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Napirend: 

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök 

emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8367. szám - Kővári János (Fidesz) 

képviselő önálló indítványa) 

  

b) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8370. szám - Lázár János és Ékes József 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz)  

Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz)  

Kara Ákos (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz)  

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)  

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik)  

Vágó Gábor (LMP)  

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  

Ékes József (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)  

Herman István Ervin (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz)  

Márton Attila (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),  

Dr. Pósán László (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),  

Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig Seszták Oszkárnak (KDNP)  

Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz)  

Puch László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP) 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászóló: 

 
 

Dr. Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság mai ülését megnyitom. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítéseket is figyelembe véve a 
bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban két napirendi pont megtárgyalását javasoltam. Ehhez képest észrevétel 
nem érkezett. Tehát marad az obligát kérdésem, hogy ki az, aki a napirendi ajánlást elfogadja. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és 
a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Az 1. napirendi pontban két képviselői önálló indítvány általános vitára bocsátásáról, 
pontosabban a tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Az első Kővári János képviselő úr 
indítványa. Nem látom a képviselő urat mint előterjesztőt. Ettől még dönthetünk az 
indítványáról, csak az a baj, hogy a kormány részéről sem látok itt senkit, aki itt minket 
orientálna arról, hogy mi legyen ennek a javaslatnak a sorsa. (Babák Mihály: Pici türelmet 
kérünk.) Akkor egy rövid szünet következik, amíg valami kompetens kormánytisztviselő 
érkezik. (Balla György jelentkezik.) Balla képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Nem vagyok kompetens kormányképviselő, se Kővári 

János, de azt pontosan tudom, hogy a frakció támogatja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-
vételét. Egyébként ez a javaslat nagyjából megegyezik azzal, amit képviselőtársaim már láttak 
a múltkor egyéb törvényjavaslathoz beadva, ahol szerintünk nem volt helye, de önálló 
javaslatként él. Tartalmát akkor sem kifogásolta senki. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Igaza van, mert végül is a bizottság a kormány 

véleményének ismerete nélkül is dönthet, bár most megérkezett Windisch főosztályvezető úr. 
Kíván a főosztályvezető úr ehhez a Kővári János-féle indítványhoz valamiféle kommentárt 
fűzni? 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit csak, hogy a 

kormány nem tárgyalta, a tárca viszont támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Igen, akkor Balla képviselő urat megerősítette a tárca egyelőre. Tehát ezek 

után kérdezem a bizottság többi tagját, hogy van-e észrevétel vagy kérdés. (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy nincs. Akkor szavazás következik arról, hogy Kővári képviselő úr indítványát a 
bizottság támogatja-e, a tárgysorozatba-vétellel egyetért-e. Aki igen, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja a képviselő úr indítványának tárgysorozatba-vételét. 

Ezzel végeztünk az 1. napirendi ponttal. Ezt a szavazást úgy tekintem, hogy általános 
vitára is alkalmasnak találja a bizottság, de egy formális szavazást kérek arról, hogy ne 
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kövessek el formai hibát. (Szavazás.) A bizottság az általános vitára való alkalmassággal is 
egyetért. 

Előadónak az előterjesztő mellett még a bizottság részéről valaki majd jelentkezik. 
Balla képviselő úr esetleg? Kell egy előadó, aki ezt az indítványt a bizottság részéről... (Balla 
György: Írásban megtesszük szerintem.) Írásban meglesz a támogató vélemény. Köszönöm. 
Túlvagyunk az a) pontban jelzett indítványon. 

Az adózás rendjéről szóló törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

A b) pontban szereplő, ugyancsak képviselői indítványról van szó, Lázár János 
képviselő úr indítványa. Ő nincs jelen. Kérdezem a kormány véleményét az Art. módosítására 
irányuló törvényjavaslattal kapcsolatban. Tessék parancsolni!  

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a 

javaslatot sem tárgyalta. A Nemzetgazdasági Minisztérium a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca támogatja a javaslatot. A bizottság részéről van-e kérdés 

vagy vélemény? (Jelzésre:) Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. A kérdésem az lenne, akár a Lázár 

urat képviselő bármelyik képviselő úrhoz, akár a kormányhoz, hogy milyen elvi alapon 
gondolják megkülönböztethetőnek a piaci szereplőket egymástól. Mi az oka annak, mely 
magyar törvény ad arra fölhatalmazást, hogy egyébként egymással versenyben lévő, 
egymással versenyző piaci szereplőket ilyen módon különböztessenek meg, amire most a 
Lázár-javaslat vonatkozik? Tudnak-e erre példát mondani más tekintetben, más országban az 
Európai Unión belül? Mely szabályokkal van ez összhangban, vagy mellyel nincs? Érdekelne 
a dolog körülménye, mert ahogyan látom, eléggé sajátos kiragadás a valóság egy szegletéből 
vagy a valóság egy szegletének a kiragadása az egészből. Meg tudnák-e nekem azt mondani, 
akár a kormányképviselő, akár a Lázár urat képviselő képviselők, hogy vajon mi az elvi alapja 
ennek. Aztán majd lenne még néhány gyakorlati kérdés is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez kérdés volt. Akkor megadom a főosztályvezető úrnak a lehetőséget a 

válaszra. Parancsoljon! 
 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium alapvetően két szempontot mérlegelt, amikor a támogató 
álláspontját kialakította. Az egyik az, hogy ez a javaslat tulajdonképpen egy pontosítás, hiszen 
ma hatályos szabályok alapján nagyjából ugyanez a helyzet, tehát a 2009. évi CXXII. törvény 
7. §-a már ma is kivételt fogalmaz meg az adóregisztrációs eljárás szabályai alól. Tehát ilyen 
tekintetben ez egy gyakorlati alkalmazást könnyítő vagy az értelmezést egyértelműsítő 
javaslat. 

Másrészt nem gondoljuk, hogy ez egy különbségtétel lenne az állami és a nem állami 
tulajdonú gazdasági társaságok között, hiszen sem a gazdálkodásukra, sem az adózásukra 
vonatkozó semmilyen szabályban nincs eltérés. Ez az eljárás, az adóregisztrációs eljárás nem 
egy szankciós típusú eljárás, ez az államot és az állam költségvetési érdekeit védi a csalárd 
célú cégalapításoktól, és az állam esetében azt gondoljuk, hogy ez a csalárd cél nem 
feltételezhető és nem is vizsgálható. Úgyhogy emiatt azt gondoljuk, hogy ez a szabály 
mindenféle alkotmányossági próbát kiáll. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ez volt tehát a tárca válasza képviselő úr kérdésére. Kérdezem 

ezek után a bizottságot, hogy mit szól a törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelentkezőt. Közben az egyik előterjesztő megérkezett, Ékes képviselő úr. Esetleg akar szólni? 
(Nincs jelzés.) Nem, ő sem, ő sem kíván szólni.  

Akkor viszont nincs más hátra, mint a szavazás, először arról, hogy a tárgysorozatba-
vételét javasolja-e a bizottság ennek a törvényjavaslatnak. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége a 
tárgysorozatba-vétellel egyetért, támogatja. 

Kérdezem azt is, hogy az általános vitára bocsátást is támogatja-e a bizottság. Ki az, 
aki támogatja az általános vitára bocsátást? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság többsége támogatja az általános vitára bocsátást.  

Akkor viszont kell egy előadó itt is. Ékes képviselő úr előterjesztő, tehát az 
előterjesztő nem lehet előadó. Kellene egy előadó akkor az általános vitára. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs előadó, akkor a bizottság nem állít előadót, viszont ez nem lehetséges, 
tehát mégiscsak kellene egy előadó, valaki áldozza föl a kapacitását erre. (Jelzésre:) Babák 
képviselő úr vállalja, nem túl meggyőzően, de vállalta. Az nem látszik a jegyzőkönyvben. 
Köszönöm. 

Köszönöm szépen, tehát akkor az 1. napirendi pontban lévő mindkét ügyet 
megtárgyaltuk, döntöttünk. 

Egyebek 

Az Egyebekben van-e valakinek valami? (Jelzésre:) Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nekem kérdésem volna a bizottság elnökségéhez. A szerdai 

bizottsági ülésen várható-e nagyobb bizottsági módosító csomag a költségvetéshez? 
 
ELNÖK: Kedves Képviselő Úr! A kérdést értem, de én nem vagyok képes erre 

válaszolni, hiszen nem rajtunk múlik. Ami be lesz nyújtva, azzal foglalkozni kell. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, viszont a bizottság nyújtja be ezt, tehát lehet, hogy a 

bizottság elnöksége tisztában van vele. 
 
ELNÖK: Ez is egy jó kérdés. A bizottság akkor szokott benyújtani ilyet, a bizottság 

elnöksége, ahogy nevezte - elnökség nincs, csak egy elnök meg két alelnök van -, hogyha 
úgymond a kormány inspirálja erre, vagy másként is fogalmazhatnék. Tehát ha a kormány 
nem kezdeményezi, akkor az „elnökségnek” nincs ilyen szándéka külön. Köszönöm. 

Egyéb észrevételt nem látok. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. 
 

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

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


