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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a sajtó 
képviselőit. Az őszi ülésszak első bizottsági ülését megnyitom. Megállapítom a jelenléti ív 
alapján, hogy a helyettesítéseket is figyelembe véve a bizottság határozatképes, ezért nincs 
akadálya annak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokról tárgyaljunk. 

A napirend elfogadása 

A napirendi pontokhoz kiegészítés vagy más észrevétel nem érkezett, ezért az a 
kérdésem, hogy a tisztelt bizottság elfogadja-e az általam javasolt napirendi pontokat 
tárgyalási alap céljából. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi ajánlást. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására, ami a jövő évi költségvetést 
megalapozó egyes törvények módosítását megalapozó módosító indítványok 
megtárgyalásáról szól. 

Az ajánlás 1. pontjában Menczer Erzsébet képviselő asszony javaslatáról kell 
döntenünk, hogy támogatja-e a bizottság. A képviselő asszony nincs jelen, nem tudom, hogy 
van-e valaki, aki képviseli az indítványt. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a kormány 
képviselőjét kérdezem, miként vélekedik erről a módosító javaslatról. A kormány véleményét 
előterjesztőként kérdezem. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A kormány véleménye, hogy az új 2. § (1) bekezdését támogatja, míg a (2) 
bekezdést nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? (Közbeszólás: A 

Házszabályszerűségről kell dönteni.) Igen, itt utólagos engedelmükkel azt kell megkérdeznem 
előtte, hogy házszabályszerű-e ez a javaslat. Tehát, ha a bizottság úgy dönt, hogy ez 
házszabályszerű javaslat, akkor visszatérünk a tartalmi kérdésre. Házszabályszerűnek ítéli-e a 
bizottság ezt a javaslatot, ez a kérdés. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
többségi álláspont szerint a javaslat házszabályszerű. Az előadó úr nevét legyen szíves, hogy a 
jegyzőkönyv számára egyértelmű legyen. 

Ha jól értem, fele-fele módon támogatja a kormány ezt a javaslatot. 
 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kandrács Csaba 

vagyok, a kincstárért felelős államtitkár, és fele-fele arányban támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az a kérdés, hogy ha az egyik felét támogatja, akkor az egészet nem 

támogatja, akkor nem megyünk semmire. Tehát azt kell regisztrálnom, hogy az 1. ajánlási 
pontot a kormány nem támogatja. Kinek van véleménye róla? Tessék, alelnök úr! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy részben ezt a 

módosító indítványt a kormány mégis csak be tudná fogadni, javaslom, hogy a bizottság 
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támogassa, és egy kapcsolódó módosító javaslattal tudnánk orvosolni ezt a problémát, ami 
egyébként ellentétes ezzel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezek után fölteszem a kérdést szavazásra, mivel a bizottság 

házszabályszerűnek ítélte ezt a javaslatot, ezzel a kiegészítéssel támogatja-e ezt a módosító 
javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, a 
többség támogatja az indítványt. 

Következik a 2. ajánlási pontban Szilágyi Péter, és Karácsony Gergely indítványa. Az 
előadók nincsenek itt. Kérdezem a kormány véleményét a 2. ajánlási pontról. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 3. ajánlási pontban Szilágyi Péter és Karácsony Gergely indítványa szerepel. A 

kormány véleménye?  
 
Dr. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor viszont szavaznunk kell. A kormány nem támogatja az 
indítványt. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 4. ajánlási pontról kérdezem a kormány véleményét. 
 
Dr. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége is 

támogatja a 4. ajánlási pontban szereplő indítványt. 
Az 5. ajánlási pont Szilágyi Péter és Karácsony Gergely javaslata ismét. A kormány 

véleménye? 
 
Dr. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

részéről ki támogatja? (Szavazás.) Egy támogató mellett a bizottság nem támogatja. 
Következik a 6. ajánlási pontban a magam által tett módosító indítvány. Annyit hadd 

fűzzek hozzá mint indítványtevő, hogy az én szándékom az, hogy az ésszerű részletesség 
elvének érvényesítése céljából, ezt az elvet az alaptörvény tartalmazza, azt javaslom, hogy a 
fejezetek dologi kiadásainak részletesebb bontására is kerüljön sor. Ezáltal az áttekinthetőség 
és az ellenőrizhetőség is javulna a költségvetésben. Tehát a dologi kiadásokban jelenjenek 
meg kiemelt előirányzatok. Ez a javaslat lényege. Kérdezem a kormány véleményét erről a 
javaslatról. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja ezt a módosító javaslatot. Egy pár szót akkor mondanék róla. Egyrészről azért nem, 
mert a költségvetést úgy látjuk, hogy indokolatlanul inkább bonyolítaná, minthogy átláthatóvá 
tenné, másrészt azért nem, mert a költségvetéshez kapcsolódóan az elemi költségvetésekben, 
amelyeket a költségvetési szerveknek kell elkészíteniük, a dologi kiadások bontása kellő 
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részletességgel megtalálhatók. Ez a Magyar Kincstár honlapján bárki számára elérhetőek. 
Igazából az indítványban szándékolt cél teljesül az elemi költségvetésekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Észrevételt nem 

látok. Annyit hadd tegyek hozzá a kormány véleményéhez, hogy sajátos felfogás, hogy az 
áttekinthetőséget és a bonyolultságot szinonimaként is használni lehet ezek szerint. Itt ugye, 
arról van szó, hogy az elemi költségvetéseket látja valaki, de nem a parlament. A 
parlamentnek fogalma sincs arról, hogy a fejezeti dologi kiadásokat mire költi a fejezet maga. 
Tehát itt ugye, a parlament és a kormány közötti viszonyról van szó, amely szerint a 
parlament egyre kevesebbet lát a közpénzek elköltéséből. Meg se tervezik, el se fogadtatják, 
hanem egyben egyértelműen a kormány dönthet ezekről. Ezért volt a javaslatom. (Babák 
Mihály: Ez nem igaz, de mindegy.) Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Szavazás következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

Következik a 7. ajánlási pontban Berényi László képviselő javaslat. Ennek is a 
házszabályszerűségét kellene először megítélnünk. Kérdésem tehát az, hogy 
házszabályszerűnek ítéli-e a bizottság Berényi László képviselő úr indítványát. Nincs 
észrevétel, szavazás következik. Az a kérdés, házszabályszerű-e. (Szavazás.) Úgy tűnik, hogy 
a bizottság többsége részéről ez házszabályszerű. Ezért megkérdezhetem tartalmi 
szempontból a kormány véleményét a javaslatról. Tessék parancsolni! 

 
Dr. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tekintettel 

arra, hogy ez hasonló az első ajánlási pontban is megfogalmazotthoz, nevezetesen, hogy 
részben támogatná a kormány, az Áht. 84. § (1) bekezdésével kapcsolatos módosítást nem 
támogatnánk, míg a 111. § (10) bekezdését támogatni tudnánk. Ezért javasolnám azt, ami 
elhangzott korábban, hogy egy kapcsolódó módosító javaslattal kerüljön kezelésre, így 
döntsön a bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy itt igennel meg nemmel lehet a 

véleményt rögzíteni. Az is-is nem fér bele. Az indoklásba természetesen bele lehet tenni, de 
előtte nekünk döntenünk kell, hogy igen vagy nem. Ezek után kérdezem, hogy a 7. számú, 
Berényi-féle indítványt a kormány támogatja-e vagy nem. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e az indítványt. (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pont tárgyalásával végeztünk. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Következik a gazdasági stabilitásról szóló törvényhez benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. 

Az ajánlás 1. pontjában Volner János képviselő úr indítványáról a kormány 
véleményét kérdezem. 
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DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságnak van-e véleménye? (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom, nincs. Szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 

Az ajánlás 2. pontjában Scheiring Gábor képviselő úr indítványáról kérdezem a 
kormány véleményét. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel, tessék 

parancsolni, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Ugyanazt tapasztaljuk, mint az első 

pontnál, hogy itt a kormányzat egy költségvetési trükközésre készül, hiszen ő maga akarja 
megszabni az árfolyamot. Itt a Scheiring képviselőtársam által beadott módosító javaslat arra 
szolgálna, hogy a napi árfolyamon kellene ezt elszámolni, nem úgy, ahogy a kormányzat ezt 
elképzelte. Tehát ismét a valóságot kellene figyelembe venni, nem feltétlenül Matolcsy úr 
vágyálmait. Ezért kérem arra a bizottságot, hogy inkább a valóságot támogass a tündérmesék 
helyett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kinek van még észrevétele a módosító indítványhoz? (Nincs jelentkező.) 

Több észrevétel nincs. Esetleg a kormány akar-e erre a megjegyzésre reagálni? Hátha 
meggyőzte a képviselő úr érvelése. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a mostani módosítás 

pusztán azt határozza meg, hogy hol kell rögzíteni azt az árfolyamot, amelyen számolni kell 
egy évre vonatkozóan, amit figyelembe kell venni az államadósság-mutatónál is. Erre a 
javaslat az volt, hogy ez a költségvetési törvényben történjen meg, és azt gondoljuk, hogy ez 
megfelelő hely a törvény szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik a 2. ajánlási pontról. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Öt igen mellett a bizottság nem támogatja. 
Következik a 3. ajánlási pontban Szekeres Imre képviselő úr javaslat. Kérdezem, a 

kormánynak mi a véleménye, miután a képviselő úr nincs itt. 
 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ilyen 

nincs. Szavazás következik. Ki az, aki a 3. ajánlási pontban Szekeres Imre képviselő úr 
indítványát támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett a 
bizottság nem támogatja. 

Következik ismét egy halovány kísérlet részemről egy módosító indítvány erejéig, 
aminek a lényegét szeretném röviden elmondani. A lényeg az, hogy a tisztánlátás érdekében 
azt javaslom, hogy a Számvevőszék és a Nemzeti Bank feladatai között ne szerepeljen ez a 
fajta direkt közreműködés a Költségvetési Tanács munkájában. Azért ne, mert a Költségvetési 
Tanácsnak van egy saját apparátusa, amely képes arra, azt gondolom, hogy önálló 
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véleményformálás céljából előkészítse a tanács döntéseit. Nem tartom szerencsésnek, hogy 
két másik fontos intézmény fő feladatai közé keverjünk egy ilyen mellékfeladatot, és ezzel a 
felelősségi köröket, hatásköröket is összemossuk. Egyébként pedig a két intézményre 
vonatkozó, illetve a Költségvetési Tanácsra vonatkozó törvényi passzusok is azt sugallják, 
hogy nincs szükség arra, hogy az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Bank direkt módon is 
közreműködjön a Költségvetési Tanács munkájában. Ez a lényege a javaslatomnak. 

Ezek után kérdezem a kormány véleményét. (Babák Mihály: Ez nagy butaság.) 
 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja, tekintettel arra, hogy az ÁSZ elnöke is, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is tagja a 
Költségvetési Tanácsnak. Úgy véljük, megalapozottabb véleményt tud adni a tanács, ha az 
apparátus ezzel kapcsolatban is tud vizsgálódni, és így tud véleményt alkotni az ÁSZ és az 
MNB elnöke. 

 
ELNÖK: Kinek van még véleménye? (Nincs jelentkező.) Annyi megjegyzést 

engedjenek meg, hogy a tanácsnak az ÁSZ és az MNB elnöke tagja, nem az Állami 
Számvevőszék és nem a Nemzeti Bank maga. A feladat- és hatáskör, a felelősség tiszta, 
világos elkülönítése azt kívánja, hogy ne mossuk bele, de elmondtam már, még egyszer nem 
ismétlem meg. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Szavazás 
következik. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

Következik az 5. ajánlási pontban Szekeres Imre és Józsa István képviselő urak 
indítványa. Szekeres képviselő úr óhajt mondani valamit? (Jelzésre.) Nem. Akkor a kormány 
véleménye következik. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e vélemény, észrevétel? 

(Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze (Szavazás.) Hét igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 6. ajánlási pontban ismét Szekeres Imre és Józsa István indítványa szerepel. A 
kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi ponttal is végeztünk. 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Következik a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátásának ügye. Ki az előadó? (Nincs jelentkező.) A 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről nincs előadó? (Nincs jelentkező.) Akkor szünet, 
felfüggesztem az ülést. Megkérdezem, hogy a 4. napirendi pont előadója jelen van-e. 
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(Jelzésre.) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak… stb. Igen, akkor a kormány részéről 
az előadót kérem, szíveskedjék helyet foglalni. Köszöntöm államtitkár urat. 

Elfogadom, hogy itt némi önkényeskedéssel napirendet cseréltem. Ezért kérdezem, 
hogy a bizottság támogatja-e azt, hogy megcseréljem a napirendet. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság támogatja. Most tehát 
teljesen legitim módon a 4. napirendi pont megtárgyalása következik. Köszöntöm államtitkár 
urat, és át is adom a szót önnek. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés által kormányprogramként elfogadott nemzeti 
együttműködés programja olyan adórendszer kialakítását tűzte ki célul, amely csökkenti a 
munkavállalók és a vállalkozások adóterheit annak érdekében, hogy ismét megérje 
munkahelyet teremteni és munkát vállalni. A kormány a megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki. A munkahelyvédelmi akcióterv 
keretében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak 
a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében a kormány 2013-
tól kedvezményt tervez biztosítani az élőmunkára rakódó közterhekből. 

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból 
igénybe vehető új kedvezmények 2013. január 1-től a következők. A 25 év alatti és az 55 év 
feletti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény az e korosztályokba tartozó 
munkavállalók foglalkoztatása esetén a munkáltató teher 28,5 százaléka helyett 14 százalék, 
amely bruttó 100 ezer forint bérig érvényesíthető. A szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény a nem 
szakképzett munkavállalók esetében, az előzőhöz hasonlóan, a munkáltatói teher 28,5 
százaléka helyett 14 százalék, amelyet bruttó 100 ezer forint bérig lehet érvényesíteni. 

A tartósan állást kereső személyek után érvényesíthető adókedvezményről. Az 
álláskeresők foglalkozatásának elősegítése érdekében a kormány még nagyobb kedvezményt 
tervez biztosítani. Hiszen a munkáltatói teher 28,5 százalék helyett 0 százalék a foglalkoztatás 
első két évében, majd a foglalkoztatás 3. évében 14 százalékra nő. A gyermekgondozási díj 
folyósítását követően, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása 
alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményről. 
A kisgyermekes munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek növelése, illetve munkahelyük 
megtartása érdekében szintén jelentős kedvezményt tartalmaz a benyújtott törvényjavaslat. 
Hiszen a munkáltatói teher 28,5 százalék helyett 0 százalék a foglalkoztatás első két évében, 
majd 14 százalék a foglalkoztatás 3. évében. A kedvezmény ebben az esetben is bruttó 100 
ezer forint bérig érvényesíthető. 

A bejelentett kedvezmények a kormány számításai szerint, illetve mind a 
vállalkozások, mind az állampolgárok visszajelzései alapján várhatóan nagymértékben 
hozzájárulnak a meglévő munkahelyek megőrzéséhez és új munkahelyek létesítéséhez. 

A kisvállalkozások részéről az elmúlt évek során számos jelzés érkezett az áfa-
szabályozás egyik sajátosságából adódó probléma miatt. A probléma lényege, hogy az áfa-
fizetési kötelezettség a teljesítéssel keletkezik, függetlenül attól, hogy az ellenérték 
megtérítése megtörtént-e, az áfa előre történő finanszírozása pedig nehézséget jelent ezen 
adózói körnek. A benyújtott törvényjavaslat, élve az európai uniós szabályozás adta 
lehetőséggel, a kisvállalkozásnak minősülő adóalanyok érdekében 2013. január 1-től 
pénzforgalmi áfa-elszámolást vezet be Magyarországon. A pénzforgalmi elszámolás 
választására az 500 ezer euró éves bevétel alatti kisvállalkozások jogosultak. A rendszer 
lényege, hogy ezen adózási mechanizmust választó kisvállalkozás áfafizetési kötelezettsége, 
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egyidejűleg pedig a vevőjének adólevonási joga az ügyletek pénzügyi rendezésekor 
keletkezik. A benyújtott törvényjavaslat teljes pénzforgalmi szemléletet vezet be, amelynek 
értelmében az ezt választó kisvállalkozás beszerzések áfáját is pénzforgalmi szemléletben 
kezeli, azaz akkor jogosult adólevonásra, amikor a szállítónak az ellenértéket megfizette. A 
pénzforgalmi elszámolás bevezetése a költségvetés egyenlegét várhatóan nem érinti. 

A kormány végül kiemelten kezeli a devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz 
helyzetbe került vállalkozások megsegítését is. Ezért több intézkedést is javasol ezzel 
összefüggésben a benyújtott törvényjavaslatban. Az egyik, hogy a vállalkozások 
tőkehelyzetük megítélésénél a 2011-2012-es években a devizaárfolyamok változásából 
keletkező veszteségüket figyelmen kívül hagyhatják, egészen 2014. május 31-ig. Ez azt 
jelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján kötelezően fenntartandó 
sajáttőke-minimum követelménye nem hozza kezelhetetlen helyzetbe azokat a 
vállalkozásokat, amelyek ugyan körültekintően és jól működnek, azonban egy külső tényező, 
az árfolyamveszteség miatt mégis veszteségbe fordultak. A javaslat arról is rendelkezik, hogy 
ha a számviteli beszámoló alapján az állapítható meg, hogy a vállalkozás elvesztette saját 
tőkéjét, nem kötelező a tulajdonosnak a tőkét visszapótolnia, ha egy közbenső mérleg alapján 
igazolni tudja, hogy a beszámoló fordulónapját követően a tőkehelyzet már helyre állt. 
Tipikusan ilyen helyzet áll elő a devizaárfolyamok ingadozása esetén, amikor a tőkehelyzet 
külön tulajdonosi beavatkozás nélkül is helyre állhat. 

További fontos intézkedés, hogy a jövőben nemcsak a beruházási jellegű devizahitelek 
árfolyamveszteségét lehet elhatárolni a későbbi évekre, hanem a forgóeszköz-hitelekét is, 
hiszen nagyon sok vállalkozás ilyen jellegű hitelekkel, kölcsönökkel működik. Számukra 
komoly könnyebbséget jelent, ha az esetleges veszteséget több évre szét tudják teríteni. 
Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem a támogatásukat a törvényjavaslathoz. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van megjegyzése? Vágó képviselő 
úr jelentkezett, tessék parancsolni! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Először. A törvényjavaslat céljával egyet 

lehet érteni, kiemelt ebből a pénzforgalmi áfaszemlélet bevezetése, amit az LMP is hónapok 
óta kér a kormánytól. Itt ami valódi, érdemleges kérdés, és szerintem az egész mai és holnapi 
nap legfontosabb kérdés, hogy honnan lesz erre pénz, honnan lesz erre forrás. Én már az 
elmaradt napirendi pontnál is fölvetettem volna ezt a kérdést a 2013. évi költségvetéssel 
kapcsolatban, hogy eléggé bajos lesz úgy ezt a járulékcsökkentési tervet végrehajtani, hogy 
nem módosít a parlament a főszámokon. A kormányzatnak mi ehhez a hozzáállása? Miként 
lehetne finanszírozni ezt a tervet? Kell-e ezen terv finanszírozásához a parlamentnek 
módosítania a költségvetés főszámait? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt. Megkérdezem, hogy van-e még kérdése valakinek. 

(Nincs jelentkező.) Nekem van egy kérdésem, államtitkár úr. Nem gondolják-e azt, hogy a 
számviteli törvény módosításakor olyan szabályokat visznek bele a törvénybe, amelyek 
esetleg nem idevalók, hanem a szakmai standard-ekbe? Tehát nem ilyen magas jogszabályba, 
hanem annál alacsonyabb rendűbe, esetleg rendeletbe? Itt arra gondolok, hogy a parlamenti 
képviselők számára olyan szakkifejezések, mint az aktív időbeli elhatárolás, et cetera, aligha 
követhetők. Nem is hiszem, hogy ez feladatuk lenne a politikusoknak. Ezért a kérdésem tehát 
az, hogy vajon idevaló-e ez a szabálymódosítás, nem kellene-e ezt más szintre helyezni. 

Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. Akkor két kérdés 
hangzott el, ezekre szíveskedjék válaszolni! 
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Az előterjesztő válasza 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. A források tekintetében az eddig benyújtott költségvetési törvény tulajdonképpen kerek 
egész, tehát úgy gondoljuk, hogy a forrásokat megteremtettük ehhez, például a tranzakciós 
illetékekkel, részben az adóbeszedés hatékonyságának növelésével, részben számos más 
intézkedéssel. Ezeket az intézkedéseket természetesen a Költségvetési Tanács is számon kérte 
rajtunk, tehát tételes indoklást kért, és az Európai Unió is kérdéseket tett föl ezzel 
kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy legjobb lelkiismeretünk szerint ezeket a kérdéseket 
megválaszoltuk, tehát a fedezet rendelkezésre áll a munkahelyvédelmi akcióterv 
végrehajtásához. 

Elnök úr kérdésére. Azt gondoljuk, hogy ezeket a kategóriákat törvény szabályozta 
eddig is, tehát törvényben kell változtatnunk. Úgy gondoljuk szakértőinkkel, hogy helyükön 
vannak ezek a tételek. 

 

Észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kinek van a 
törvényjavaslatról véleménye. Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Szeretném 

világossá tenni, hogy a szándék helyénvaló és támogatandó. Azt is szeretném világossá tenni; 
hogy az elmúlt néhány évben nemcsak az önök kormányzása alatt, hanem korábban is ilyen 
programok és törekvések megfogalmazódtak. Volt, amelyik ezek közül sikeres volt, volt, 
amelyik nem. Négy évvel ezelőtt egy hasonló programot indított el egyébként az előző 
kormány, és három évvel ezelőtt is. 

Ami miatt mégis szót kértem, és ami miatt az aggályainkat szeretném megfogalmazni, 
nem csupán az, hogy ennek költségvetési fedezetét rendkívül bizonytalannak látjuk. Ezek 
különösebb újdonságot nem árulnak el, hiszen az egész 2013-as költségvetés rendkívül 
bizonytalan lábakon áll, és bár legutoljára az az információnk volt, hogy szeptember 24-én 
önök ezt a költségvetést meg akarják szavazni, arra nagy biztonsággal lehet fogadni, hogy ez 
még módosítva lesz, mielőtt életbe lép. Éppen ezért tehát nem a finanszírozási 
bizonytalanságokat szeretném szóba hozni, hanem magát azt, hogy ezek az eltervezett 
rendelkezések vajon elérik-e a céljukat, és milyen körben érik el a céljukat. 

A törvényjavaslat alapos tanulmányozása után világosan kiderül, hogy egy nagyon 
szűk sáv számára jelent munkáltatói oldalról tehercsökkenést. Ebben a mondatban benne van 
az is, hogy mit nem jelent ez az intézkedéssor. Nem jelenti a kis- és középvállalkozások nagy 
része számára a tehercsökkenést. Ez az egyik állításom. Azonban van egy másik állításom is, 
hogy önmagában a munkáltatónak, a vállalkozónak adott tehercsökkenés mellé nem 
párosulnak egyéb más olyan intézkedések, amelyek akár a munkaerő képzéséhez, 
felkészítéséhez, további alkalmazásához szükségesek. Ebből kifolyólag egy nagyon-nagyon 
szűk sávban mozog a törvényjavaslat, bármilyen hangzatos pr vagy marketing is vegye körül. 
Egy nagyon szűk sávnak, csupán egy, egyébként vélhetően bizonyos körökben hatékony 
eszközt jelent. 

De még egyszer mondom, nagyon szűk körben, azoknál, ahol az árbevétel igen 
alacsony, ahol döntően nagy az élőmunka, ahol a költségek aránya nem éri el az 50 
százalékot. Tehát jól körülhatárolható az a kör, amelyiknek ez számít. De még egyszer 
hangsúlyozni szeretném, nemcsak önmagában ez a probléma vele, hanem az, hogy semmilyen 
intézkedés érdemben ne párosul hozzá. Ebből kifolyólag borítékolható, hogy döntően a piaci 
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helyzet fogja eldönteni, hogy ez a munkahelyvédelmi akcióterv egyáltalán valamilyen 
hatással lesz-e. Ha van piaci kereslet azok iránt a szolgáltatások iránt, amelyeknél ez 
könnyebbséget jelent, akkor vélhetőleg segíteni fog, de nagyon-nagyon korlátozott 
mértékben. Ha viszont ez a piaci kereslet elmarad, és ma ez prognosztizálható a fogyasztás, a 
jövedelmek csökkenéséből, akkor vélhetően ezek az intézkedések, bár kétségkívül 
illusztrációnak jók, de nem fognak érdemi hatást elérni. 

Éppen ezért az a szocialista képviselőcsoport javaslata, itt az általános vitára való 
alkalmasságról van szó, hogy nem kérdőjelezzük meg az általános vitára való alkalmasságát, 
de mindenképpen fontosnak tartanánk, hogy ebben a vitában mind az érintett kör, mind az 
alkalmazott eszközök felülvizsgálata történjen meg. Tehát egyfajta tartózkodó magatartásunk 
van. A kiinduló szándékkal egyetértünk, a kiinduló törvényjavaslatot nem tartjuk ehhez 
elégségesnek, és nem is látjuk a hatékonyságát. Tehát mindenképpen módosító javaslatokkal 
kell majd ezt javítani. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás alelnök úr kért szót. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy 

célszerű volna először a kérdéseket jól feltenni, és akkor arra lehet, hogy olyan választ 
tudnánk találni, ami mindenki számára elfogadható. Meglepődve hallgatom, amikor úgy 
fogalmaznak, talán ezen a területen még diplomával is rendelkező emberek, hogy nincs 
fedezete vagy van-e fedezete ennek a törvényjavaslatnak. Azért állapítsuk meg, hogy itt nem 
arról van szó, hogy valakiknek pénzt osztunk majd, a költségvetés valakinek pénzt ad. Itt arról 
van szó, hogy valakik kedvezményben részesülnek, következésképpen a költségvetésben ezen 
a jogcímen kevesebb forrás fog bekerülni. Szerintem azért legalább ebben a körben, ebben a 
bizottságban illik ennek a szakszerűségnek ezt a minimumát megütni, mert akkor már nem is 
annyira félrevezető ez a gondolkodás. 

Hiszen nem az a kérdés, hogy erre a dologra lesz-e fedezet, hanem az a kérdés, hogy 
az efajta költségvetési forráscsökkenés után lesz forrás az oktatásra, egészségügyre, 
miegyébre. De akkor legalább jól tegyük fel a kérdést. Nem adunk itt emberek zsebébe pénzt, 
hanem nem kerül be a költségvetés ezen a jogcímen annyi, mint eddig. Tehát azt is 
mondhatnám az önök kérdésfeltevése után, hogy lesz rá fedezet, hiszen nem arról van szó, 
hogy erre nem jut majd. 

Szerintem ebből is következik a második kérdés, amit Szekeres képviselő úr taglalt, 
miszerint ez kevés, meg nem is éri el a célját, ezért aztán nem is tudják támogatni jó szívvel. 
Viszont elmondta, hogy ők is törekedtek valami hasonlóra. Én az emlékeimben nehezen 
találom meg ennek a párját, ő biztosan tudna erre példát mondani. Mindenesetre ez azért 
mégis csak arról szól, hogy legalább is a politikusokban valóban volt egy olyan törekvés, és 
szerencsére részünkről most már ez törvényjavaslat formájában nyilvánul meg, és 
remélhetőleg majd valóságos törvény szabályozza ezt a területet, és jelent majd sokak 
számára segítséget és a munkahely megőrzésének lehetőségét. Nos, tehát szerintem nem 
feltétlenül nem az a kérdés, hogy ez most hány millió ember számára jelent majd védelmet, 
hanem az a kérdés, hogy valóban abban a munkaerő-piaci helyzetben lévők számára jelent 
egy nagyobb biztonságot, akik egyébként talán a legnagyobb bizonytalanságban vannak. Én 
nem szeretném sorolni a mindannyiunk által ismert, a törvényjavaslatban szereplő kört, csak 
utalok a fiatalokra és az idősebb munkavállalókra. 

Nos tehát, azt hiszem, ha egy kör számára segítséget tudunk nyújtani, akkor ezt a 
segítséget nem szabad azért nem megtenni, mert ez nem mindenkit érint, csak keveseket, 
meggyőződésem szerint ez több százezer embert érint, és ez már szerintem nagyon széles kör. 
Ebből következően azt hiszem, hogy azok, akik nem tudják ezt támogatni mindenféle 
ürüggyel, gyakorlatilag azt mondják, hogy ezt a problémát nem akarják kezelni, ezeknek az 
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embereknek nem szeretnének olyan törvényi segítséget nyújtani, amellyel a munkahelyüket 
nagyobb valószínűséggel meg tudják majd őrizni. A fedezet kérdése pedig, azt hiszem, 
mindannyiunk számára lezárandó kérdés volna. A költségvetésben másra kell majd fedezetet 
találni, erre nem, ez egy költségvetési forráskiesést jelent. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Kinek van még észrevétele? Veres képviselő 

úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Ha már 

államtitkár úr válaszában érintett két kérdést, megtenné-e, hogy ismerteti velünk is? 
Fogalmazzak egyértelműbben? Ön elmondta az imént Vágó képviselő úr kérdésére, hogy 
kiknek voltak aggályai a forrás kapcsán, és önök ezt megválaszolták. Megtenné-e, hogy a 
parlament költségvetési bizottságával ismerteti a kérdésfelvetést és a választ? 

Azért tartom ezt fontos ügynek, mert alelnök úr az imént olyan érvelést használt, 
amely sajátságos az ő szempontjából, szakmailag nyilván nem elfogadható érvelés. A két 
szervezet közül, amelyek megfogalmaztak ezzel kapcsolatban kérdéseket, ismereteim szerint 
az egyik szervezet kérdései nyilvánosak, a másik szervezet kérdései nem. Ezért szeretném, ha 
államtitkár úr ismertetné a parlament költségvetési bizottságával és az ország 
nyilvánosságával, hogy pontosan milyen kérdés került megfogalmazásra, és arra a magyar 
kormány pontosan milyen választ adott. Ha ezt megteszi, akkor, azt gondolom, az a kérdés, 
amelyben itt polémia merült fel alelnök úr és Vágó képviselő úr között, felelősséggel 
lezárható, és a parlament költségvetési bizottságának tagjai is felelősen tudnak szavazni a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. 

Miért is? E törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a megítélésénél 
nemcsak azt kell nézni, hogy vajon önmagában a benyújtott javaslat koherensen tartalmaz-e 
szöveget a különböző paragrafusokban, hanem azt is nézni kell, hogy vajon összhangban van-
e azzal, amely makrogazdasági környezetbe illeszkedik ez a javaslat. Ennek két eleméről 
Szekeres képviselő úr az imént szólt. Úgy gondolom, fontos mind a kettő, de van egy 
harmadik elem, amiről az iménti vita kapcsán nem feledkezhet meg a parlament bizottsága. 
Nevezetesen, ha egy ilyen jogszabályt fogad el, az illeszkedik-e a 2013. évi költségvetésbe 
avagy sem, összhangban van-e a 2013. évi költségvetés kereteivel avagy sem. Ebből a 
szempontból, alelnök úr, teljesen mindegy, hogy költségvetési kiadást generáló tételről van-e 
szó, vagy bevételt csökkentő tételről van-e szó. Egyenleg szempontjából kell értékelnie a 
bizottságnak minden ilyenfajta javaslatot. 

Ezért tehát az a kérésem és javaslatom, hogy államtitkár úr szíveskedjen ismertetni a 
parlament költségvetési bizottságával az ön által említett két szervezet kérdéseit és az ön által 
említett válaszokat. Ha lehet, akkor teljes terjedelmében szeretnénk a válaszokat megismerni. 
Az egyik szervezet kérdéseit pedig szintén teljes terjedelemben szeretnénk megismerni, 
tekintettel arra, hogy a Költségvetési Tanács kérdéseit ismerjük. Nyilván a másikat szeretnénk 
teljes terjedelmében ismerni. Köszönöm figyelmüket. 

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

képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Alelnök úrnak szeretném jelezni, hogy 

kérdésem a formállogika talaján erősen áll, viszont nyelvtani csűrés-csavarással hogyan 
gondolja azt elfedni, hogy van 600 ezer milliárd forint (Sic!) a költségvetésben, amely 
sorsának világos ismerete nélkül nem tartható a költségvetés. Ugyanez a kérdésem az 
államtitkár úrhoz is. Itt annyiban egészíteném ki Veres képviselő úr kérdéskörét, hogy 
jómagam kezdeményeztem a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy a Költségvetési Tanács 
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által kért hatástanulmányok legyenek nyilvánosak. Sajnos, nem adott még erre az írásbeli 
kérdésemre sem választ a Nemzetgazdasági Minisztérium, ezért itt kérdezem a bizottság előtt, 
hogy ezeket a hatástanulmányokat mikor ismerheti meg a közvélemény. Köszönöm. 

 

Az előterjesztő reflexiói 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételi igényt nem látok, akkor megadom a 
szót ismét államtitkár úrnak azzal, hogy reagáljon az észrevételekre, illetve válaszoljon a 
kérdésekre. Tessék! 

 
PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Akkor sorrendben haladva, először Szekeres képviselő úr kérdésére. Attól tartok, hogy itt 
összekeveredett talán a munkahelyvédelmi akcióterv két része. Lehet, hogy Szekeres 
képviselő úr észrevétele a következő részre, a kisadózók adójára, illetve a tételes 
kisvállalkozói adóra vonatkozott, mert a munkahelyvédelmi akcióterv általam ismertetett 
részénél nehezen tartom elfogadhatónak azt, hogy ez keveseket érint. Hiszen a 25 év alatti 
munkavállalóknál körülbelül 200 ezer fő érintett, az 55 év fölöttieknél körülbelül félmillió. A 
képzettséget nem igénylő vagy alacsony képzettségű munkakört igénylő területeken 
körülbelül 250 ezer fő érintett. A tartósan munkanélküliek elhelyezkedését segítendő kör 
pedig körülbelül 30 ezer fő. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ez különösen alacsony szám 
lenne. 

Veres miniszter úrnak. A Költségvetési Tanács kérdéseit pontosan ismerhetik, és 
ezeket mi megválaszoltuk tételesen. Úgy tudom, hogy ezeket az elnök úr elfogadta, és én 
legalábbis azt hallottam a rádióban, hogy tudomásul vette. Egy aggályt tartott fönt még 
emlékeim szerint, a tranzakciós illeték jegybankra való kiterjesztését, de azt mondta, 
tekintettel arra, hogy ezt nem vitatja, mivel törvénybe van foglalva. Vannak aggályai ezzel 
kapcsolatban. És hogy egészen pontos legyek, igazán egyszerű dolgom a másik részével van. 
Az Európai Unió egy darab pilot eljárást kezdeményezett, és ez kizárólag a tranzakciós illeték 
jegybankra történő kiterjesztésére vonatkozott. Ezzel kapcsolatban tett föl kérdéseket az 
Európai Bizottság. Ezt megválaszoltuk. Alapvetően az aggályok a következők voltak. 
Egyfelől a monetáris politikát érinthet ilyen módon, a monetáris politikába beleszólhat ilyen 
módon a kormány, másrészt fölveti esetleg a monetáris finanszírozás aggályát, harmadrészt 
pedig esetlegesen ellehetetleníti a jegybank működését, ilyenformán befolyásolja a 
jegybankot. 

Mivel a jegybank elnöke, Simor úr bejelentette, hogy nem hárítja át ezt a terhet az 
ügyfeleire, lényegében a bankrendszerre, ez azt jelenti, hogy a monetáris politikát 
semmiféleképpen nem befolyásolja a tranzakciós illeték. Hogy ez monetáris finanszírozás 
lenne, megint megkérdőjelezhető, hiszen a jegybank elég sokféle címen fizet különböző adót, 
járulékot, illetéket, és ha ehhez még egy illeték hozzájárul, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
itt monetáris finanszírozásról beszélhetünk. A harmadik pedig, hogy ez veszteségeket okozhat 
a jegybanknak. Miniszter úr is pontosan tudja, hogy a jegybank esetleges vesztesége esetén a 
kormánynak, a költségvetésnek visszapótlási kötelezettsége van. Ráadásul, azt gondolom, a 
jegybank nyeresége vagy vesztesége nem is köthető össze egyértelműen a tranzakciós illeték 
mértékével, hiszen a jegybank eredményessége sok minden tételtől függ. Nyilván a tartalékok 
mértékétől, az árfolyamoktól, tehát attól, hogy a jegybank tranzakciós illetéket fizet, lehet 
nyereséges vagy veszteséges. Tehát ebből a szempontból sem érezzük úgy, hogy valamifajta 
közvetlen összefüggés lenne a tranzakciós illeték bevezetése és a jegybank működésének 
eredményessége között. 

Azt gondolom, hogy talán Vágó képviselő úrnak is válaszoltam ezzel, legalábbis az 
első részével. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Zavarban vagyok. Elhangzott a válasz. Veres képviselő 

úré a szó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ne legyen zavarban, elnök úr, a 

bizottsági vita folytatódik. Köszönöm szépen államtitkár úr korrektségre törekvő válaszait. 
Nem értünk egyet természetesen a minősítés minden pontjában, de ez adott esetben szakmai 
vita, és nem is annyira izgalmas. Annak örülök, hogy legalább nem próbálta megkerülni, hogy 
pontosan milyen válaszokat adtak a fölmerülő aggályokra. Egyetlenegy ponton ugyanakkor 
hiányérzetem maradt. Engem az nem győz meg, hogy a Költségvetési Tanács elnöke a 
nyilvánosság előtt azt reagálta, hogy elfogadja a válaszokat. Mi szeretnénk a válaszokat 
ismerni. Az a furcsa helyzet van, hogy ismerjük a Költségvetési Tanács kérdéseit, a fölmerült 
aggályokat, ismerjük azt, hogy a tanács ezt követően, egy idő elteltével valamilyen válaszokat 
kapott. A tanács elnöke erre tett egy nyilatkozatot, de hogy pontosan önök mit válaszoltak, azt 
is szeretnénk megismerni. Ha nincs abba a helyzetben, hogy most ezt elmondja, mert nincs itt 
az írás, akkor elfogadom azt, hogy a mai nap során a parlamenti ülésteremben ezt mi 
megkaphatjuk. 

Azért tartom fontosnak, mert úgy gondolom, hogy mindezek a tartalmi kérdések 
mindannyiunkra tartoznak. Ha őket meggyőznek, akkor biztos minket is meg fognak majd 
győzni, vagy legalábbis ezeknek a válaszoknak egy része meggyőző lehet. Az európai 
felvetésekben és az erre ön által megfogalmazott reagálásban pedig van olyan kérdés, 
amelyben lehet, hogy nem vitatkozunk. De abban biztosan meg fog maradni a vita közöttünk, 
hogy ha egy új illetékteher merül föl, és ennek hatására változik meg a jegybank nyeresége 
vagy vesztesége, eredménye, akkor önmagában csak ez a tétel bizonyosan befolyásolja azt, 
hogy a monetáris finanszírozást hogyan ítélik meg, mármint hogy van-e vagy nincs. Azért is 
befolyásolja, mert ismereteim szerint legalább egy nagyságrendnyi különbség van aközött, 
hogy jelenleg mennyi ilyen jellegű terhet fizet a jegybank a költségvetés felé, és ha elkezd 
ketyegni majd ez a bizonyos fizetési kötelezettség, akkor abból mennyi terhe lesz a 
jegybanknak. Nincsenek előttem számok, ezért nem mondom, hogy pontosan így van, de úgy 
gondolom, egy nagyságrendnyi különbség a kettő között feltehetően van. tehát a tízmilliárd és 
a százmilliárd közötti mezőben mozog a kétféle megközelítés. 

Ez a nagyságrendi különbség már önmagában elég arra, úgy gondolom, hogy 
ilyenfajta aggály felmerüljön azokban, akik nagyon szigorúan értelmezik, és Európában, az 
európai központon belül többségben vannak azok a pozícióban lévő emberek, akik szigorúan 
értelmezik a monetáris függetlenséget, adott esetben még egészen extrém határokon is 
túlmenően. Ebben nekünk is voltak vitáink velük annak idején, nem akarom ezt véka alá 
rejteni, de még egyszer mondom, miután van ilyenfajta nézet, ezért azt gondolom, hogy ez a 
fajta vélemény, amit ön elmondott, nem lehet teljesen azonos vélemény, ahogyan én magam 
gondolom ezt, és ahogyan nyilvánvalóan majd az Európai Unió illetékes szervezeti is fogják 
ezt a kérdést gondolni. Azaz számomra nem megnyugtató kérdés, hogy ez a bizonyos illeték 
új formában történő bevezetése, annak mértéke és a jegybankra történő kiterjesztése milyen 
következményekkel fog járni. 

Még egyszer köszönöm szépen a korrektségre törekvő válaszait, ugyanakkor engem az 
elhangzott tartalom nem nyugtatott meg a tekintetben, ami itt mások részéről aggályként 
fölmerült. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Igen, 

mind a két javaslatról beszéltem, ezt pontosan látta államtitkár úr. Hiszen a két ügy szorosan 
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összekapcsolódik. Nem fogom megismételni a másik napirendi pont kapcsán ezt az 
álláspontunkat. Az érintettek körét és az előterjesztés indoklását ismerve azt azért szeretném 
jelezni, majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez pontosan hány emberre fog kiterjedni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőnek zárszóként. 

Parancsoljon! 
 
PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pirulva kérek elnézést, 

azt nem hallottam, hogy mi volt a kérdése Szekeres úrnak. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Nem volt kérdésem. 
 
PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Miniszter úr (Veres János) türelmét köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy később 
visszatérjünk a témára. Hadd jelezzem, hogy a Házszabály szerint természetesen ezt a kérdést 
fölteheti miniszter úrnak is, aki erre a megfelelő választ fogja adni. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy a 
bizottság egyetért-e azzal, hogy a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
kerüljön. Aki igen, kérem, kézemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak ítéli. 

Ezek után kell előadót vagy előadókat választanunk. Ki az, aki a bizottság nevében a 
többségi álláspontot képviseli, bár lehet, hogy nem lesz kisebbségi vélemény? Köszönöm 
szépen, Ékes képviselő úr vállalta, és úgy látom, kisebbségi véleményre igény nincs. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Visszamegyünk a 3. napirendi ponthoz, ha van előadó, Magyarország ez évi 
költségvetéséről szóló törvénymódosításról akarunk tanácskozni. 

 
PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Úgy 

néz ki, hogy itt én vagyok az áldozat. 
 
ELNÖK: Akkor máris öné a szó, tessék! 
 
PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha jól értem, itt az 

Eximbank ügyéről van szó. Elnézést, amiért az előbb nem jelentkeztem. 
 
ELNÖK: Túl vagyunk rajta. Tessék! 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A kormány kiemelt célja a magyar gazdasági növekedés ösztönzése, 
amelynek egyik eszköze a befektetések, illetve az életképes és a gazdasági növekedés egyik 
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húzóágazatát jelentő exportcégek támogatása. Az általános banki hitelezési aktivitás 
csökkenése, amelyet a kereskedelmi banki hitelezés visszaesése indukált, hátráltathatja a 
magyar gazdaság növekedését, ezért fontos, hogy az államháztartás a lehetőségeihez mérten 
forrást biztosítson a magyar cégek, elsősorban a magyar gazdaság gerincét jelentő kkv-k 
támogatásához. A kormány már több alkalommal tárgyalt dokumentumokat azzal 
kapcsolatban, hogy az Eximbankkal összefüggő tulajdonosváltozás egy finanszírozási 
modellváltozást is kell jelentsen, és ennek jegyében készült el a jelen előterjesztés, 
törvénymódosítási javaslat. 

Az előterjesztésben foglaltaknak közvetlen költségvetési hatása nincs, ugyanakkor a 
tulajdonosi kölcsön nyújtásának vannak elszámolási vonatkozásai, illetve hatást gyakorol az 
államadósságra. A megalapozott kölcsönnyújtás az Áht. 73. § (1) bekezdés b) pontja és bb 
alpontja alapján pénzügyi finanszírozási műveletnek minősül, így nem képez költségvetési 
kiadási tételt, ezért nem növeli a hiányt sem. Amennyiben állampapírban történik a folyósítás, 
akkor közvetlenül nő az államadósság, de mivel a kölcsön 2012. december 31-i lejárattal kerül 
folyósításra, az év végi államadósságot nem fogja érinteni. Amennyiben a negyedik negyedév 
elején megszületik az Európai Unióval és az IMF-fel tervezett megállapodás, akkor az 
Eximbank reálisabb piaci források bevonásával vissza tudja még ez évben fizetni a hitelt. A 
tárgyalások esetleges elhúzódása esetén nyilvánvalóan a piaci források bevonása nehézkesebb 
lesz, ezekre az esetekre az Eximbanknak nyilván más megoldásokkal kell előállnia. 
Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani. 

 

Kérdések, észrevételek 

Köszönjük szépen. Kinek van kérdése vagy észrevétele a törvényjavaslathoz? Dancsó 
képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Annyiban egészíteném ki államtitkár urat, hogy nem tért ki rá, hogy a 
gazdasági növekedés Magyarországon alapvetően az exportorientált vállalkozások révén 
valósul meg. Ezért is rendkívül fontos az, hogy az a bank, amely az ő tevékenységüket 
segítheti-segíti, kellő forrásállománnyal rendelkezzen, és azok a források, amelyek lejárnak, 
visszafizetésre kerülnek, megfelelő módon pótolva legyenek. Ezért is tartom fontos ügynek 
azt, hogy ez a törvénymódosítás megtörténjen, hiszen ennek révén ma azokat a feladatait, 
amelyeket törvény meghatároz, reményeink szerint maradéktalanul el tudja látni, ennek révén 
pedig a gazdaságnak azt a szegmensét, amely talán a legjobban teljesít, forrással is biztosítani 
tudja, különösen akkor, amikor látjuk, hogy a kereskedelmi bankok jelentősen visszahúzódtak 
a finanszírozástól. Ezért is fontos az, hogy kellő tőkeerővel rendelkezzen az Eximbank, és 
biztosíthassa azokat a hitelforrásokat, amelyek egyrészt megszokottak ebben a körben, akik 
igénybe veszik a szolgáltatásait, másrészt új ügyfeleket is be tudjon venni. Ezért a 
tőkehelyzetét mindenképpen rendbe kell tenni. Ezért is érem képviselőtársaimat arra, hogy 
támogassák majd ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Először csak egy rövid kiegészítés Dancsó 

képviselő úrhoz, aki azt állította, hogy a gazdasági növekedés az exportra épülve valósul meg. 
Hát egy jó fél éve, háromnegyed éve nem is beszélhetünk gazdasági növekedésről. 
Csökkenésről beszélhetünk. Igazán a legnagyobb probléma véleményem szerint az, hogy 
habár az export volumene növekszik úgy is, hogy nincs gazdasági növekedés, a GDP egésze 
nem növekszik, a nagyon alacsony beruházási ráta. Egyszerűen nem jönnek beruházások. Ha 
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megnézzük, mi ennek az oka, az a kiszámíthatatlanság, a törvényi szabályozás 
kiszámíthatatlansága. Ha még egy lépéssel hátrébb megyünk, akkor láthatjuk azt, hogy azért 
is ilyen rossz a helyzet a kiszámíthatatlanság területén, mert lépten-nyomon hozzá kell nyúlni 
a költségvetéshez. A mostani törvényjavaslat kapcsán is a legnagyobb probléma az, hogy ez 
már szerény számításaim szerint, nem biztos, hogy jót állítok, de ez a hetedik módosítása az 
idei évi költségvetésnek úgy, hogy pótköltségvetésről nem lehet beszélni, mert úgy alakították 
a szabályokat, hogy bármikor legyen játékterük. Folyamatosan módosítgatni kell a 
költségvetésen, és ez okoz valójában nagyon nagy bizonytalanságot a piacon. Úgy gondolom, 
hogy épkézláb költségvetést kell létrehozni, és nem lépten-nyomon módosítgatni, hogy folt 
hátára foltot varrjanak. Szerintem nem tartható egy költségvetés úgy, hogy még a félév alig 
telt el, és már hétszer kell hozzányúlni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit bajban vagyok, 

nem akarok indulatosan reagálni Vágó képviselő úr szavaira, mert mégis csak az őszi ciklus 
elején vagyunk, és biztosan lesz még kellő időnk polemizálni. Inkább igyekszem higgadtan 
reagálni azokra a felvetésekre, amelyek megítélésem szerint teljesen szakmaiatlanok. 
Képviselő úr, nem ehhez szoktunk az ön hozzászólásai folytán. Olcsó, demagóg szövegek 
pufogtatása nem annyira volt jellemző önre, kérném, hogy lépjen ettől vissza. 

A gazdasági növekedés akkor is gazdasági növekedés, ha az negatív előjelű. Ilyen 
értelemben szoktuk ezt megfogalmazni. A GDP alakulása e tekintetben a gazdasági 
növekedés mutatószáma, adott esetben, ha az negatív előjelű, az nyilván csökkenést jelent. 
Úgy gondolom, ez így korrekt, nem az, amit ön állított, és ahogy beállította. 

A másik a költségvetési törvény módosítása. Az azért szükséges, mert állampapírok 
juttatása az Eximbank tőkehelyzetének rendezésére nem volt eddig törvényben szabályozva, 
ezért kerül ez most bele, nem azért, mert, mondjuk, valami pluszkiadásról vagy 
pluszbevételről van szó, és ezt kell rendezni a költségvetésen belül. Az állampapíron keresztül 
történő tőkejuttatás nem volt szabályozva, és azért, hogy a törvényi háttér is megfelelő legyen 
az Eximbank működéséhez, ezt pedig a költségvetési törvényen keresztül lehet rendezni, ezért 
került be a költségvetési törvénymódosítás most a parlament elé. Akkor szólalhatott volna föl 
joggal, ha nem lett volna ilyen törvénymódosítás, és úgy nyújtott volna állampapíron 
keresztül tőkejuttatást a kormány az Eximbanknak, és joggal mondhatta volna, hogy 
törvénytelenség vagy bármi egyéb történt. Hangzatos, amit ön elmondott, de a valósághoz 
vajmi kevés köze van. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr, aztán Babák képviselő úr. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem lenne, 

államtitkár úr. Ha jól értettem, ez állampapíron keresztüli tőkejuttatás az Eximbanknak, amire 
ön azt mondta, hogy december 31-ével le is járatják, tehát a hiánynövelő tételt kivezetik, 
pontosan azért, hogy ez az adósságnövelésbe ne számítson bele. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy január 1-jével ezt ugyanígy megteszik 2013-ra. Egy igen 
vagy nem választ kérek. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsásson meg, elnök úr, tisztelt bizottság, hogy Vágó 

képviselő úr mondandójára próbálok reagálni. Megszoktuk már azt Vágó képviselő úrtól, bár 
nagyon udvarias volt Dancsó képviselőtársam, hogy mindig mindenről ugyanaz jut eszébe, 
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sajátos megközelítésben, kritikával, nem éppen tárgyszerűen, de javaslat sehol. Jó lenne, ha 
képviselőtársam elgondolkodna azon, hogy a törvényjavaslat milyen pozitív hatást 
gyakorolhat a gazdaságra. 

A másik megjegyzésem, hogy abból a liberális közegből érkező információ és 
vélekedés alapján, amelyben önöknek a hozzászólásaikat megírják, tessenek már 
megmondani, hogy Európában hol nem nyúlnak hozzá a költségvetéshez, a gazdaság 
szabályozásához, egyáltalán a pénzügyi rendszerhez. Melyik az az ország, ahol nincsenek 
ilyen gondok a gazdasági világválság kapcsán? Tessék már elmondani! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy kapcsolódó kérdést hadd tegyek föl Boldvai 

képviselő úr kérdéséhez, hogy egyértelmű legyen, mert nekem nem egészen az, lehet, hogy 
nem koncentráltam eléggé államtitkár úr bevezető szövegére. Arról van szó, hogy tulajdonosi 
kölcsönt év végével vissza kell adni. De mi van akkor, ha erre nem lesz képes az Eximbank? 
Ha ne lesz olyan helyzetben, hiszen forrásként nyilván kihelyezi ezt a tőkeemelést. Mi 
történik akkor, ha ezt nem tudja visszaadni a bank? Ez a kérdésem, amivel kiegészítem a 
másik kérdést. Ezek után adom meg a szót államtitkár úrnak ismét. Tessék! 

 

Az előterjesztő válasza 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Dancsó képviselő úrnak megköszönöm, hogy kiegészítette az expozémat. Vágó képviselő 
úrnak annyit hadd mondjak, tény és való, hogy nem úgy alakultak a növekedési tények, ahogy 
mi ezt reméltük a költségvetés készítésekor, ezért is került beépítésre egy masszív tartalék az 
ez évi költségvetésbe, tulajdonképpen mínusz 1 százalékos növekedést talán tényleg absztrakt 
használni, de eddig a mértékig nem nő a költségvetési hiányunk és az államadósságunk sem. 

Az export viszont tényleg nagyon fontos. Az elmúlt években az exportpiacainkon 
mindenütt piaci részesedést tudtunk növelni, tehát a mi exportunk sokkal nagyobb mértékben 
nőtt, mint amilyen mértékben az egyes exportpiacaink nőttek. Tehát az exportunk tényleg 
támogatandó sikerágazatnak tekintendő. Érdemes mindenféleképpen finanszírozni. Ahogy 
mondtam, sem a hiányt, sem az adósságot nem növeli ez az akció, feltéve, hogy december 
végéig az Eximbank vissza fogja tudni fizetni. Amennyiben az IMF-megállapodásokat meg 
tudjuk kötni október közepéig, végéig, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy az 
Államadósság Kezelő Központ, az MFB és az Eximbank kimenjenek a piacokra, és 
kötvénykibocsátással megoldják a finanszírozásukat. Ha valamiért a megállapodás elhúzódna, 
elméletileg akkor is van lehetőség arra, hogy akár az Eximbank, akár az MFB kimenjen a 
piacra. Nyilván akkor a feltételek sokkal kedvezőtlenebbek lennének, de végül is megoldható. 
Viszont akkor igyekeznénk olyan megoldást találni közösen az érintett bankokkal, ami az 
adott helyzetben optimális. 

Boldvai képviselő úrnak hadd válaszoljam azt az egy szót, hogy igen. Úgy gondolom, 
visszafizetjük, annál is inkább mert a mostani tőkejuttatásból tulajdonképpen nagyjából a felét 
arra használja az Eximbank, hogy az MFB-vel szembeni tartozását fizesse vissza. Tehát 
összesen körülbelül 80 milliárd forintnyi az, amit üzleti tevékenység bővítésére használhat, 
ebben merülhetnek kétségek, hogy vissza tudja-e fizetni, de meggyőződésem, hogy igen. Ez 
talán elnök úrnak is válasz, nehezen tudjuk elképzelni, hogy ne fizesse vissza az Eximbank. 
Nincs olyan forgatókönyv, hogy ne tudja visszafizetni. 

 
ELNÖK: Adja isten! De létezik ilyen forgatókönyv, elképzelhető. Az ön 

meggyőződését tisztelem, de ez önmagában nem biztos, hogy … 
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Szavazás következik arról, hogy az ez évi költségvetés módosításáról szóló 
törvényjavaslatot általános vitára bocsássa-e a bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez döntő többség. Ki az, aki nem ért vele egyet? Hat. A 
bizottság tehát általános vitára alkalmasnak találta. 

Itt is kell előadót állítani. Dancsó képviselő úr önként vállalta. Kisebbségi álláspontot 
akar-e mondani valaki? Vágó képviselő úr? Tessék parancsolni! 

Köszönöm, akkor ezzel is végeztünk. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Az 5. napirendi pontunk következik, a kisvállalkozások tételes adójáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. Államtitkár úré a szó itt is. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bevezetőt lényegében nem ismételném meg, így a 
munkahelyvédelmi akcióterv lényegét és indokait. Van két olyan tétel benne, ami a jelenlegi 
törvényjavaslat tárgyát képezi. Az egyik a kisadózó vállalkozások tételes adója, a másik pedig 
a kisvállalati adó. 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint 
kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság választhatja 
azzal, hogy a választással egyidejűleg legalább egy úgynevezett kisadózót, saját magát, 
egyéni cég a tagját, betéti társaság, közkereseti társaság esetén legalább egy tagot bejelent az 
állami adóhatóságnak. Az adóalanyiság választását a vállalkozás bármikor bejelentheti az 
adóhatósághoz, az adóalanyiság bejelentését követő hónaptól jön létre. A kisadózó 
vállalkozások tételes adóját választó vállalkozás tételes adót fizet a bejelentett kisadózók után. 
Ennek havi összege a főállású bejelentett kisadózó után 50 ezer forint, főállásúnak nem 
minősülő kisadózó esetében 25 ezer forint. Az új adónemet a 6 millió forintnál alacsonyabb 
bevétellel rendelkező vállalkozások számára célszerű választani, mivel az ezt meghaladó rész 
ujtán pótlólagosan 40 százalék adót kell fizetni. Önmagában a bevételi határ átlépése nem 
eredményezi az adóalanyiság megszűnését. 

A kisadózó vállalkozás és a bejelentett kisadózó a tétele adó megfizetése esetén 
mentesül szinte minden adókötelezettség alól, a nyereséget terhelő társasági adó vagy 
személyi jövedelemadó, a szakképzési hozzájárulás, illetve a magánszemély által megszerzett 
jövedelem után fizetendő adó, járulék, egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és 
megfizetése alól. A tételes adó megfizetésével a főállású kisadózó biztosítottnak minősül 
valamennyi társadalombiztosítási és munkaerő-piaci ellátásra, 81 300 forintos ellátási alapon 
jogosultságot szerez. A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, 
bevételéről a tárgyévet követő év január 20-ig nyilatkozik. A bevételi nyilvántartási 
kötelezettséget nem töri meg az esetleges helyi iparűzésiadó-fizetési kötelezettség sem, a 
helyi iparűzési adó ugyanis e körben teljesíthető az árbevétel 80 százalékában meghatározott 
adóalap után is. 

A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az áfa-
törvény szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására azzal, hogy a kiállított számlán 
feltünteti azt, hogy kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya által kiállított számla. A 
kisadózó vállalkozásra vonatkozó rendelkezések szorosan illeszkednek az áfa-
szabályozáshoz, e vállalkozások jellemzően választhatják az alanyi áfamentességet, amellyel 
feltehetően élni is fognak. Mindazonáltal számla kibocsátására e körben feltehetően ritkán 
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kerül majd sor, ugyan a tételes adót alkalmazó jogalanyok által kibocsátott számla társasági 
adó szempontjából, illetve az egyéni vállalkozók számára költségként nem számolható el. A 
választható adónem tehát elsősorban azoknak a vállalkozásoknak kedvező, amelyek 
közvetlenül a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást. Természetesen az sem kizárt, hogy a felek 
beárazzák a számla adótartamát, és az adóalany vállalkozásnak nyújtson szolgáltatást vagy 
teljesítsen termékértékesítést. 

A kisvállalati adóról néhány gondolat. A kormány által javasolt másik adónem a 
kisvállalati adó, amely elsősorban a foglalkoztatottság növelését célozza. Az új adót a 
maximum 25 főt foglalkoztató kisvállalatok választhatják 500 millió forintban meghatározott 
összes bevételi és mérlegfőösszeg küszöb alatt, a kapcsolt vállalkozások összes adatát 
figyelembe véve. Az új adónem kiváltja a vállalkozás profitját terhelő adókat és a bérek után 
fizetendő közterheket, a társasági adót, az osztalék után fizetendő egészségügy hozzájárulást 
és a szociális hozzájárulási adót. Az adóalanyiság a kisvállalat döntésétől függően az erre 
vonatkozó bejelentést követő naptári év első napjával jön létre. A bejelentést az adóévet 
megelőző év december 1-től december 20-ig lehet megtenni az adóhatóságnál. Az 
adóalanyiság választásának a korábbi működés nem feltétele. 

A kisvállalati adó újdonsága, hogy az adóalapot pénzforgalmi szemléletből kiindulva 
kell meghatározni. A javaslat szerint a kisvállalati adó alapja az adózó pénzügyi vagyonának 
realizált változása. A pénzeszközök számviteli beszámolóban bemutatott tárgyévi és előző évi 
értékének különbsége, ezt növeli a személyi jellegű kifizetések összege. A javaslat 
meghatározza továbbá az adóalapot korrigáló egyes tételeket is, a vállalkozásba kívülről 
bevont pénzeszközök például csökkenti az adóalapot, ilyenek lehetnek a hitelfelvételek, míg 
növelik a vállalkozások kívülre helyezett pénzeszközei, például az osztalékfizetés. Ily módon 
a vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot az új adó alkalmazásával. 
Természetesen egyes kiadási tételek nem elismertek a kisvállalati adó szempontjából sem. 

A javaslat szerint az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. Az adó alanya a 
főszabály szerint az adóévet követő május 31-ig köteles a kisvállalati adót megállapítani és 
bevallani, kivéve, ha az adóalanyisága év közben szűnik meg, amely esetben az adóbevallás 
benyújtásának határideje a megszűnést követő ötödik hónap utolsó napja. A kisvállalati adót 
választó adóalany adóelőleg fizetésére kötelezett, annak összegét naptári hónaponként köteles 
megállapítani és bevallani. Az adóelőleg mértéke az adóév első 11 hónapjára személyi jellegű 
kifizetések 19 százaléka, amelyet, amennyiben az adóévet megelőző adóévben az adóalany 
éves szinten számított összes bevétele a 100 millió forintot, december 20-ig az adóévi várható 
bevétel összegével ki kell egészíteni. 

Itt hadd térjek vissza Szekeres képviselő úr előző kérdésére. Azt gondolom, hogy ez a 
két könnyítés nem nagyon kevés, hanem elég szép számú vállalkozást érinthet 
Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a javaslat támogatását. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van észrevétele, kérdése, megjegyzése? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Akkor szavazás következik arról, hogy a törvényjavaslatot általános vitára bocsássa-e 
a bizottság. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az általános vitára bocsátást. 
Kell egy előadót is állítani, Ékes képviselő úr vállalta. Öt perc szünet következik. (Rövid 
szünet.) 
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Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk tanácskozásunkat. Reggel kérés érkezett hozzám, hogy a 
6. és a 7. napirendi pontokat cseréljem föl. Időszerű-e még ez a csere, vagy mehetünk sorban? 
(Jelzésre.) Akkor a 6. napirendi pontban az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról lesz szó. Megadom a szót a minisztérium 
képviselőjének. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez egy 
pénzügyi salátatörvény, ahogy elnök úr is mondta, ami több pénzügyi tárgyú törvényt is 
módosít. Én három dolgot emelnék ki ebből a csomagból. Az egyik az, hogy két irányelv-
módosítás transzpozíciójáról van szó. Az egyik a nyilvános értékpapír-kibocsátáskor, 
forgalomba hozatalkor közzéteendő tájékoztatóról, illetve a tőzsdén forgó értékpapírok 
kibocsátóinak átláthatóságáról szóló irányelvek, ezek más néven a prospektus, illetve a 
transzparencia irányelvek módosításainak átültetése. A második pont, amit megemlítenék, a 
kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál átalakulna a rendszer, bizonyos rugalmasság 
kerülne a díjhirdetési módozatokba. Gyakorlatilag 60 nap után meghirdetett díjtételekre 
lehetne szerződni, ami a fogyasztóknak is nagyobb rugalmasságot biztosít, illetve segíti a 
biztosítók kockázatkezelését. A harmadik dolog, amit megemlítenék, a biztosítási 
törvényekben az uniós gender irányelv, illetve az ezzel kapcsolatos bírósági határozat 
átültetése, ami egyértelműen tiltja a férfiak és nők közötti különbségtételt a biztosítások 
tekintetében is. 

Ezen túl a javaslatcsomag tartalmaz még egyéb, a gyakorlatban felmerülő 
problémákat, amelyeket vagy a Nemzeti Bank, vagy a felügyelet, vagy pedig maga a szektor 
jelzett a minisztérium felé, elsősorban adatkezelési szabályok kerültek pontosításra, illetve 
egyéb technikai dolgok. Ennyit mondanék bevezetésképpen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a bevezetőt. Kérdezem, hogy kinek van 
kérdése, megjegyzése, észrevétele, ki kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Senki nem kíván 
szólni. Akkor viszont lehet szavazni arról, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot a bizottság általános vitára ajánlja-e. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? Ki az, 
aki tartózkodott? Négy. A bizottság támogatja az általános vitára bocsátást. 

Előadót is kell állítanunk. Ki vállalja az előadói szerepet? Nem szóltunk hozzá, akkor 
majd én ezt bejelentem. Nagyon aktív volt a napirendi pont fogadtatása. 

Akkor a 6. napirendi ponttal végeztünk. 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosítás, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 7. napirendi pont, az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, satöbbi szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátása. 
Szintén Zsarnóczi államtitkár úr képviseli ezt a témát? 

 
VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Vattai Tamás vagyok, az NGM 

osztályvezetője. 
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ELNÖK: Vattai Tamás osztályvezető úr képviseli ezt a napirendi pontot. 

Parancsoljon! 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! A kormány törvényjavaslatot nyújtott be az 
egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében. A törvényjavaslat célja, hogy a forgalmi, 
fogyasztási jellegű adónak minősülő jövedéki adóban és népegészségügyi termékadóban 
egyes termékek adómértékének emelése. Az adómérték-emelés olyan termékekhez kötődik, 
amelyek fogyasztása fokozott egészségkockázatot jelent, így például a dohánytermékek, 
alkoholok, egyes energiaitalok adómértékének emelése. Ennek segítségével biztosít 
többletforrást az egészségügy számára. Másfelől pedig a növekvő adómértékek, így a 
növekvő árak miatt a fogyasztáscsökkentés révén enyhülhet az egészségügyi ellátó rendszer 
leterheltsége. 

Részletesebben kifejtve ezeket az adómérték-emeléseket, a következőket tudom 
elmondani. A jövedéki adóról szóló törvény módosításával három termék adómértéke 
emelkedik, egyrészt a dohánygyártmányoké, másrészt az alkoholoké, harmadrészt az LPG-é. 
A dohánygyártmányok adómértéke két lépcsőben emelkedik, 2013. január 1-től és május 1-
től. A cigaretta minimumadója január 1-től és május 1-től 3,5-3,5 forint/szál értékben 
növekszik, a cigaretta tételes adója 1,8-1,8 forint/szál mértékben. A másik termékkör az 
alkoholok jövedéki adója, itt az egészségügyi kockázatot fokozottabban jelentő tömény 
szeszek adómértéke 15 százalékkal emelkedne, az egyéb alkoholtermékek, a sör és a pezsgő 
adómértéke 10 százalékkal. Ezen kívül a törvényjavaslat javaslatot tesz még az LPG 
adómértékének növelésére, valamint az energiaitalok definíciójának pontosítására. Itt már a 
népegészségügyi termékadót módosítja, hiszen a korábbi népegészségügyi termékadót a 
gyártók az energiaital definíciója alapján kijátszották azzal, hogy egyes összetevőket 
kihagytak az energiaitalból, és ezáltal már nem volt adóköteles a termék. 

Ezen kívül a törvényjavaslat megcélozza még az áfatörvény módosítását is. Itt a 
gyógyászati segédeszközök áfamértékét csökkenti a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra, 
illetve harmadsorban a 2012. évi LXIX. számú törvényt módosítja, itt a készpénzfizetés 
korlátozására alacsonyabb összeghatárt határoz meg a korábbi 5 millió forint helyett 1,5 
millió forintban határozza meg a készpénzfizetéseket, ami álláspontunk szerint kellőképp 
magas ahhoz, hogy a feketegazdaság visszaszorítását szolgálja. Én megköszönöm a 
figyelmüket, és kérjük a javaslat elfogadását. Köszönöm. 

 

Kérdések és válaszok 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van észrevétele, véleménye, kérdése? Boldvai 
képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az első kérésem az lenne, hogy ha a 

jelen lévő előterjesztők arra konkrét nyilatkozatot tennének, hogy a többletforráshoz juttatás 
konkrétan minek a finanszírozását szolgálja 2013-ban. 

A második kérdésem, hogy mekkora adóbevétel-többletet számítanak a most 
benyújtott törvényjavaslatból 2013-ra. 

A harmadik kérdésem: jól gondolom-e, hogy módosítják a 2013-as, a parlament által 
elfogadott költségvetési törvény főszámait? Mert ez az elfogadás után benyújtott 
törvényjavaslat, és vélelmezem, hogy komoly háttérszámítások állnak az önök 
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rendelkezésére, amiből a többletbevételeket meg tudják becsülni, és át tudják vezetni a 2013-
as költségvetésen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

megadom a válasz lehetőségére a szót. 
 
VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket 

Boldvai képviselő úr részéről. Mint említettem, a törvényjavaslat az egészségügy 
többletforráshoz juttatása érdekében javasolja ezeknek a termékeknek, amiket felsoroltam az 
adómértékének emelését. Itt többek között az egészségügyi dolgozók bérének fejlesztését 
szolgálja a törvényjavaslat, illetve az egészségügyi ellátások színvonalának javítását. A másik 
kérdésére, hogy ez milyen adóbevételt-többletet hozna, számításaink szerint a kormány 55 
milliárd forint többletbevétellel számol az intézkedéseknek köszönhetően, amelynek döntő 
többsége, 40 milliárd forint a dohánytermékek adómérték-emeléséből származna. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a lehetőséget az észrevételekre, vitára. Boldvai 

képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Mielőtt az észrevételekre térnénk, nem válaszolt az 

egyik kérdésemre az előterjesztő úr, mégpedig arra, hogy jól gondolom-e, hogy módosítják a 
2013. évi költségvetés főszámait, hiszen 55 milliárd forintról van szó. A benyújtott 
költségvetési törvényjavaslatok szerint az Egészségbiztosítási Alap 2013-ra tervezett bevétele, 
ha jól emlékszem, 1651 milliárd forint. Logikusan következik, hogy az 55 milliárd forinttal 
2013-ra növelni kívánják, akarják az Egészségbiztosítási Alap főösszegét. Erre legyen szíves 
válaszolni. 

 
ELNÖK: Megadom a lehetőséget a válaszra. 
 
VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést. 

Valóban nem volt az 55 milliárd forint betervezve a korábbi költségvetésbe, tehát ez egy 
pluszforrást jelentene az akkori javaslathoz képest, mint elmondtam, 55 milliárd forint 
értékben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A kérdés az volt, hogy a 2013-as költségvetési sarokszámokat esetleg 

megváltoztatja-e ez a javaslat, ami előttünk van. (Babák Mihály: Igen.) Szeretném, ha ezt a 
tárca képviselője mondaná, nem képviselő úr. 

 
VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Terveink szerint megváltoztatja 

a sarokszámokat. 
 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Értem, világos. Akkor a vita következik, ha van rá igény. Van. Szekeres 
képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Az elfogadott parlamenti menetrend most úgy halad, 

hogy holnap megkezdődik a fejezeten belüli átcsoportosításokkal kapcsolatos részletes vita. 
Ha ezt megelőzően nem történik meg a fejezeti főszámok megváltoztatása, akkor a holnapi 
vita teljesen értelmetlen, hiszen nem azok lesznek a Magyar Országgyűlés által elfogadott 
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végső fejezeti főszámok, mint amelyekről most a vita zajlik. Ha a parlament nem dönt a 
fejezeti főszámok megváltoztatásáról, akkor pedig a végén nincs fedezete ennek a bizonyos 
55 milliárdnak, hiába folyik be esetleg tételesen bármilyen módon a pénz az állami 
költségvetésbe. Tehát a helyzet rendkívül zűrzavarosnak tűnik, és a rendezése mindenképpen 
a kormány, illetve a kormánypárti többség kompetenciája, mert ezt csak ők tudják 
kezdeményezni. Tehát szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy nem elegendő erre egy 
jövőbeli ígéret, ami már önmagában furcsa, hiszen még most zajlik a fejezeten belüli 
átcsoportosítások vitája, miközben már arról van szó, hogy a költségvetés főszámai változnak 
meg. 

 
ELNÖK: Igen. Ez egy vélemény. További észrevétel? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Technikai kérdésről van itt szó, mégpedig nagyon fontos 

technikai kérdésről. Gondoskodni fogunk arról, hogy ez megfelelő formában megjelenjen a 
bizottság előtt és a parlament előtt is. Egyébként zűrzavar nincs ebben a kérdésben, pusztán 
csak az eljárási kérdést kell tisztáznunk. Fontos dologról van szó, be fogjuk terjeszteni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Értettük. További észrevétel? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Nagyon röviden, nem további vitát gerjesztve, csak 

azért, hogy a jegyzőkönyvnek az ember elmondja. Azt gondolom, hogy egy költségvetés 
elkészítésének az elmúlt 20 évben megvolt a maga logikája és technológiai sorrendje. (Babák 
Mihály: Régen rossz volt, sose sikerült.) Bármennyire is így mondja Babák képviselő úr, az a 
logika arról szólt, hogy először a költségvetést megalapozó adótörvényeket változtatja meg a 
parlament, hogy világosan látszódjék a főösszege a költségvetésnek, amit át akarnak 
erőszakolni az éppen aktuális kormányok, kormánypártok. Amit ebben az évben önök 
műveltek, itt köszön vissza, erőből, ész és értelem nélkül áterőszakolták a parlament nyári 
ülésszakán a költségvetés főszámait, majd utána ébrednek, hogy adott esetben bizonyos 
feladatokra nincs meg a kellő bevételi, finanszírozási láb, és hozzák a parlament elé például a 
jövedéki törvény módosításával, igen nagy léptékű módosításával a többletbevételeket jelentő 
tételsorokat. Ennek sajnos az a technológiai vége van, hogy bizony a főszámokon változtatni 
kell, ha a kormány képviselőjének bejelentését komolyan vesszük. Márpedig miért ne 
vennénk komolyan? Azért akartam ezt elmondani, mert valóban, minden politikai felütés 
nélkül, szakbizottságról lévén szó, azt hiszem, ebben a témában világosan sűrűsödik, hogy 
hogyan nem szabad költségvetést elfogadni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Az imént előttem elhangzott gondolatok kapcsán hadd 

mondjam el azt, hogy az elmúlt években ugyan volt költségvetés, szigorú eljárási szabályok 
szerint, bár ez sem teljesen igaz, mégsem jött be egyetlenegy szám sem. Úgy gondolom, hogy 
annak is volt jelentősége, ha nem tudta, akkor gondolkozzon el tisztelt képviselőtársam, hogy 
miért kellett a főszámokat elfogadni a nyári ciklus végén. Fontos érdeke volt az országnak az, 
hogy ezek megszülessenek. Hogy ez másként alakult, arról nem mi tehetünk, de megtettünk 
mindent, hogy ez pontos legyen, és kiszolgáljunk bizonyos feltételeket. 

Egyébként a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban lesz még költségvetés-
módosítás, lesz még módosító indítványunk, mert az is fontos kérdés. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez nem kapkodás, hanem reagálás, amit a mai pénzügyi válság indokolttá 
tesz. Ha nem tennénk, hanem rigorózusan holmi eljárási rendek szerint intézkednénk, akkor 
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úgy járnánk, mint a szocialisták, egy évben sem sikerült a költségvetési törvényüket 
maradéktalanul és pontosan végrehajtani. És nem is reagáltak fontos kérdésekre, amire az 
országnak szüksége lett volna. Ennyi a dolog lényege, úgy gondolom, hogy reagálni kell és 
fogunk is. Kérem szíves türelmüket és bizalmukat, hiszen az ország érdeke az, hogy a 
munkahelyvédelmi akcióterv és az egészségügy önök által megörökölt áldatlan állapotán 
jelentős javításokat eszközöljünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? (Nincs jelentkező.) Annyi 

megjegyzést hadd tegyek ehhez a polémiához, hogy a jövő évi költségvetési sarokszámok túl 
korai jóváhagyása, ami az unortodox költségvetési politika egyik eleme teljesen szokatlan a 
magyar költségvetési joggyakorlásban és az Európai Unióban is. Egyetértek azzal, hogy itt 
tulajdonképpen a mostani meg a majd következő módosítások annak lesznek köszönhetők, 
hogy túl korán és túl kevés információ alapján hozta meg a parlament azokat a döntéseket, 
amelyek a sarokszámokat rögzítették. Ennyi a megjegyzésem. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt 

Bizottság! Föltenném a kérdést, ha már Babák képviselő úr szóba hozta, hogy milyen 
követelménynek vagy milyen követelésnek tett eleget az Országgyűlés, és nem rajta múlt 
valami. Számomra nem volt világos, amit mondott. Ha pontosítaná, ki követelte azt meg, a 
tartalmat most nem vitatva, hogy akkor legyen elfogadva a költségvetés, amikor a szavazás 
megtörtént. Nekem ez most eléggé homályos volt, hiszen én nem ismerek a magam részéről 
ilyet. A költségvetési vitát, ugyan betegágyról, de figyelemmel kísértem, de nem láttam olyan 
fajta érvelést, ami alátámasztotta volna, hogy Magyarországgal szemben bármely szervezet, 
amely ebből a szempontból releváns, ilyenfajta követelményt fogalmazott volna meg. Ha volt, 
akkor tegye már számomra ismertté, hogy pontosan mire gondolt akkor, amikor az iménti 
fogalmazásában ezeket használta kifejezésként. Mert egyébként nyilvánvalóan minden olyan 
érvelés, ami ezzel kapcsolatban most elnök úrtól is elhangzott, Boldvai képviselő úrtól is 
elhangzott, szerintem teljes mértékben megállják a helyüket. 

Nem lehet kikerülni a következő hetekben még további olyan törvényjavaslatok 
tárgyalását, amelyek ezt fogják eredményezni. Az már csak egy kis mellékkörülmény, hogy 
ez a javaslat olyan módon nyúl bele jövedékiadó-tételekbe, amelyek tovagyűrűző hatása a 
keresletre és ebből következően a bevételekre, amely számunkra nem ismert módon van 
kezelve, ha egyáltalán kezelve van. Azaz számunkra nincs bemutatva, hogy milyen 
számítások vannak a mögött, hogy hogyan fog változni a kereslet ilyen mértékű 
adónövekedés után. Csak utalnék rá, hogy a gázolajjal kapcsolatos jövedékiadó-tétel 
változtatásának következményét is lehet látni, a forgalom változását Magyarországon 
immáron a féléves statisztika alapján. Ez egy vitakérdés volt annak idején a bizottságban, azt 
hiszem, Misi, még veled is vitatkoztunk ebben a kérdésben. Ma már egyértelműen látszik az, 
hogy elhibázott és durva volt az a mértékváltozás, amit január 1-től bevezetett a 
kormánytöbbség, és ennek eredményeképpen igen furcsa statisztikai adatok ismertek most 
már mindannyiunk számára a magyarországi, illetve a környező országokbéli változásokról. 

Magyarul, ha lehetséges lenne megtudni, hogy pontosan mire gondoltál, és akkor 
megismernénk azt, hogy miért is volt ez, azon kívül, hogy az unortodox lépések egyikének 
tekinti elnök úr, de valamiféle konkrétumról volt szó Babák képviselő úr hozzászólásában. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Babák képviselő úr kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Érdekes módon a törvényjavaslatnál nem szakmai és 

tartalmi kérdések merülnek fel, hanem eljárásjogi és egyéb más magyarázatra tartanak igényt. 
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Úgy gondolom, a kormány elmondta minden fontos kérdésre a választ, hogy mi a 
többletbevétel, mire kívánja felhasználni, és módosítja a költségvetés főösszegeit. Egyébként 
magam a költségvetési törvény főszámai kapcsán elmondtam, az ország érdeke az volt, és ezt 
nem kívánom kifejteni. Ezért mondtam, hogy minden képviselő gondolkozzék. Továbbra is 
úgy vélem, nagyon fontos volt, hogy elfogadjuk a nyári ciklus vége előtt a 2013. évi 
költségvetés főszámait. Egyébként azt észre kell vennie, tisztelt miniszter úr, hogy a 
kormánynak más filozófiája van az adóbevételeket illetően, hiszen a fogyasztási, forgalmi 
adókat emeli és a jövedelemmel kapcsolatos adókat, amiket önök növeltek, visszafogja, 
lejjebb veszi. Nyilvánvalóan ez filozófiai és politikai kérdés, mint ahogy az ország érdeke is 
politikai kérdés. 

A statisztikai számok pedig vannak, és ténylegesen mutatnak változásokat. Kérdés e 
tekintetben, hogy az jó-e vagy rossz. Ön erről nem mondott véleményt, így én sem mondok 
erről véleményt. A statisztika az statisztika. Hogy ez egyezik-e a kormány pénzügyi és 
gazdaságpolitikájával, az a kormány dolga. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm. Kíván még valaki reagálni? (Nincs jelentkező.) Nem. Az 
előterjesztőnek adom meg a szót, kíván-e reagálni a vitára? (Jelzésre.) Nem kíván reagálni, 
köszönöm. 

Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy az 
egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat általános vitára kerüljön. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenhét. Ki az, aki nem ért egyet? Ilyen nincs. Ki tartózkodott? Hat. A bizottság 
egyetértett azzal, hogy ezt általános vitára bocsássa a Ház vezetése. 

Első helyen kijelölt bizottságként előadót kellene állítanunk. Ki vállalja a többségi 
álláspontot? Babák képviselő úr. Kíván-e a kisebbségi vélemény ügyében valaki szót kapni? 
(Nincs jelentkező.)  Nem kíván. Köszönöm, ezzel végeztünk a 7. napirendi ponttal. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

A 8. napirendi pontban három képviselői indítvány sorsáról kell döntenünk. Elsőként a 
hitelintézetekről szóló törvény módosításával kapcsolatos, jobbikos képviselők részéről 
beadott indítványról van szó. Miután én magam is aláírtam, annyit röviden a tartalmáról hadd 
mondjak, szeretnénk azt javasolni, hogy amennyiben önkormányzati betétes valamely bank 
partnere, és káresemény következik be, mint amire volt példa a Soltvadkerti 
Takarékszövetkezet esetében, akkor a törvény tegye lehetővé azt, hogy az Országos 
Betétbiztosítási Alapból kártalanítás történhessen egy nagyobb összeghatárig, hiszen 
közpénzeket kezel. Ez a javaslat lényege. Erről kérdezem a kormány illetékesének 
véleményét. Tessék parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Egyelőre 
minisztériumi álláspontot mondanék, ha megengedik. A javaslat két részből áll, ahogy ön is 
elmondta, a biztosított betétek összegének kiterjesztése 100 ezerről 300 ezer euróra. Ez 
sajnálatos módon sérti az uniós direktívát, úgyhogy ez nem lehetséges. Az uniós jogot ezzel 
megszegnénk. 
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Ami a másik javaslatot illeti, hogy egyáltalán az önkormányzatokra is kiterjesztené a 
betétbiztosítás rendszerét, ugyan még nincs hatályban az az irányelv, ami ezt tiltja, viszont 
holnap jelenik meg azon bizottsági kommunikáció, hogy hogyan tervezi a Bizottság 
menetrendre, milyen ütemezéssel kellene elfogadni ezt a javaslatot, amely szerint az 
önkormányzatokra nem lehetne kiterjeszteni a betétbiztosítási rendszert, úgy, ahogy a ma 
hatályos szabályozásban benne van. Tulajdonképpen technikailag ez a rendszer néhány 
hónapig tudna élni, ezért nem támogatjuk ezt a javaslatot. 

 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. Visszakérdezek, államtitkár úr, jól értettem-e, hogy lényegében azért nem támogatja a 
tárca ezt a javaslatot, mert az uniós direktívákkal nincs szinkronban, sem az összeghatár, sem 
az önkormányzatiság szempontjából. (Jelzésre.) Vagyis az uniós joganyaggal nincs 
szinkronban. Köszönöm. 

További észrevétel? Tessék, Molnár képviselő úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen. A jelenlegi kormány arról is 

nevezetes, hogy nagyon sok tekintetben, nagyon sok témában megpróbál az európai uniós 
elvekkel szembe menni ilyen-olyan módon. Azt gondolom, hogy ez az önálló képviselői 
indítvány valamifajta garanciát jelentene a közelmúlthoz hasonló esetekben az 
önkormányzatok védelmére. Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ezt miért nem támogatja 
a kormány. Akkor kezdeményezzük az Európai Uniónál, hogy legyenek szívesek az 
önkormányzatok védelme érdekében módosítani a direktívákat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kíván-e az 

államtitkár úr reagálni esetleg az itt elhangzottakra még, 
 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudnék hozzátenni 

semmit ahhoz, amit elmondtam. 
 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Értem. Akkor szavazás következik a képviselői indítványról. Ki az, aki 
támogatja a tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

Az illetékekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Következik az illetékekről szóló törvény módosításának megvitatása. Az előterjesztők 
részéről jelen van Kiss Sándor úr. Megadom a szót, hogy az előterjesztők nevében 
kommentárt fűzzön az indítványhoz. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Az illetékekről 
szóló törvényt szerettük volna annyiban módosítani, hogy az egészségügyi szakmai 
kamarákban működő tagoknak, amennyiben tagsági viszonyt kíván létesíteni, díjat kell 
fizetniük. Úgy gondoljuk, hogy azoknak az időskorú egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, 
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akik már nem kívánják folytatni a tevékenységüket, ezáltal a szakmai kamarai tagságukat is 
meg kívánják szüntetni, nekik ne kelljen ezt az illetéket megfizetni. Éppen az előbb volt téma, 
hogy az egészségügyhöz többletforrásokat kívánnak nyújtani, és tudjuk, hogy az orvosaink 
mennyire alulfizetettek, akár még hazai viszonylatban is. Mindenképpen gesztusnak, de 
anyagilag is fontosnak tartanánk, hogy az idős orvosokra ezáltal is figyeljünk, nehogy még 
díjfizetésre kötelezzük őket. Ebben kérném a képviselőtársaim támogatását. Köszönöm. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: A kormány vagy a tárca véleményét kérdezem az előterjesztésről. 
 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dr. Vargha Máté vagyok, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője. Röviden, a kormány nem támogatja az 
előterjesztést. Ez egy minisztériumi álláspont egyelőre. Az illeték mértéke, tehát az öregségi 
nyugdíjat elérő orvosoknál a kamarai tagság megszüntetésénél mindössze 3 ezer forint, ami 
álláspontunk szerint túl magas. Emellett viszont az érintett kör meglehetősen tág. Erre 
tekintettel viszonylagosan nagy az a költségvetési kihatás, amit ez a javaslat jelent. Emellett 
meg szeretnénk jegyezni, hogy az illetékmentességek és kedvezmények rendszere jelenleg a 
minisztériumon belül felülvizsgálat alatt áll, amely erre is kiterjed. Erre tekintettel azt 
gondoljuk, hogy jelenleg még nem aktuális a kérdés. Ha kialakul a kormány álláspontja, azt 
előbb-utóbb a parlament tudomására fogjuk hozni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a tárca nem támogatja a javaslatot. A bizottság 

véleményét kérdezem. (Nincs jelentkező.) Nincs vélemény. Az előterjesztő kíván-e reagálni 
még a tárca elutasító álláspontjára? 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik), előterjesztő: Csak pontosítani szeretném, ez nem 

költségvetési kiadás, hanem bevétel. Méltánytalannak tartom azt, hogy még lehúzzunk 3 ezer 
forinttal az eddig becsületesen, tisztességesen dolgozó orvosoktól. Felhívom újra a 
kormányzat figyelmét, hogy legközelebb erre figyeljen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Szavazás következik arról, hogy a 
benyújtott törvénymódosítás tárgysorozatba-vételét támogatja-e a bizottság. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 
Köszönöm. 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Következik az MSZP-s képviselők indítványa a fiatalok életkezdési támogatásával 
kapcsolatban. Kérdezem, hogy az előterjesztők részéről ki kíván szólni. Boldvai képviselő úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden összefoglalnám a 
benyújtott, viszonylag egyszerű törvényjavaslat főbb pontjait. Az első a reálérték megőrzés 
biztosítása a babakötvény esetében. A második a tranzakciós illetékmentesség a Start 
számlára történő befizetés esetén, a harmadik pedig, hogy törvényi garancia szülessen arra, 
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hogy az államkincstár által kezelt ez irányú pénzeket ne lehessen einstandolni, vagyis ne 
lehessen a költségvetés megszorulása esetén sem átforgatni. Kérem, hogy támogassák ezt a 
módosítást. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány vagy a tárca véleményét kérem. 
 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben az esetben is 

tárcavéleményt tudnék mondani. Nem támogatjuk a javaslatot. Röviden összefoglalva, az 
életkezdési támogatás összegét a mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg, a 
lehetőségek függvényében. Ezért egy ilyen automatikus emelést a felelős tervezés érdekében 
nem tudunk támogatni. A pénzügyi tranzakciós illetékkel kapcsolatban el szeretném mondani, 
hogy annak az alanya a pénzügyi intézmény, erre tekintettel a javaslatnak ezt a részét sem 
tudjuk támogatni, amellett, ha például készpénzzel történik a befizetés, az mentes a pénzügyi 
tranzakciós illeték alól. A javaslat harmadik részéről annyit szeretnék elmondani, hogy a 
jelenleg hatályos törvény szövegéből egyértelmű számunkra, hogy az életkezdési támogatás 
jogosultja a gyermek a 18. életévének betöltését követően, illetve az októbertől hatályos 
szabályok szerint a 2006. január 1. előttiek is igénybe vehetik ezt a támogatást bizonyos 
feltételekkel. A nyitástól számított három évig nem lehet igénybe venni. Erre tekintettel úgy 
gondoljuk, a törvény szövegéből egyértelmű, hogy ki jogosult, és ez a cél, amit a képviselői 
indítvány ki akar zárni, szerintünk a mostani törvény szerint is kizárt. Ennyit szerettem volna 
elmondani. 

 

Megjegyzések 

ELNÖK: Igen. Köszönjük szépen. Tehát a tárca nem támogatja az indítványt. Babák 
képviselő úr kért szót. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen. Fontosnak tartok minden, a fiatalokkal és 

gyermekekkel, sőt, családokkal kapcsolatos törvénymódosítást a képviselőtársaim részéről, de 
azért meg kell jegyeznem azt, hogy most fontosabb kérdésre kéne koncentrálnunk. Többek 
között, hogy a családi adókedvezményt kiterjesszük azokra is, akik nem tudják a jövedelmük 
miatt igénybe venni. Úgyhogy fontosabb kérdés, ahol a gyerekvállalással kapcsolatos 
költségekhez való hozzájárulást szeretnénk segíteni. Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, 
várják meg ezt a nagyon fontos előterjesztést. Ez egy lényegesebb és konkrétabb támogatás 
lenne számukra. Ennek is meg kell teremteni még a forrását. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő részéről Boldvai képviselő úr kíván-e reagálni? 
(Jelzésre.) Nem kíván. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatta a javaslatot. Köszönöm. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben, tisztelt képviselőtársaim, azt a szándékomat szeretném bejelenteni, 
ami szerint szeretném fölkérni Varga Mihály miniszter urat arra, hogy a bizottságot 
tájékoztassa az IMF-tárgyalások állásáról, az ezzel kapcsolatos információkat, amiket lehet, 
osszon meg velünk. Erre két okom van. Az egyik szakmai ok, hogy nagyon sokféle 
információ kering a médiában, miniszterelnök úr horribilis számokat és követelményeket 
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ismertetett a közvéleménnyel. Jó lenne megismerni autentikus forrásból, hogy ez mit jelent. A 
másik része pedig egy szubjektív dolog, hogy Varga képviselő úr a meghallgatásakor maga 
ajánlotta föl, hogy szívesen tájékoztatja a költségvetési bizottságot, ha erre igény van, akár 
zárt körben, akár nyíltan. Ezt még majd tisztázzuk. Örülnék, ha támogatná ezt a bizottság. Az 
előkészületeket a meghallgatás érdekében megkezdem. (Babák Mihály: Ez még korai. Majd 
később.) Ennyit szerettem volna bejelenteni. Ez Babák képviselő úr véleménye, hogy korai. 
Lehet, hogy ha alszik rá egyet, nem tartja korainak. Elő fogom készíteni, és majd akkor 
megbeszéljük, hogy sor kerül-e erre. 

Kinek van még mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen, 
az ülést bezárom. Köszönöm szépen a közreműködést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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