.) Ez a módosító javaslat számos ponton 
módosítaná a törvény szerkezetét. Tárgyalást folytattunk a Bankszövetséggel, és ezen 
tárgyalások folyományaként gondoltuk úgy, hogy ezeket a módosításokat tudnánk támogatni. 
A legjelentősebb talán az, hogy bevezet egy maximumot a tranzakciós illetékben a piaci 
szereplők által végzett forgalomnál. Ez a maximum 6 ezer forint, és ennek maximum 6 millió 
forintig terjedő utalás után kellene megtörténnie. 

Emellett számos kivételt fogalmaz meg ez a módosító indítvány, ami kiterjed például a 
befektetésiszámla-vezetési tevékenységre. Úgy gondoljuk, hogy ez egy támogatandó terület. 
Az állampapírral való kereskedés kapcsán is számos pont kiegészítésre kerül. Emellett kisebb 
egyéb módosítások is vannak. A jelentősebb változás ugyanakkor a módosító javaslatban az, 
hogy az államkincstár is adóalany lesz. Korábban ki volt véve ebből a kincstári körben végzett 
tevékenység. A kivételek most csökkennek a nyugdíjfizetések vagy a szociális fizetések után 
végzett tevékenységgel. A másik jelentős módosítás, hogy a Nemzeti Bank adómentessége is 
csökken, a Nemzeti Bank által vezetett számlák, egynapos, kéthetes betétek adóztatásra 
kerülnének lényegében 1 ezrelékkel annak érdekében, hogy a terhelés egyensúlyban legyen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek ehhez 

mondanivalója. Szekeres képviselő úr, tessék! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Ha nagyon stílszerű szeretnék 

lenni, akkor a kormánytól azt kérdezném, hogy mi van? Most kaptuk meg ezt a szöveget. 
Amennyire ezt át lehet tekinteni, ez teljes mértékben átalakítja az Országgyűlés előtt lévő 
törvényjavaslatot. (Babák Mihály: Megfontoltuk a véleményeteket.) Megtisztelő. Ennek két 
következménye van. Az egyik következmény mindjárt kapcsolódik a költségvetési vitához. 
Feltételezem, a beterjesztett törvényjavaslat alapján számolta ki a kormány ezt a közel 300 
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milliárdos bevételt. Ha ez így van, akkor az első kérdés az, hogy ez az átírt törvény milyen 
következményekkel jár a költségvetési bevételekre. 

De van egy másik kérdés is a törvény átszerkesztésével kapcsolatban. Az állam eddig 
kikerült szféráira is részben vagy egészben áthárulnak ezek a kötelezettségek az ön szóbeli 
kiegészítése, illetve az indoklás alapján, amint a törvényjavaslat szövege alapján ez látható. 
Illetve, ha átalakulnak a terhek az egyes pénzügyi műveleteknél, amennyiben 
kikövetkeztethető, hogy bizonyos kategóriákban felső határ lesz, akkor ez egy másik törvény, 
mint ami ma az Országgyűlés előtt szerepel. Most tényleg nem azzal akarok operálni, hogy az 
előzetes vitákban számtalanszor elmondtuk, hogy addig ezt nem szabad napirendre tűzni, 
amíg nem tisztázódnak le alapvető szándékok és kérdések, mert ez már mögöttünk van. De 
azért ehhez számításokat be kellene mutatni, és a következményeket föl kellene fedni. Ezért 
azt, hogy most itt megjelenik egy javaslat, hogy ezt a bizottság adja be, nagyon meredeknek 
tartom. És nem azért fogok rá nemmel szavazni, mert nem lehet benne olyan elem, ami 
egyébként helyes. Ezt nem tudom, mert ezeket a számításokat nem látom. Azért fogok 
nemmel szavazni, mert így nem lehet előkészíteni egy törvényjavaslatot. Tehát azt javaslom a 
kormánypárti képviselőknek is, hogy legalább tekintsék át, hogy mit fognak megszavazni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én nem osztom Szekeres 

képviselőtársam vélekedését, ennek a törvényjavaslatnak az általános vitája lezajlott. És a 
törvényjavaslat szóban benne van, hogy javaslat. Megfontolás tárgyává teszi ilyenkor az 
előterjesztő is, hogy a végleges formátuma milyen legyen a törvénynek, hogy szolgálja 
Magyarország gazdasági és pénzügyi érdekeit. Én nem látok kivetnivalót ebben a dologban. 
Az más kérdés, hogy önnek aggályai vannak, az az ön problémája. Úgy gondolom, hogy a 
kormány véleménye megfontoltságot tükröz, és bízom benne. Ezért azt javaslom, hogy a 
bizottság támogassa ezt úgy, ahogy az előző törvénynél is, a bizottság módosító javaslatával 
segíti a törvényhozást. És feladatunk is, hogy a költségvetési bizottság generálisan is 
terjesszen be bizottsági módosító indítványt. Ez nagyon helyes dolog. Az előző 
törvényjavaslatnál köszönöm Dancsó József képviselőtársam és többek nevében, hogy a 
bizottság segíti az indítványok elfogadását. Most pedig azt kérem, hogy jelen 
törvényjavaslatnál is segítsük a törvényhozási munkát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azzal szeretném kiegészíteni a polémiát, hogy most a jövő évi 

költségvetés bevételek között az egyik legvitatottabb tétel - és ezt a tételt mindkét intézmény 
elnöke is szóvá tette, leírta, hivatalosan bejelentette - a tranzakciós illetékből származó 
bevétel. Az én kérdésem az, számítások nincsenek, az indoklásban számokat nem látok, csak 
szöveget, hogy ez most majd akkor garancia lenne arra, hogy ez az illeték most be is fog 
folyni. A számszerű hatás ügyében firtatom államtitkár úrnál, hogy vajon lehetővé teszi-e 
ennek az illetéknek a beszedését. Köszönöm. 

Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdésem lenne, 

hogy a jegybank egynapos és kétnapos betétjeire a maximum 6 ezer forintos illeték 
vonatkozik-e, illetve az államkincstárnál végzett műveltekre is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Márton Attila képviselő úr, tessék! 
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MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát, nekem több kérdésem 
is lenne. Amennyiben most én ezt jól értelmezem, akkor tulajdonképpen az eddigi banki 
szférára terhelendő tranzakciós illeték egyik alanya lesz a Magyar Államkincstár, magyarul a 
magyar állam. A másik, hogy arról volt szó, hogy nem lesz maximum limit a 
magánszemélyeknek. Ezzel szemben, most nincs itt a teljes törvényjavaslat, tehát nem tudom, 
hogy a 7. § módosítása pontosan kikre vonatkozik, de itt, ahogy én ezt értelmezem, 
tulajdonképpen mindenkire pénzügyi tranzakciónként 6 ezer forint lenne a felső határ, amit 
adott esetben meg kell fizetni. Ezt viszont a magánszemélyekkel szemben, ha ez valóban így 
van, igencsak méltánytalannak tartanám. 

A magam részéről nem igazán értek azzal egyet, hogy itt most lényegében azt lehet 
látni, hogy a legnagyobb fizető ebben az esetben az államkincstár lesz. Hiszen az 
államkincstár bonyolítja le az egyik legnagyobb forgalmat, a banki szféra pedig 
másodszereplő lenne a történetben. Ez a dolog nem egészen így indult, tehát én ezekre a 
kérdésekre szeretnék választ kapni, hogy hol értelmezem-e a felvetett pontokat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor újra 

megadom a szót az államtitkár úrnak a kérdésekre, észrevételekre való reagálás céljából. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Valóban, a módosítások olyan jellegűek, amelyek miatt a költségvetési bevételek is 
módosulnak. Azt mindenképpen le kell követnie a költségvetési törvénynek a szerkezetében 
is. Azt nem gondolom, hogy ez egy másik törvény lenne, hiszen azért az alapja, a mértéke, az 
adó tárgya, satöbbi, nem változott. Tehát az adóalanyi körben, illetve a számításban történnek 
változások. Az MNB és a MÁK esetében nincs limit. Az, hogy az államkincstár a magyar 
állam-e, természetesen tág értelemben véve igaz, hiszen az államkincstár az egyik 
legfontosabb számlavezető, ha úgy tetszik. Ugyanakkor az, hogy adóalany lehet, azt is 
mutatja, hogy az egyes költségvetési intézmények, amelyek a MÁK-nál vezetik a 
számlájukat, megfizetik az adót. 

A magánszemélyekkel szembeni méltánytalanságot nem érzem komoly szempontnak, 
hiszen egy nagyon gazdag magánszemélynél is, aki mondjuk egymillió forint fölött keres 
havonta, és mindezt utalja, és mivel minden ilyen utalás tranzakció-köteles, az is ezer forintot 
fizet. Tehát a 6 ezer forintos limit nem befolyásolja az ő sorsát ilyen tekintetben. Ez csak a 
vállalkozási szektor szempontjából fontos. A banki szféra másodhegedűs szerepe. A banki 
szféra még így is körülbelül 160 milliárd forintos adót fog fizetni emiatt, úgyhogy 
végeredményben szerintem ezt nem lehet másodlagos szerepnek tekinteni. 

A költségvetési hatásokról ennél többet pontosan sajnos nem tudok mondani, 
nagyjából az MNB is, a MÁK is százezer-milliárd forintos adóalappal rendelkezik, ennek 
megfelelően olyan százmilliárd forint körüli adófizetésre lenne kötelezett. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr, a reagálását. Van-e valakinek még 

mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor kell szavazni, hogy ezt a 
most nemrég érkezett módosító javaslatot magáévá teszi-e a bizottság, és sajátjaként 
benyújtja-e az Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel Jelezze! 
(Szavazás.) A bizottság 10 támogató szavazattal és 3 ellenszavazattal úgy döntött, hogy 
benyújtja ezt a javaslatot. Miután a bizottságban is, és engedelmet kérek, államtitkár úr, az ön 
reagálásában is elég sok bizonytalanságot és nem túl sok meggyőző erőt hallottam ki, azt 
fogom kérni alelnök úrtól, hogy ő írja alá ezt a bizottsági indítványt.  
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A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Végeztünk a 2. napirendi pontunkkal. 

A biztosítási adóról szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat benyújtásának 
kezdeményezése 

Most következik a 3. napirendi pont, a biztosítási törvényjavaslathoz benyújtandó, 
hasonló műfajú bizottsági módosító javaslat. Mindenkinek megvan? (Jelzésre.) Szekeres 
képviselő úrnak tessék odaadni! (Jelzésre.) Technikai szünet. 

Folytatjuk a vitát. Miután ez is bizottsági javaslat lesz, ha lesz, a bizottság részéről 
kívánja-e valaki indokolni? Alelnök úr kívánja indokolni. 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A benyújtott módosító 

javaslat legfontosabb része, ahogy az indítványból is kiderül, hogy a baleseti adó beolvadt 
volna a biztosítási adóba. Ahogy ez az indítványból kiderül, ez végül is nem történik meg, 
ugyanakkor az új adó belépése bizonytalanságot okozott volna, és olyan adminisztrációs 
terheket jelentett volna, ami indokolatlan. Ezért történik meg, hogy a baleseti adót kivesszük a 
biztosítási adóból. Erről szól a módosító javaslat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm az indokolást. Tehát, ha jól értettem, a baleseti biztosítási díj nem 

képezi az adó alapját, államtitkár úr? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, a jelenleg a 

parlament előtt lévő törvény szerint a tűzvédelmi hozzájárulás, a biztosítókat terhelő bankadó 
és a baleseti adó is beolvadt volna ebbe az új adóba. A baleseti adó a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás után van fizetve, a másik kettőt pedig egyéb káresemények után fizetik 
meg. Egyeztettünk biztosítókkal, szövetségekkel, satöbbi, és úgy látjuk, hogy célszerű ezt a 
javaslatot elfogadni, hogy ez maradjon így, miszerint a baleseti adó viszonylag jól működő 
adó, nem is nagyon történt áthárítás, a biztosítók elfogadták, az adminisztrációs rendszerek 
felálltak. Ráadásul ezt erősíti az is, hogy a kisebb biztosítók általában kgfb-vel foglalkoznak, 
tehát őket különösen nehezen érintette volna az, ha teljesen más rendszer szerint kéne az adót 
megfizetni a kgfb-k után. 

Egy kisebb másik módosítást is tartalmaz a javaslat, ezek a bizonyos mezőgazdasági 
biztosítások kerülnek ki az adóalanyi körből annak érdekében, hogy ezeket terheljük, hiszen 
nagyon fontosak. Valamint a viszontbiztosítási szolgáltatás is kikerül, hiszen itt duplán 
adóztatnánk. Ezt kivettük a körből. A többi technikai jellegű. Úgy gondolom, összességében 
ez nem nevezhető technikai jellegűnek, de mégsem átrendezése az adónak, hanem más módon 
való megvalósítása, ami mindenki számára jobb lesz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése? Szekeres képviselő úr? 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): A kiegészítés alapján, amit alelnök úr és államtitkár 

úr mondott, illetve a szöveg alapján az is megtörténik, hogy a kötelező felelősségbiztosítás 
konzekvenciái is kivezetésre kerülnek, és ha jól látom, megváltozik a mezőgazdasági 
biztosításra vonatkozó szabály is. Ha jól értem a szöveget, akkor azt sem kell fizetni, vagy 
éppen hogy kell fizetni? (Jelzésre.) Nem kell fizetni, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További észrevétel vagy kérdés? (Nincs jelentkező.) Azt hiszem, közben a 

válasz megérkezett. Nincs több észrevétel. Akkor viszont lehet szavazni arról, hogy benyújtja-
e a bizottság ezt a módosítót. Aki úgy dönt, hogy benyújtja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége egyetért azzal, hogy benyújtsuk 
ezt. Két ellenszavazat és egy tartózkodás volt. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Ez volt a 3. napirendi pont. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben van-e valakinek közérdekű mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy 
látom, nincs. Akkor köszönöm szépen, az ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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