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Napirend: 
 

1. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 

egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám - általános vita) 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10332. szám - általános vita) 

3. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10177. szám - dr. Szekeres Imre (MSZP) képviselő önálló indítványa - döntés 

tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

4. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10203. szám - Volner János és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa - 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

5. Az élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10259. szám - 

Mesterházy Attila, Gőgös Zoltán, dr. Szekeres Imre, dr. Lamperth Mónika (MSZP) 

képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, kedves képviselőtársaim. A bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív 
szerint a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Megkérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával 
egyetért-e a bizottság. Aki egyetért vele, kérem, kézelemeléssel szíveskedjék jelezni! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a kiküldött napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért. 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Megkezdjük tehát az 1. napirendi pont vitáját, az adó- és egyéb közterhekkel 
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Előzményként hadd emlékeztessem 
mindannyiunkat arra, hogy az ilyen című törvényjavaslat már volt egyszer előttünk. Ezt a 
kormány visszavonta, majd kiegészítette, és ez a kiegészített, bővített változat van most 
előttünk. Az első változattal kapcsolatban vita nem volt a bizottság ülésén, olyannyira nem, 
hogy előadót sem javasoltunk állítani. Most azonban új helyzet van, hiszen nemcsak arról van 
szó, amiről akkor szó volt, hanem kibővült egy újabb intézkedéscsomaggal ez a 
törvényjavaslat. 

Megkérdezem, hogy a kormány nevében kívánja-e valaki ezt a módosított javaslatot 
kommentálni vagy kiegészíteni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tisztelt elnök úr. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy pár rövid mondatot 

mondanék. Windisch László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. 
Magának a törvénynek az alaptémája, a nemzetközi adóügyi együttműködésről szóló európai 
uniós irányelv átültetése változatlan tartalommal szerepel a másodszor benyújtott 
szövegváltozatban is, amelyről a múlt héten a bizottság tárgyalt, és általános vitára 
alkalmasnak találta. Ebben tehát változás nem történt. 

Kisebb kiegészítéseket fűzött hozzá ugyanakkor a kormány, amelyek alapvetően a 
gazdálkodók működési feltételeinek megkönnyítését célozzák, illetve a jogalkalmazás, a 
joggyakorlat során felmerült kisebb problémák orvosolását, továbbá az egységes 
jogalkalmazás elősegítését szolgálják. Valamennyi módosítás adó tárgyú törvényt érint. Az 
illetékekről szóló törvény módosításában a legfontosabb változás talán a lakás-
előtakarékossági szerződések illeték alól való mentesítése, hasonlóan a korábbi évhez, amikor 
a takarékbetétkönyv ajándékozási és öröklési illetékmentes volt. A kormány fönntartaná a 
javaslat szerint a lakás-előtakarékossági szerződések esetében az illetékmentességet. 

A szerencsejáték törvényt érintően a kaszinók játékadójára a 10 milliárd forintot 
meghaladó tiszta játékbevétel esetén egy második kulcsot állapítana meg a módosítás. 
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Az adózás rendjéről szóló törvényt azért érinti a módosítás, mert a nemzetközi 
adóügyi együttműködésről szóló irányelv szabályai korábban az adózás rendjéről szóló 
törvényben kerültek elhelyezésre, most egy új, átfogó törvényben kerülnek ezek 
szabályozásra, ezért a korábbi rendelkezések az adózás rendjéről szóló törvényből kivezetésre 
kerülnek. 

A cégautóadóról szóló törvényben egy fontos változás lesz, azt gondoljuk, ez elég 
kedvező. A tartós bérlet esetén a cégautóadó alanya a személygépkocsi tulajdonosa helyett a 
személygépkocsi tartós bérbevevője lesz. Így megnyílik arra a lehetőség, hogy a 
cégautóadóból a megfizetett gépjárműadót ő is le tudja vonni. Ezáltal olcsóbbá válik a 
gépjármű fenntartása. 

A személyi jövedelemadót érintően az út a szakmaválasztáshoz programból 
finanszírozott ösztöndíjak adómentességére tesz javaslatot a módosítás. A 
társadalombiztosítási témakörben a gyedben részesülő édesanyák helyzetét könnyíti meg 
annyiban, hogy amennyiben ők egyéni vállalkozók vagy társas vállaklozónak minősülnek, 
akkor is csak a tényleges jövedelem után kelljen a járulékokat megfizetni, tehát az elvárt 
járulékminimum ez esetben rájuk nem vonatkozik a javaslat szerint. 

A jövedéki adóban szintén a gazdálkodók helyzetét könnyítő módosítás, hogy lehetővé 
válik a használat során szennyezetté vált jövedéki termékek adóraktár nélküli regenerálása. Itt 
arról van szó, hogy ha valamilyen technológia révén jövedékiadó-köteles termék, jellemzően 
például az olaj szennyezetté válik, akkor lehetősége legyen a működése körében tisztítani és 
újra fölhasználni. 

Az általános forgalmit adót érintően a javaslat kiküszöbölné egyes esetekben, aránylag 
speciális esetekben az adóhalmozódást. Az energiaellátók jövedelemadója szintén kedvezően 
változik, hiszen az energiaellátók jövedelemadójának alanyai által befizetett bányajáradék 
összege a javaslat szerint évente 1,5 milliárd forint összegig levonhatóvá válik az adóból. 

A pénzügyi tranzakciós illetéket kismértékben érinti a változás, ez is inkább az e-
kereskedelem ösztönzése érdekében történik. A különböző elektronikus fizetési módoknál a 
pénzügyi tranzakciós illeték duplikációját, halmozódását célozza a módosítás. 

A társasági adót érintően a látvány-csapatsportágak támogatási rendszere alakul át 
olyan módon, hogy a megszerezhető adóelőny 75 százalékát az adókedvezményt érvényesítő 
társaságiadó-alany köteles lesz a sportági szakszövetségen keresztül visszaforgatni a sportba. 

A kisvállalati adó szabályai is kismértékben módosulnak. Talán a legfontosabb 
változás az, hogy az adóalanyiságot egész évben választhatóvá kívánja tenni a kormány. 
Eddig évente egyszer, decemberben, illetve január elején lehetett ezt az adónemet választani. 
Ha az Országgyűlés megszavazza ezt a módosítást, akkor ebben az évben bármelyik 
hónapban lehet ezt választani. Továbbá kisebb, kedvező módosításokra teszünk javaslatot. 
Például, hogy a kisvállalati adózás időszaka előtti beruházás számított nyilvántartási értékével 
csökkenhető tennénk a pénzforgalmi eredményt. 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját is egy apró, ám kedvező változás érinti. 
Lehetővé tesszük azt, hogy biztosítási ügynöki tevékenységet folytató egyéni vállalkozók is 
választhassák ezt az adózási formát. 

Kérjük szépen a bizottság támogatását. 
 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a szóbeli kiegészítését. Elsőként 
Vágó Gábor képviselő úr kért szót, akit köszöntök abból az alkalomból, hogy némi kitérővel 
ismét köztünk van, immár független mezben. Sikeres munkát kívánok, képviselő úr. 
Parancsoljon! 
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VÁGÓ GÁBOR (független): Köszönöm. Elnök urat szeretném kiegészíteni, hogy 
továbbra is LMP-s mezben vagyok, csak jogilag vagyok független. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Egyrészről az volna a kérdésem, hogy miért nem egy 
külön törvényjavaslatban, egy új adó-salátatörvényjavaslatban érkeznek ezek a módosítások. 
Másrészről az volna a kérdésem, hogy számíthatunk-e még ilyen szintű adóügyi változásokra 
ebben az esztendőben. Harmadrészt az egyik konkrét elemet kiemelném a játékadó kapcsán. 
Egyáltalán van-e olyan, Magyarországon működő vállalkozás, amelyre ez az új adókulcs a 10 
milliárd forint fölötti eredmény kapcsán érvényesíthető? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha már kérdésekkel kezdtünk, akkor azt javaslom, hogy a kérdéseket tegyük 

föl. Tehát, kinek van még kérdése? Akkor, ha a kérdéseket összegyűjtöttük, megadom a szót a 
válaszra főosztályvezető úrnak, miután egy másik körben majd a véleményt. Tessék 
parancsolni, Bóka képviselő úr! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatot elolvasva a 

társasági adó sporttámogatásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugye, eddig az volt a 
rendszer, hogy részben eldönthette, hogy az adója 70 százaléka erejéig a látványcsapatsportot 
támogatja, vagy befizeti a társasági adót a központi költségvetésbe, és ezt az összeget 
ráfordításként is el tudta számolni. Kvázi költségként leírta, és ebből forrása marad a cégnek. 
Ez most úgy változik a javaslat szerint, ha jól értem, de lehet, hogy rosszul értem, hogy ezután 
is eldöntheti a 70 százalék erejéig, hogy a látványcsapatsportot támogatja, vagy befizeti a 
központi költségvetésnek ezt a bizonyos részt, viszont a ráfordítás tekintetében megszerzett 
adóelőny megoszlik részben a támogatást nyújtó cég, részben pedig a sportági szakszövetség 
között. Nem tudom, mi a célja a javaslatnak, szerintem minden jogintézménynek az 
egyszerűség irányába kellene elmozdulni. Ha az a gond, hogy túl sok pénz megy ki ezen az 
ágon, akkor más módon kellene kezelni. De nem tartom célszerűnek, hogy bújtatottan, 
adminisztratív eszközökkel nehezítsük a rendszert. 

Ha viszont az a cél, hogy valamilyen módon ez az adóelőny ne a támogatónál 
maradjon meg, ami logikus lehet, hanem inkább a sportágat vagy a sportági szakszövetséget 
kelljen ebből támogatni szerződéssel, akkor, azt gondolom, ennek jóval egyszerűbb módját is 
meg lehet találni, meg lehet teremteni. Tehát önök most egy olyan, szerintem bonyolult 
rendszerre tesznek javaslatot, ami nem könnyíti meg az életet, ami rengeteg és fölösleges 
adminisztrációhoz vezet, és a nagyok rovására a kisebbek társasági adóból való részesedését 
fogja ellehetetleníteni a látványcsapatsport tekintetében. Tehát nem tudom, mi a cél, az 
indokolásból sem derült ki számomra. Ezt újra át kéne gondolni, mert szerintem nyugodtan 
lehet szabályozni úgy, hogy a támogatás csak bizonyos része írható le ráfordításként. Ha 
pedig a sportági szakszövetségek kívánják támogatni, akkor lehet azt mondani, hogy a 
sportegyesületnél vagy bárkinél maradó részét köteles a sportági szakszövetségnek átutalni. 
Azt gondolom, minden jogintézménynek az egyszerűség irányába kell elmozdulni, ha látjuk, 
hogy mi a cél. Én ezt egy rossz iránynak tartom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kinek van még kérdése? Még mindig kérdés? Tessék 

parancsolni, Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Főosztályvezető Úr! Szeretném az elvi alapját 

megkérdezni a szerencsejáték-adó csökkentésére tett javaslatuknak. Eddig az önök hároméves 
munkálkodása során azt hallgattam, hogy ez a kormány elkötelezett a kis- és 
középvállalkozások támogatásában, többek között érvként a kedvező társaságiadó-kulcs 
hangzott el, hogy íme, tessék, ezzel is bizonyítják, hogy ezekben a kategóriákban alacsonyabb 
társaságiadó-terhelést fogalmaztak meg, illetve fogadtak el. Az, amit önök itt, ebben a 
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törvényjavaslatban most épen megfogalmaznak, önök által vallott eddigi filozófiával 
ellentétes. Ezért szeretném megtudni, ha megvilágosítaná, hogy föladták ezt, vagy adott 
esetben valami hátsó szándék van a javaslat mögött? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? Márton képviselő úr! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A cégautóadóval 

kapcsolatban érkezett hozzám néhány észrevétel az elmúlt időszakban. Megmondom őszintén, 
ahogy ezt áttanulmányoztam igazából, nem egyértelmű számomra a történet. Az a helyzet, 
úgy látom, hogy az irány jó, szeretnénk a kettős adóztatást elkerülni, ez rendben van, de 
valami miatt sajnos mégsem teljesen egyértelmű a jogszabály. Ugyanis jelen pillanatban, 
mivel lényegesen egyszerűsítettük a pénzügyi lízing lehetőségeit, konkrétan az áfa-
visszaigénylési lehetőséggel kapcsolatban, és egyre nagyobb sikere van a cégek esetében a 
cégautó pénzügyi lízinggel történő használatának. 

De több esetben az az észrevétel, hogy a cégautóadót, illetve klasszikus nevén 
súlyadót is ugyanazzal a lízingbe vevővel fizettetik meg. Ráadásul itt is, most az indokolásban 
is az van, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing esetében továbbra sincs egyértelmű szétválasztás. 
Én értem a szándékot, és igazából valóban ez lenne a helyes, hogy a tulajdonos, tehát a 
lízingbe adó cég mint tulajdonos fizesse az egyik adót, a másikat pedig értelemszerűen az, aki 
ténylegesen használj a gépkocsit. Valahogy nekem sem az indokolásból, sem a szövegből 
nem derül ki, hogy erre lenne lehetőség. Tehát most azt érzem, hogy bár a szándék jó, de 
valahogy a szabályozás mégsem pontosan ezt a célt fogja elérni, ami egyébként ki lett tűzve. 
Ebben esetleg, ha tudna nekem segíteni. Lehet, hogy én nem értelmezem pontosan, de még 
egyszer mondom, az tény, hogy több ilyen megkeresés is érkezett már hozzám az elmúlt 
időben, hogy a lízingbe vevővel fizettetik meg jelen pillanatban az önkormányzatok a 
súlyadót, és a cégautóadót is a lízingbe vevő fizeti meg. Akkor most tulajdonképpen hogyan 
tudjuk ezt a kérdést rendezni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Kérdés? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Az első kérdésem arra vonatkozna, nem gondolják-e, hogy meg kellene változtatni a 
benyújtott törvényjavaslat címét, lévén, hogy nem erről szól a javaslat. Szól a javaslat 
nagyjából 60 százaléka arról, ami a címe, és nagyjából 40 százaléka más dolgokról, más 
törvények módosításáról. 

A második kérdésem. Van-e konkrét tárgyalása a kormánynak arra nézve, ami miatt 
benyújtotta a játékkaszinók kedvezőbb adózására vonatkozó szabályjavaslatát 10 milliárd 
forintos bevétel fölött? 

Harmadik kérdésem. Miután meglehetősen szövevényes és meglehetősen erőszakolt 
vizsgálatok folytak a pályázatértékelő bizottság korábbi tevékenységével kapcsolatban, miért 
kívánja megszüntetni a mostani törvényjavaslat a koncessziós törvény alapján a 
szerencsejáték ágazati koncessziós pályázati eljárásában jelenleg szerelő pályázatértékelő 
bizottság létrehozását? 

A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy ez a bizonyos látványcsapatsport-
támogatási módosítás, ami itt most bent van, az én értelmezésem szerint egy kötelező pályát 
írna elő a mostanihoz képest, inkább így mondom, kötelezőbb pályát írna elő. Magyarul, ha 
jól értem, és a fő kérdésem, hogy jól értem-e, és ha igen, akkor miért, hogy egy 
vállalkozásnak adott beruházási projekthez, sportfejlesztési projekthez egy adott egyesülettel 
állapodjon meg, ezt mintha kivenné a továbbiakban a módosítás a társaságiadó-alany kezéből. 
Jól értem-e, vagy pedig más a szándék ezzel a most benyújtott módosítással? 
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A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy miután megváltoztatja a jövedéki 
jogsértés miatti üzletbezárás tekintetében a kötelező szankcióalkalmazás törvényi előírását, 
milyen eljárásrendet kíván kialakítani, megvan-e már ennek tervezete, és ki hozza a döntést. 
Ugyanis, ha ezt a szabályt így elfogadja a parlament, ahogy most be van terjesztve, akkor egy 
szubjektív mérlegelési lehetőség adódik, ahol nem mindegy, hogy ki az a személy, melyik az 
a vezetői szint, amelyik ebben az esetben a szubjektív mérlegelés alapján a döntést 
meghozhatja. 

Az energiaellátók jövedelemadójával kapcsolatos módosításnál a megfizetett 
bányajáradék, de legfeljebb 1,5 milliárd forint. Itt a kérdés az, hogy miért 1,5 milliárd forint, 
és az önök számítása szerint hány magyarországi vállalkozás érheti el vagy éri el a 1,5 
milliárd forintot az előző évi tényszámok alapján. Azaz hány cégre kiterjedőn lép életbe a 1,5 
milliárdos korlát? 

Ha jól értem, az illetékmódosításnál, pontosabban az adózás rendjéről szóló törvény 
módosításánál a változtatások elfogadása esetén világossá válik, hogy az úgynevezett 
pénzügyi tranzakciós illetéknél nem kell alkalmazni az illetékszabályokat. Mi ennek az oka? 
Ennyi lett volna, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Z. Kárpát Dániel is kérdezni kíván. Tessék! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. A legfontosabb 

kérdés valóban az, és osztályvezető úr felé is ezt irányoznám, hogy a játékadó módosítása 
tekintetében melyek lennének azok a jelentős munkahelyteremtő beruházások, amelyekkel a 
törvényjavaslat az indoklásában is operál. A statisztikákat szemlézve egyébként nem nehéz 
belátni, hogy Magyarországon kaszinóból is nagyon kevés van, főleg a klasszikus 
kitételeknek megfelelő kaszinóból. Nyilvánvaló, hogy nem is a hajógyári szigeti nagy 
kaszinóberuházásnak akarnak kedvezni, hiszen az hamvába holt szerencsére, vagy legalábbis 
alvó fázisban van. De nagyon érdekelne bennünket az, hogy milyenfajta jelentős 
munkahelyteremtő beruházások azok, amelyeket támogatni kell ezzel az előterjesztéssel, 
hacsak nem valamilyen lobbiérdeknek kívánnak megfelelni. 

Várható volt, és ez már a második kérdésem, hogy a fehércsekkre is kiterjesztik a 
tranzakciós illeték hatályát, ugyanakkor adódik a kérdés, hogy kinek tesznek, kinek teszünk 
ezzel szívességet. A fehércsekk eredeti állapotában a tárca álláspontja szerint vajon miért nem 
lett volna jó? 

Végül pedig a 30 napos üzletbezárásokról. Ugye, régóta foganatosított szankcióként 
szerepelnek ezek a piacon. Itt egy 12 napos üzletbezárási lehetőség is bevezetésre kerül. A 30 
napot mindig is nagyban pártoltuk, főleg azon alapfilozófia okán, hogy ha pénzbírsággal 
sújtják a fogyasztói bizalommal visszaélő vállalkozások, ezek a pénzbírságok jellemzően 
áthárításra kerülnek vagy a munkavállalókra, vagy az árstruktúrába beépülve a fogyasztókra. 
Tehát ez egy nagyon jó módszer lehetne, de mi értelme van a 12 napnak, ha a 30 nappal sem 
tud élni sem a piac, sem a hatósági szektor jelen pillanatban? Tehát milyen változást várnak a 
12 napos bezárási lehetőség bevezetésétől? Még egyszer mondom, talán érdemes lenne 
végiggondolni, hogy egy fogyasztóvédelmi fegyverarzenállal a 30 napot lehetne kiterjeszteni, 
vagy a 60 és a 90 napot. Nagyon örülök, ha a 12 naptól áttörés várható, de ezen áttörés 
alapjait és különböző kodifikációs jogi fázisait jelen pillanatban még nem látjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Jó sok kérdés elhangzott, eggyel még én is 

hadd toldjam meg, főosztályvezető úr. Nincs még egy hónapja annak, hogy itt, ebben a 
teremben a mostani törvényjavaslat elődjével kapcsolatban Balog Ádám helyettes államtitkár 
úr, aki azóta, mint tudjuk, avanzsált, ismertette röviden az akkori törvényjavaslat célját, 
rendeltetését, és hangsúlyozta, hogy külön törvényt érdemes csinálni arról, hogy a nemzetközi 



- 12 - 

közigazgatási együttműködés egyes szabályai jól áttekinthető módon szerepeljenek itthon a 
magyar joganyagban. Akkor szóba sem került az, hogy ebből aztán most lesz egy ilyen 
eklektikusnak mondható salátatörvény. A kérdésem végül is az, hogy miért kellett ezt a két 
különböző karakterű problémahalmazt egy törvénybe összecsomagolni. Itt egy csomó tartalmi 
kérdés fölmerült már, lesz módja ezekre válaszolni, miközben az első változata a törvénynek 
nem tartalmi, hanem jogharmonizációs kérdésekről és az Art. újraszabályozásáról szólt. Miért 
kellett ezt a két különböző fajsúlyú ügyet egybetenni? És megzavarni a kedélyeket is, 
úgymond? Ez volt az én kérdésem. Akkor több kérdés nincs, ezek után átadom a szót 
főosztályvezető úrnak azzal, hogy a kérdésekre tessék válaszolni! 

 

Az előterjesztő válasza 

WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszönöm a kérdéseket, sorrendben válaszolnék rájuk. Pont az első kérdés összecseng az 
utolsó kérdéssel. Vágó Gábor és elnök kérdése arra vonatkozott, hogy miért nem külön 
nyújtottuk be a két törvény, miért kellett salátatörvényt idehozni, miért úgy nyújtottuk be, 
hogy a nemzetközi adószabályokat kodifikáló törvényt egészítettük ki. Azt gondolom, hogy 
ennek nincs különösebb jelentősége, inkább egyszerűsítési, technikai kérdés. Ettől függetlenül 
az a cél megvalósul, hogy a nemzetközi adószabályok egy önálló törvényben lesznek 
elhelyezve, hiszen a jogalkotásról szóló törvény szerint a módosító rendelkezések a 
módosítást követő napon hatályukat fogják veszíteni, tehát beépülnek az alapjogszabályba. 
Emiatt a jogértelmezést, jogalkalmazást nem fogják zavarni a nemzetközi adótörvény végén. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény a közteherviselésről szóló 
fejezetében akként rendelkezik, hogy adótörvényt csak azonos életviszonyokat szabályozó 
törvényben lehet szabályozni, magyarra fordítva, adótörvényt csak adótörvényben lehet 
módosítani. Emiatt nincs annak semmilyen akadálya, hogy egyébként az adószabályokat 
tartalmazó nemzetközi adóügyi együttműködésről szóló törvény tartalmazza az egyéb 
adótörvény-módosításokat is. Azt gondoljuk, hogy ha kevesebb adótörvény születik, inkább 
átlátható marad a jogszabályok szerkezete. Tehát kérem, hogy semmilyen egyéb hátsó 
szándékot ne feltételezzenek emögött. Pusztán technikai kérdés az, hogy ez került 
kiegészítésre. Azt gondoljuk, hogy sem a bizottsági, sem az országgyűlési tárgyalását a 
törvénynek ez nem befolyásolja, nem akadályozza. 

A második kérdés az volt, hogy lehet-e még számítani ilyen változásokra. Alapvetően 
nem tervezünk ilyen változásokat. Azt gondolom, hogy ezek a változások is valóban olyan 
kisebb módosítások, amelyek vagy a jogértelmezést egységesítik, pontosítják, vagy 
kifejezetten kedvező szabályok, de hangsúlyozom, hogy ezek azért nagyon kismértékű 
módosításnak tekinthető. Tehát magát az adórendszert mint rendszert alapjaiban abszolút nem 
érintik. De nem tervezünk egyébként sűrűn ilyen módosítást. Nem véletlenül gyűjtöttük most 
is össze a felmerült igényeket. Emiatt került összevontan ide ez a törvény. 

Játékadó – van-e egyáltalán olyan, akire vonatkozik? Azt gondolom, hogy mindenki 
előtt világos, ez a sajtóban is megjelent, hogy ma nincs olyan játékkaszinó, amelynek a tiszta 
bevétele a 10 milliárd forintot elérné vagy meghaladná. Sokan érintették ezt a kérdést. 
Szeretnék akkor egyben válaszolni rájuk. A játékkaszinók játékadója 2006, hangsúlyozom, 
2006. január 1-jén változott olyan módon, hogy az addig lineáris egykulcsos adórendszert két 
kulccsal kiegészített degresszív adórendszer váltotta föl. Ez azt jelentette, hogy 5 milliárd 
forint tiszta bevétel fölött belépett egy 25 százalékos kulcs a 30 százalék helyett, és 10 
milliárd forint tiszta bevétel fölött pedig belépett egy 10 százalékos adókulcs. Emiatt nem 
értem a csodálkozást, hogy miért van erre szükség. 2006. január 1. óta a degresszivitás 
megvolt, sőt, még kedvezőbb volt. Mi tulajdonképpen szigorítottunk most a rendszeren, 
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hiszen az 5-10 milliárd forint között alkalmazható 25 százalékos kulcsot megszüntettük, és 
ugyanúgy 30 százalékos kulcs vonatkozik ezekre a játékkaszinókra. 

Hogy miért volt mégis erre szükség? Január 1-én egy rövid időre egykulcsossá vált ez 
az adó. Veres képviselő úr kérdezte, hogy van-e tárgyalás. Erre azt tudom mondani, hogy 
tárgyalás nincs, az előző kormány kötött koncessziós szerződéseket, tehát a magyar 
kormánynak élő koncessziós szerződései vannak úgynevezett I. kategóriás, tehát nagy 
volumenű kaszinóberuházásokra, mint itt elhangzott már név szerint is például az Álomsziget 
kaszinó a hajógyári szigeten, vagy ugyanígy az Eurovegas vagy bezenyei kaszinóberuházás. 
Tehát vannak élő szerződések, amelyek valóban munkahelyteremtő képességgel 
rendelkeznek, és amely beruházások megvalósítását támogathatja, illetve fenntarthatja ez az 
adórendszer, amely, hangsúlyozom, bár kicsit szigorúbb, mint a 2006-ben bevezetett és azóta 
élő, három kulccsal operáló játékadó. De mégis, ha valóban elérik a 10 milliárd forint tiszta 
játékbevételt, ami nyilván akkor lehetséges, ha valóban olyan forgalmat vonzanak oda, ami 
jelentős munkahelyteremtő képességet eredményezhet, akkor talán ennek megvalósítását vagy 
annak feltételét szolgálhatja, ha 10 milliárd forint tiszta játékbevétel fölött nem a 30 
százalékos adókulcs működik. 

A társasági adó – sporttámogatás témakörében azt tudom elmondani, hogy a cél 
valóban kifejezetten az volt, hogy a támogatás nyújtása által elérhető adóelőnyt ossza meg a 
társaságiadó-alany a vállalkozás és a sportszervezetek között. Itt is kicsit összevonnám a 
válaszokat. Veres képviselő úrnak mondanám, nincs arról szó, hogy az a választási lehetőség 
megszűnne, hogy a társaságiadó-alany kit szeretne támogatni. Tehát, ha elfogadják a 
sportszervezet egyéni sportfejlesztési tervét, és erről tud kapni olyan igazolást, hogy ez 
valóban adókedvezmény érvényesítésére alkalmas lehet, és talál támogatót, akkor közvetlenül 
fogja tudni a társasági adó alanya a sportszervezetet. Csak eddig úgy működött a rendszer, 
hogy levonhatta az adójából a támogatás összegét, és még elismert költség is volt. Emiatt az 
adóját is csökkentette még. Tehát tulajdonképpen pozitív volt a rendszer egyenlege. 

Ezt az adóelőnyt, hívjuk annak, osztja meg a javaslat akként, hogy az eredeti 
támogatás megmarad, tehát az eredeti rendszer olyan értelemben fennmarad, hogy a 
támogatást közvetlenül megkaphatja a helyi sportegyesület, de az elért adóelőnyt meg kell 
ossza a szervezet, és kötelezően az országos szakszövetséggel. Tehát az adott sportág 
országos szakszövetségével kell egy külön szerződést kötnie az adóelőny 75 százalékának 
erejéig. Tehát azt gondoljuk, lehetséges, hogy valóban bonyolultabb lesz a rendszer, de nem 
volt cél sem az, hogy az adókedvezmény mértékét visszafogjuk, nem szerettük volna kevésbé 
ösztönözni ezen adókedvezmény igénybevételét, nem volt cél a bonyolítása sem. Valóban van 
egy adminisztratív mérlege is, de alapvetően nem az adminisztráció dominál a módosításban, 
hanem leginkább annak anyagi jogi, pénzügyi jellege. Magyarul az, hogy a megszerzett 
adóelőnyt is nagyrészt a sportág, az országos szövetség tudja élvezni. 

A szerencsejáték-adócsökkentést már kifejtettem. Hogy miért nem a kkv-kat 
támogatjuk? Itt azért hangsúlyoznám, hogy ez nagyon speciális, a szerencsejáték 
Magyarországon kizárólag az állam által végezhető tevékenység, amelynek átengedésére csak 
koncessziós szerződés keretében van lehetőség. Tehát nem nyitott piacról van szó. Összesen 
ma 3 kaszinó működik Magyarországon, egyiket sem sorolnám a kkv kategóriájába, plusz két 
nagy kaszinóberuházásra kötött még az előző kormányzat koncessziós szerződést. Ezt a kis- 
és középvállalkozások adózásával összevetni igazából nem releváns. 

A cégautóadónál kifejezetten arról van szó, hogy a cégautóadóból levonható legyen a 
súlyadóként ismert gépjárműadó. Ez eddig azért nem tudott megvalósulni, amikor tartós 
bérletbe vette a vállalkozó a gépjárművet, mert amíg ő volt a súlyadó alanya, addig a 
cégautóadó alanya az elvált tőle, hiszen az a tulajdonos volt. És amíg a lízing futamidő végén 
a tulajdonjog át nem száll, addig a lízingbe adó megtartja a tulajdonjogát. A módosítás első 
olvasatra csak annyit mond, hogy a cégautóadó alanya ilyen esetben a bérbe vevő lesz, és ez 
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egy újabb terhet jelent, mert újabb adóalanyisága keletkezik. De az egyéb, most nem 
módosított szabályokból derül ki, hogy a cégautóadó szabályai lehetővé teszik, hogy a 
cégautóadó alanya a konkrét gépjárműre vonatkozó súlyadót le tudja vonni a cégautóadóból. 
Azáltal, hogy az alanyiság itt már egységesül, tehát ő lesz mindkét adó alanya, az ő esetében 
is lehetősége lesz arra, hogy levonja. A bérbe, lízingbe adó cégnek eddig nem volt arra 
lehetősége, hogy a súlyadót levonja, emiatt az általa fizetendő cégautóadót nem közvetlen 
formában, nem cégautóadóként, de nyilván a díjtételeiben áthárítva ráterhelte a bérbe vevőre. 
Emiatt gondoljuk azt, hogy ez még versenyképesebbé tudja tenni ezt a gépjármű-működtetési 
formát. 

A törvényjavaslat címét meg kell-e változtatni? Nem érkezett erre vonatkozóan a 
kormányzaton belül észrevétel, tehát alkotmányjogi, jogalkotási szempontból azt gondoljuk, 
hogy így rendben van. De természetesen int minden, egyébként elhangzó felvetést, komoly 
megfontolás tárgyává tesszük, tehát ezt a felvetést is köszönöm. 

A pályázatértékelő bizottság megszüntetését egyáltalán nem tervezi a kormány. Itt a 
módosítás egy felhatalmazó rendelkezést helyez hatályon kívül. Tehát eddig sem törvényi 
szinten volt a pályázatértékelő bizottság szabályozva, hanem a nemzetgazdasági miniszter 
kapott felhatalmazást arra, hogy a részletszabályokat rendeleti szinten megalkossa. Itt annyi 
történik csak, hogy egy korábbi kormányhatározatnak eleget téve ez a szabályozás vagy 
törvényi vagy miniszteri utasítási szinten fog megjelenni. Tehát szó nincs arról, hogy a 
pályázatértékelő bizottságok megszüntetésre kerülnének. Természetesen, mivel a koncessziós 
szerződés konstrukcióként fönnmarad a szerencsejáték-törvényben, ezért nyilván szükség van 
pályázatértékelő bizottságra is. Vagy a soron következő szerencsejáték-törvény módosításánál 
fogunk javaslatot tenni törvényi szintű szabályozásra, vagy pedig miniszteri utasítás fogja 
ennek szabályait tartalmazni. 

A látványcsapatsportra válaszoltam. Tehát ugyanúgy fönnmarad az a lehetősége a 
támogatást nyújtónak választani, hogy mely szervezetet kívánja támogatni. 

A jövedéki adóban nem szűnik meg az üzletbezárás lehetősége. Arról van szó, hogy 
egy kötelezően alkalmazandó szankció helyett mérlegelési jogkörbe tartozó szankció kerül 
bevezetésre. Azt gondoljuk, hogy a mindennapi élet, a gazdasági élet színességéhez ez sokkal 
jobban tud igazodni, hiszen egy merev szankcionálási rendszer nem képes az adott eset összes 
körülményét kellő súllyal és ténylegesen figyelembe venni. Azt gondolom, ez egyébként 
minden jogszabályra elmondható, hogy ha egy merev, kauzális típusú szabályozást alkotunk, 
akkor az egy merev pillanatfelvétel, az aznapi állapotnak felel meg. Ha elvekkel próbálunk 
szabályozni, ha azokat lefordítom a szankciók nyelvére, és mérlegelési jogkört adunk a 
szankciót alkalmazó hatóságnak, akkor sokkal inkább fogja tudni a jogalkotó szándékának 
vagy a törvény céljának megfelelően alkalmazni a jogalkalmazó, jelen esetben a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal a konkrét szankciót. Ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lesz szigorú az 
adóhatóság, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy lesz arra mérlegelési joga, hogy mikor 
melyik szankciót alkalmazza. 

Kérdezte még képviselő úr, hogy kinek a döntési kompetenciájába fog ez tartozni. A 
hatáskör elvonás tilalmára figyelemmel nyilván a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
közigazgatási szerv, aki a szankciót megállapítja, hatásköre lesz az, hogy döntsön arról, hogy 
a mérlegelési jogkörbe tartozó esetben ezt a mérlegelést miként alkalmazza, és ezt követően 
milyen döntést hoz. Erre vonatkozóan nem lehet direkt utasítást adni sem a közigazgatási 
szerv vezetőjének szintjén, sem magasabb szinten, hiszen az a hatáskör elvonását jelentené. 
Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy egységes szempontrendszert kialakítani. Azt 
gondolom, erre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törekedni is fog, de a konkrét mérlegelést 
minden esetben első fokon a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv fogja ellátni. 

Az Art. módosításánál hangzott el a kérdés, hogy miért kell kimondani a pénzügyi 
tranzakciós illetéket. Azért kell kimondani, mert az illeték egy összefoglaló fogalom. Sokfajta 
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közteher van, tehát dogmatikailag nem egy önálló köztehertípus az illeték. Hiszen, ha 
belegondolunk, az ajándékozási illeték vagy az örökösödési illeték egyfajta jövedelemadó. A 
visszterhes vagyonszerzési illeték egyfajta forgalmi adó. Az eljárási illeték megint egy 
teljesen másfajta adó, és még egy típust szabályoz az illetékekről szóló törvény, a felügyeleti 
illetéket, az pedig egy negyedik típus. Tehát nincs egy olyan összefoglalt dogmatikai 
szempontrendszer, aminek alapján meg lehetne azt állapítani, hogy egy közteher pontosan 
illetéknek minősül vagy sem. Mivel a jogalkotó a pénzügyi tranzakciós illetéket illetékként 
szabályozta, azonban az adózás rendjéről szóló törvény néhány helyen különleges szabályt 
állapított meg az illetékekre, pont azok különös szabályai miatt, például egy visszterhes 
vagyonszerzési illetéknél, amit kiszab az adóhatóság, értelemszerűen nem merülhet föl az 
önellenőrzés lehetősége. Itt azt a jogalkalmazási vagy jogértelmezési anomáliát kívántuk a 
törvényből kiszűrni, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték esetében lehessen önellenőrzéssel 
élni. Tehát ha olyan speciális, különös szabályokat tartalmaz az adózás rendjéről szóló 
törvény, amelyek egy illetékre vonatkoznak csak, azokat ne kelljen a pénzügyi tranzakciós 
illetékre vonatkozóan alkalmazni. 

Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdése volt, hogy miért volt arra szükség, hogy a 
fehércsekkre is kiterjesztjük a pénzügyi tranzakciós illetéket. Emögött sincs semmilyen hátsó 
szándék, ez egy pontosítás. ez azt mondja ki, hogy nemcsak a Posta Elszámoló Központ által 
a befizetés jogosultjának számláját vezető pénzintézethez való utalás tartozik a pénzügyi 
tranzakciós illeték hatálya alá, hanem az az utalás is, ha a Posta Elszámoló Központ 
közvetlenül fizeti meg ezt az összeget a jogosult számlájára. Azt gondolom, ahogy a jog 
fejlődik, és ez egy új fizetési módként vagy pénzügyi termékként megjelent, ezt követi le a 
közteherviselés szabálya, a pénzügyi tranzakciós illeték. 

A 30 napos üzletbezárásról és a 12 napos üzletbezárásról ugyanazt tudom elmondani, 
mint a mérlegelési jogkör megteremtésénél. Annál igazságosabb tud lenni egy 
szankciórendszer, minél szélesebb szankcionálási eszközökkel tud élni a kijelölt hatóság. 
Nyilván a 0 és a 30 nap között még számtalan lehetőség van. Azért, ha belegondolunk, a 30 
napos üzletbezárás egy nagyon súlyos szankció. Itt említette, hogy esetleg a pénzbírságot 
áthárítják a dolgozókra, egy 30 napos üzletbezárás pedig adott esetben akár a munkahely 
megszűnését is eredményezheti. Tehát szükség van arra, hogy az eset összes körülményét 
mérlegelhesse az adóhatóság, és a jogsértés súlyához kellőképpen igazoldó szankciót tudjon 
alkalmazni. Azt gondoljuk, hogy ebben fontos előrelépés, hogy nemcsak 30, hanem akár csak 
12 napra is van lehetőség üzletbezárást elrendelni. 

Azt gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. 
 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a válaszait. Megnyitom a vitát a 
törvényjavaslatról. Ki kíván szólni? Szekeres ő úr! 

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

alapján és a kérdések adott válaszok alapján is, amit a főosztályvezető úr adott, egyértelmű, 
hogy a törvénymódosítás címe nem felel meg a tartalmának. Ezért általános vitára 
alkalmatlan. Hiszen az a szándék, amely korábban itt, a bizottság előtt szerepelt, világos és 
egyértelmű volt, hogy a nemzetközi egyezményekben szereplő kérdésekben szükséges a 
törvények módosítása, ami egyébként nem zárja ki, hogy más ügyekben is, ha év közben nem 
is ildomosan, de szükségszerűen az adótörvények módosításra kerüljenek. Akkor viszont ezt 
külön törvényben kell beterjeszteni. Annál is inkább, mert a módosítások nagy részében olyan 
korábbi, nagyon friss törvények módosítására vállalkoznak, amelyeknél vagy a koncepció 
változott meg lényegesen, vagy hibás joganyagot terjesztettek az Országgyűlés elé. Érdemes 
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ezeket az ügyeket különválasztani azoktól, amelyek egy nemzetközi egyezményben vagy 
annak következtében kell szerepeljenek. A javaslatok harmadik része zsákban zsák van, úgy 
látszik, viszont olyan típusú javaslatok, amelyek sem az első kategóriába nem tartoznak, sem 
a korábbi joganyag esetleg szükséges kijavításához nem tartoznak, hanem teljesen új, és 
enyhén aggodalomra okot adó intézkedéseket jelentenek. Itt a képviselői kérdésekből kiderült, 
hogy ezek között kiemelkedő helyen van a kaszinókkal kapcsolatos új szabályozás, ami 
meglepő módon egy degresszív szabályozás. Ez, ugye nem hangzott el, de szeretném 
világossá tenni, hogy minél nagyobb a bevétel, annál kisebb az adó az előterjesztett javaslat 
szerint, ami enyhén szólva aggodalomra ad okot. És benne olyan koncepcionális változás is, 
mint ami a sporttámogatásra vonatkozik. Mert erős a gyanú ott is, hogy majd lesz némi 
ráhatás arra, hogy ne konkrét klubokat támogassanak, hanem szakszövetségeket. Ez is egy 
megkérdőjelezhető irány. És még számos ilyen található az adótörvényeket módosító 
törvényjavaslatban. 

Ezért tehát így és ebben a formában, mivel három különböző dolgot tartalmaz, 
nemzetközi egyezmények következményeinek átvezetéseit, önök által elkövetett hibás 
jogalkotás korrigálását, illetve teljesen új és aggodalomra okot adó adózási irányokat, ezért 
általános vitára a szocialista képviselőcsoport nem tartja alkalmasnak. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás alelnök úr kért szót. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nyilvánvalóan Szekeres 

képviselőtársamnak az volt a célja, hogy találjon valami csomót a kákán, hogy meglegyen 
annak megfelelő megalapozása, hogy a szocialista párti képviselők miért ne támogassák ezt a 
törvényjavaslatot. Azt hiszem, nem sikerült túl nagy csomót találni ezen a kákán, hiszen az az 
érvelés, miszerint ehhez a című törvényjavaslathoz nem lehet vagy nem érdemes olyanfajta 
módosítókat hozni, amelyek ebben szerepelhetnek, azt gondolom, sem jogilag nem áll meg, 
sem egyébként a parlament általános gyakorlatát nem kifejezetten támasztja alá. Mert 
egyébként nyugodtan lehet ebben a törvényben adójellegű jogszabályokat módosítani. Mint 
ahogy főosztályvezető úr is utalt arra, ebből a szabályozásból, ami egyébként a nemzetközi 
szerződésbe foglalt szabályok jogszabályba foglalását jelenti, ezek kikerülnek, gyakorlatilag 
esztétikai értelemben, tehát amikor ez a jogszabály a jogászok által alkalmazandó lesz, ezek a 
szakaszok már nem lesznek ott. Hiszen ezek hatályukat veszítik, tehát ilyen értelemben nem 
okoznak majd senki számára problémát. 

Azokról a tartalmi megjegyzéseiről, amelyeket elmondott, főosztályvezető úr válaszai 
után megállapítható, hogy nem kifejezetten vágtak össze a javaslattal. Hiszen a módosítások 
túlnyomó része az adóalanyok számára kedvezőbbé teszi a jogkövető magatartást. Alapvetően 
a módosításoknak éppen az a céljuk, utalok akár a kisvállalati adóra, hogy még inkább 
igénybe tudják venni, év közben is lehessen erre az adóra váltani, hiszen egyértelmű a 
szakemberek szerint is, hogy a vállalkozások számára ez egy kedvező adózási forma, viszont 
számos vállalkozás még nem élt ezzel a lehetőséggel. Tehát mindenképpen jó, hogy nem szűk 
határidőre szabjuk ennek lehetőségét, hanem sokkal szélesebbre tárjuk ezt a kaput, vagyis szó 
nincs arról, hogy ez valakinek kedvezőtlen lenne. Általában is az ennél jelentéktelenebb 
módosítások is, valóban kedvezőek az adóalanyok számára. Ezért kár volna úgy tenni, mintha 
ez pluszterhet jelentene. 

És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy vagy én nem figyeltem eléggé jól a 
válaszokra, vagy képviselőtársam, mert nekem az derült ki, hogy a szerencsejáték-törvény 
ilyen irányú, illetve a játékkaszinókat érintő adómódosítása nem a degresszivitást vezeti be, 
mert azt már bevezették a szocialista kormány idején. Ez a degresszivitás abban az értelemben 
változik, hogy éppenséggel az állam számára nagyobb bevételi lehetőséget kínál. Ilyen 
értelemben tehát a degresszivitás számonkérése ezen a módosításon kifejezetten különös, 
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hiszen ezt a szabályt még a szocialisták hozták be. Úgyhogy összességében azt tudom 
mondani, hogy azok az érvek, amelyeket képviselő úr felhozott, valóban csak arra szolgáltak, 
hogy a nem-nek valamiféle megalapozása legyen, de nyilvánvalóan ezek az érvek nem álltak 
meg a tényekkel összevetve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További vélemény? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Puskás képviselőnek 

mondom, hogy nem kell itt a kákán a csomót keresni, hiszen önmagában az a tény, hogy 
benyújtanak egy adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslatot, és annak nagyjából egyharmada 
nem erről szól, elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nem alkalmas általános vitára. És minden 
szabály szerint igaz, amit állítunk. És ebben nem az a vita tárgya közöttünk, hogy vajon 
megfelel-e annak a feltételnek a benyújtott indítvány, miszerint adótörvényen belül 
módosítanak adótörvényt. Mert ebben még vitám sincs, a válasz korrekt volt. A probléma 
csak az, hogy nem ilyen című adótörvényen belül kell módosítani 14 adó- vagy 
illetéktörvényt. Összesen 14-et módosítanak, kisebb-nagyobb mértékben. És nem az a kérdés, 
hogy most jobbá vagy kevésbé jobbá válik, az a kérdés, hogy legalább a címében azt 
fogalmazzák meg, amiről szól a javaslat. Ez az első pont. 

A második pont, hogy azért ebben a benyújtott indítványban legalább két olyan dolog 
van, ami lehet, hogy indokolt, de akkor egyenesen kell beszélni. Az első, amikor nagyon 
precíz indoklást hallottunk szakmailag arról, hogy az illetékre vonatkozó szabályokat miért 
nem kell alkalmazni a pénzügyi tranzakciós illetéknél. A kulcsmondatot nem mondta ki. 
Azért nem kell alkalmazni, és azért nem lehet alkalmazni, mert adóról van szó. Bárhogyan 
nevezték is el, ez egy adó. Éppen ezért kell lehetővé tenni, és teljesen igaza volt az 
indoklásban, hogy lehessen önellenőrzéssel élni. Az illetéknél nincs ilyen lehetőség, adónál 
van. Ha illeték maradna szabályozásában, akkor nem lehetne élni. De miután ez egy adó, ezért 
meg kell adni azt a lehetőséget az általános szabályok szerint, hogy ki-ki élhessen 
önellenőrzéssel is, más dologgal is természetesen, nemcsak az adóalany, hanem maga a 
hatóság is. Ilyen értelemben, azt gondolom, ez egy nagyon világos és egyértelmű. 

Ez pedig egy olyan vitakérdés, amelyben mi egymás között sosem fogunk egyetérteni. 
Hiszen nem értettünk egyet annak idején a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésével. 
Szerintem egészen fölháborító annak hatása. Majd nézzék meg ezt az önkormányzati vezetők, 
hogy milyen hatása van az ő cégcsoportjukon belüli pénzmozgásban. A hozzá tartozó 
különböző intézmények egymás közötti vagy különböző cégek és az önkormányzat egymás 
közötti pénzmozgásában egészen elrettentő példákat tud erről mondani a XIII. kerületi 
polgármester, de Nyírbátor polgármestere is mondott nekem egészen elrettentő példákat, 
mármint hogy majd egy év alatt mennyi többletkifizetés lesz az önkormányzati 
költségvetésből, pusztán emiatt a szabály miatt. 

A harmadik dolog, hogy amit most itt a javaslat tartalmaz ezzel a bizonyos 
látványcsapatsport-támogatással kapcsolatban, az kifejezetten olyan, ami miatt már 
önmagában, ha benne lenne egy indítványban, nem tudnánk támogatni. Hiszen szerintem ezt 
nagyon át kéne értékelni, és remélem, hogy Bóka képviselő úr kérdésben megfogalmazott 
véleménye is érvényre fog jutni majd a későbbiek során. Szóval, gondolják végig, hogy 100-
ról 25 százalékra csökkentik az adóelőnyt a vállalkozónál. Mert ez azt jelenti, hogy ettől 
kezdve az adóelőny 25 százaléka marad nála, ha érvénybe lép ez a szabály. Hiszen nemcsak 
azért lehetett a vállalkozásokat az ilyenfajta projektek támogatására megnyerni, hanem ezért 
is. Én sokat vitatkoztam ezzel a fajta szabályozással, ami jelenleg érvényben van, ugyanakkor 
rengeteget segítettem olyan egyesületeknek, amelyeknek szükségük volt ilyen jellegű 
támogatásra az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon meg fog nehezedni e szabályozás 
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elfogadása esetén a vállalkozások döntésének észérvekkel történő befolyásolása, azaz a 
rábeszélés, tehát a lobbi, most így fogalmazok. Saját magam tapasztalatából beszélek, azért 
merem ezt mondani, ezért gondolom azt, hogy ezt nagyon meg kéne gondolni. 

Értem, hogy mi van a módosítás mögött, teljesen világos, hogy mára valamennyi 
országos sportszövetség vezetője valamilyen fideszes potentát, egy szövetség kivételével, 
éppen ezért nyilvánvaló, hogy nekik jobb pénzügyi feltételeket kívánt a javaslat teremteni. 
Mondjam, hogy melyik az az egy szövetség? Baráth Etele a kajak-kenunál. (Közbeszólásra.) 
Nem is mondtam, hogy látványsportról beszélek, azt mondtam, hogy valamennyi országos 
szövetség vezetőjénél már fideszes érintettségű személyek vannak, Baráth Etele pedig volt 
valamikor szocialista képviselő. Én nem kívánom az ő politikai hovatartozását ebben a 
vitában semmilyen módon minősíteni, csak azt, hogy jelenleg megtörtént ezen pozíciók 
átvétele a Fidesz részéről, és nyilvánvalóan közismert tény, ha valaki ezen a pályán mozog, 
tudhatja, hogy komoly anyagi nehézségekkel küzdenek ezek a sportszövetségek. Ebből 
következően ez egy jónak tűnő megoldás arra, hogy majd nekik az anyagi lehetőségük más 
legyen. Csak szerintem ezzel rendkívüli mértékben korlátozzák az elérhető forrásokat. Mint 
ahogyan bejött az is ezzel kapcsolatban, és sajnos arra nem hoznak módosítást, hogy az ilyen 
módon történő társaságiadó-felajánlás eredményeképpen kevesebb mint huszadára csökkent 
az egyéb módon történő sportszponzoráció. Ez nagyon komoly nehézséget mindazoknak, akik 
nem tudják igénybe venni az ilyen módon történő sporttámogatást, amit meg kell 
különböztetni a szponzorációtól. Szerintem tehát ez a pont biztosan nincs rendben. 

Én egyébként nem vitatkoznék azzal, amit most csinálnak a játékkaszinók esetében. A 
vitatni azt lehet, hogy mért szabályozták másként az elmúlt időszakban az egyébként üres 
halmazt. Mert lám, valamilyen oknál fogva belátták, hogy indoka van annak, hogy a 
szabályozás korábban milyen volt. Ebbe nem kívánok belemenni, szerintem az ország érdekét 
kell nézni ebben a kérdésben alapvetően, ebből következően a vitát nem érdemes most itt 
kinyitni egy üres halmazról. 

Számomra nem megnyugtató, amit mondott azzal kapcsolatban, hogy a 
hatáskörelvonás tilalma okán annál marad a minősítés és az értékelés, akinél. Ugyanis, amikor 
ez a jogszabályhely ilyen módon beépítésre került, akkor ennek különböző állami 
együttműködő hatóságok együttes vélemény alapján az volt a szerepe, hogy lehetetlenné 
tegye az átláthatatlan, szubjektív döntéshozatalt. És most senkit nem akarok megvádolni 
semmivel sem, de akkor voltak arra nézve elég biztos és elég egyértelmű információk, 
különböző eljárások annak idején történtek is, hogy ha nincs megfelelőképpen szabályozva és 
egzakt módon szabályozva a döntéshozatal kritériumrendszere, akkor bizony itt előfordultak 
korrupciós esetek is. És nyugodtan ki merem mondani, hiszen akkor be lett bizonyítva, mert 
eljárások zajlottak, és olyan hatóság is szerepet játszott ebben, amely az akkori vámhivatal 
tevékenységének belső megfigyelését szolgálta. Ma más a helyzet ezzel kapcsolatban. 

Na most, még egy megjegyzést szeretnék tenni. Ha jól értem, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójával (Sic!) kapcsolatos változtatások, nevezetesen, hogy egész évben lehetőség van 
rá, ennek nagyon egyszerű, praktikus oka az, hogy kevesen választották. Ezt mondjuk ki 
egymás között, a kormányzati várakozáshoz képest, ami elhangzott különböző 
megnyilatkozásokban, nem mondom, hogy töredéke, hogy fogalmazzak, nagyon kicsi 
arányban választották ahhoz képest, mint amennyire számított a kormányzat annak idején. Ez 
pedig bizalmi kérdés alapvetően, úgy gondolom, hogy miért ennyien választották. Ezért azt 
tudom mondani, természetesen a magam részéről egyetértek azzal, mi is egyetértenék, 
szocialisták is azzal, hogy ezt persze ki kell terjeszteni, hogy hozzákapcsolódhassanak. 

Látják, ez a probléma, hogy ennek a törvényjavaslatnak nagyjából 80-85 százaléka 
olyan, amit minden további nélkül meg tudnánk mi is szavazni, de marad benne 15-20 
százalék olyan, ami miatt nem lehet elfogadni a nemzetközi részt sem. Természetesen értem, 
hogy ez a kormányzat szándéka, legalábbis a kormánypárti képviselők szándéka is volt, hogy 
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ilyen javaslat készüljön. Én meg most egyértelművé teszem a jegyzőkönyv számára is, hogy a 
javaslat első mintegy 23 oldalával, ami nem a jelenleg érvényes magyar adó- vagy 
illetéktörvények közül 14 változtatására vonatkozik, nekünk különösebb fenntartásunk nem 
lenne. Minden további nélkül el tudnánk fogadni. A továbbiakban is van legalább 5 olyan, 
amit el tudnák fogadni, és a maradék, nagyjából 9 törvénymódosítás az, amiben vita van, és 
nagy valószínűséggel ebben nem fogunk tudni egymással megállapodásra jutni. Éppen ezért 
nem tudjuk támogatni magát a javaslatot. És miután ez ilyen módon került elénk 
beterjesztésre, ezért nem fogjuk tudni az általános vitára való alkalmasságát sem támogatni. 
Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A vitában a kormányoldalról már nem látok 

részvételi szándékot. De! Bocsánat. Nagy István képviselő úr! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak néhány kiegészítést szeretnék 

hozzáfűzni a taho-val kapcsolatban. Hiszen van egy jelenség, ezt mi is tapasztaltuk, és ezt 
szeretném megosztani. Mi úgy egyezkedtünk még a cégekkel, hogy kvázi elkértük 
szponzorációban pluszban. Ebben még meg is lehetett egyezni ezekkel a cégekkel, a gond ott 
van, hogy ha ezt nagyon meg kell osztani, akkor jóval kevesebb a lehetőség. Veres képviselő 
úr azt állította, hogy nehezebb lesz begyűjteni ezután ezt a pénzt. Azt hiszem, hogy a célok 
megjelölésén fog ez múlni. Ha a helyi cégek vezetőivel, tulajdonosaival sikerül azt 
megértetni, hogy a pénz mire kell, sportcsarnoképítésre vagy valamilyen rekonstrukcióra a 
látványsport terén, akkor biztos, hogy a kasszák megnyílnak, hiszen a cégnek így is, úgy is be 
kell fizetnie ezt a pénzt, maximum több adminisztrációs teher van rajta. De a cél 
megjelölésével megfelelő szövetségeseket lehet gyűjteni. 

A szerencsejáték-adóval kapcsolatban azzal teljes mértékig egyetértek, hogy egy üres 
halmaz volt szigorúbban szabályozva korábban, de összességében elmondhatjuk, hogy ez a 
szabályozás bár degresszív, de az eredeti szabályozáshoz képest, ami még 2006-ban volt 
érvényben, annál sokkal szigorúbb. És azt kell mondjam, ha megnézzük ezt a 
törvényjavaslatot, akkor azt a célt szolgálja, hogy megvalósulhasson egy beruházás, amiből 
majd az adó behajtható. Tehát nemhogy kevesebb, hanem jóval több adóforint tud befolyni a 
magyar költségvetés kasszájába. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Ez már a második kör. Hadd mondjak én is egy 

rövid dolgot, aztán újra szót kap, aki már szólt, természetesen. Mi az a csomó a kákán, amit 
én látok? Ez az, hogy ez a törvényjavaslat sincs, mint általában a többi sincs, kellőképpen 
megindokolva, és ezekhez sincs megfelelő hatásvizsgálat vagy becslés, vagy valamiféle 
jóslás, várakozás kapcsolva. Itt nagyon sok tartalmi kérdés elhangzott, nagyon sok szakmai 
probléma merült föl, és nagyon sokféle szempontból kommentálták képviselőtársaim a 
tartalmi kérdéseket. Ezekről semmiféle előzetes várakozást vagy általános indokolást nem 
látunk. 

Az első változatra visszatérve, nekem nagyon nem tetszenek azok a törvényjavaslatok, 
amelyekben van egy egymondatos általános indokolás. Ilyen volt ennek az előző változata. 
Egy 8,5 soros összetett mondat, amit egy levegővétellel nem lehet sem elolvasni, sem 
megérteni, külön háromszor kell nekirugaszkodni, hogy miről van szó. Ezt most kiegészíti 
egy 4,5 soros, két mondatból álló általános indokolás, amiben kisebb korrekciókat emleget a 
jogalkotó, mintegy bagatellizálja azokat a kérdéseket, amelyek itt elhangzottak. Ezek 
önmagukban, elismerem, nem nagy horderejű kérdések, nem világot rengető ügyek, de 
mutatja a helyzetet, hogy milyen fontos gyakorlati jelentőségük van. 

És még egy kis csomót a kákán, ami talán nem is olyan kicsi: azt mondja, hogy az 
általános célja most már ennek a törvényjavaslatnak, vagy indoka, a jogalkalmazás 
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egyértelműbbé tétele. Tisztelettel jelentem, az alaptörvényben ezt most nem fogják 
módosítani délután, szerepel egy cikk, ami a magyar nyelv védelméről szól. Az 
egyértelműbbé tétele azt jelenti, hogy nem lesz egyértelmű az sem, ami lesz. Az egyértelműbb 
olyasmi, mint a, nem mondom, hogy milyen lesz. A nyelvtani középfok általában gyengít, és 
nem erősít. Tessék egyértelmű jogszabályokat csinálni, világos, egyértelmű, áttekinthető 
szabályokkal, indokolásokkal, és akkor nem lesz a kákán csomó. Ez volt az én véleményem. 

Most újra szót adok Szekeres képviselő úrnak. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Nagyon rövid 

leszek. A vitának ahhoz a részéhez, hogy mit tart általános vitára alkalmasnak és mint nem a 
szocialista képviselőcsoport, szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy amikor első 
változatban ez a törvényjavaslat-csomag itt szerepelt, a bizottság előtt, támogatta a szocialista 
képviselőcsoport az általános vitára való alkalmasságát, mert egyértelmű és világos volt, hogy 
nemzetközi egyezmények bizonyos szabályait kívánja átvezetni. Tehát ilyen értelemben is 
konzekvens a magatartásunk. Ha és amennyiben ez a háromtípusú törvénymódosítási csomag 
különválik, akkor természetesen módunk van egyenként megítélni, és lesz, amit ebből 
támogatni fogunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volt még itt kormányoldalon valaki. Bóka képviselő úr, 

tessék! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Nem akarom húzni az időt, a 

sportfinanszírozásnál sérülni látszik az az elv, ami korábban egyértelmű volt, ha ez a 
módosítás átmegy, hogy ehhez kapcsolódóan reklám, szponzoráció egyértelműen nem jöhet 
be a képbe. Ez sérülni látszik véleményem szerint. Ez is lehet egy elképzelés, de akkor azt ki 
kell mondani. Ha sportági szakszövetségi kérés volt az ilyen irányú módosítás, ám, legyen, de 
szerintem sokkal egyszerűbben meg lehetne oldani ezt a kérdést. Az erőteljes, jelentős 
nyomásgyakorlással rendelkező egyesületek könnyen fognak tudni ezután is pénzhez jutni, 
ahogy eddig is könnyen jutottak hozzá, a többiek, mondjuk, ahol a gazdasági aktivitás nem 
olyan erőteljes, jóval nehezebben fognak ilyen pénzhez jutni. Tehát szerintem ehhez az 
eredményhez, amit el kívánunk érni, sokkal könnyebben és sokkal egyszerűbben el lehet jutni. 
Ha sportági szakszövetségi kérdés volt ez, én úgy tudom, hogy nem, de lehet, hogy az volt, 
akkor nyilvánvalóan ez a kérdés máshogy is megoldható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Megragadnám az alkalmat, már látom, hogy 

kormánypárti képviselőtársaimnál is kezd leesni a tantusz, és jó néhányan, akik polgármesteri 
feladatot is betöltenek, érzékelik, hogy ez a sportfinanszírozás így nem kerek egész. Ha 
elfogadom azt a szándékot, amiről főosztályvezető úr beszélt, és amit Bóka képviselő úr is 
figyelmébe ajánlott, arra biztatnám kormánypárti képviselőtársaimat, hogy a jelenleg érvényes 
szabályozásban a központi sportszövetségek és az adott egyesületek közötti aránymegosztásra 
tegyenek valamiféle, mindenki által elfogadható javaslatot. Meg tehetnénk mi is, csak ezek 
nem szoktak hangszórót nyerni. (Derültség.) Magyarán, ami nem az adóelőny elvesztésével 
operál egy bonyolult rendszerrel, hanem nemes egyszerűséggel fizessük meg a királynak, ami 
a királyé, és maradhasson az, ami jelen esetben az adott egyesületek részére a konkrét 
élhetőséget jelentette. Arra kapacitálnám képviselőtársaimat, hogy próbáljanak meg egy ilyen 
módosító indítványt összerakni. Köszönöm. 
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Az előterjesztő reflexiói 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót zárszó mondása céljából a 
főosztályvezető úrnak, azzal az inkább személyes kéréssel, hiszen tudjuk az előéletéből, hogy 
nagy szakértője az adóügyeknek, hogy lehetőleg most már a részleteket szíveskedjék 
nagyvonalúan kezelni. Tessék parancsolni! 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 

Igyekszem nagyon rövid lenni. A pénzügyi tranzakciós illeték valóban adó, ahogy valamennyi 
illeték adó. Az adó egy olyan összefoglaló elnevezés, amibe beletartozik az összes illeték is. 
Kérem, fogadják el, hogy ez valóban egy teljesen technikai jellegű módosítás. Az illetékek 
egyes eljárási szabályai nem illeszkedne a pénzügyi tranzakciós illeték szabályaihoz, és azt 
szolgálja ez a javaslat, hogy ez működni tudjon. 

A sportfinanszírozásnál elhangzott, hogy az adóelőnynek csak 25 százaléka marad 
meg. Szeretném hangsúlyozni, a vitából úgy vélem, hogy ismeri mindenki ezt a rendszert, 
úgyhogy inkább csak a jegyzőkönyv számára mondom, maga az adókedvezmény 100 
százalék marad. Az adóalany a támogatást 100 százalékban le fogja tudni vonni az adójából. 
Ami összeget ő pluszban tudott realizálni, abból is marad nála, tehát gyakorlatilag jobban jár, 
mintha adót fizetne, de annak egy részét vissza kell forgatni a sportba a szakszövetségen 
keresztül. Talán Boldvai vagy Szekeres képviselő úr említette, hogy ez a módosítás erőteljes 
ösztönzés, hogy ne a sportegyesületekkel állapodjon meg a társasági adó alanya, hanem a 
szövetségeken keresztül kerüljenek finanszírozásra ezek az egyesületek vagy sportágak, 
illetve elhangzott javaslat aránymegosztásra is. Itt kifejezetten azért nincs aránymegosztás, 
mert, ahogy már a részletes vitában itt beszéltünk róla, az a jog, hogy a társasági adó alanya 
kiválassza, hogy kinek juttat támogatást, megmarad. Tehát nincs egy olyan szabály, hiszen 
nincs egy keretszám sem, tehát nem tudjuk előre, hogy hány társaságiadó-alany fog ilyen 
kedvezménnyel élni, hányan fognak támogatni sportegyesületeket, nem tudjuk azt kötelezően 
előírni, nem lehetséges, hogy a társasági adó alanya az általa abban az évben támogatásra 
szánt összegből x százalékot adjon a szövetségnek, a többet pedig az egyesületnek. Az egészet 
az egyesületnek adhatja, annyi csak az újdonság, hogy amit ő eddig ebből megnyert, mert ha 
nagyobb cégeket vesszük, a 19 százalékos adókulcs még fennmarad, az egész komoly összeg, 
annak egy része ne a cégnél maradjon, hanem a sport fejlődjön ebből az összegből is. 

A mérlegelés és korrupció témaköréhez csak annyit, a kormány eltökélt abban, hogy a 
korrupciót visszaszorítsa, de azt gondoljuk, nem az a kellő eszköze, hogy a vállalkozásokat 
sújtó, jogsértésekhez kötődő szankciókat kötelezővé tesszük. Nyilvánvaló, hogy ha 
valamennyi szankciót tételessé tennénk, akkor a korrupcióra nem lenne lehetőség, legfeljebb 
abban az esetben, hogy megállapít-e korrupciót az adóhatóság vagy sem. Ilyen értelemben 
tehát a lehetőség, úgymond, megmaradna. Küzdeni kell ellene, de nem azzal az eszközzel, 
ami a vállalkozásokat hozza esetleg lehetetlen helyzetbe, vagy a jogsértés súlyához nem 
igazodó szankciót kiszabását ír elő kötelezően. 

Hogy a kiva-t kevesen választották, erről azért megoszlanak a vélemények. Nem az a 
motiváció a módosításnál, hogy kevesen választották. A módosítás oka, hogy a mi 
elemzéseink szerint még többeknek lenne ez kedvező, abszolút a vállalkozások érdekében 
születik, nem azért, hogy a statisztika javuljon. Számításaink szerint vannak még olyan 
vállalkozások, amelyeknek ez kifejezetten kedvező forma lenne, de lehet, hogy az idő 
rövidsége miatt nem tudták átgondolni, elemezni, hogy ez a döntés reális-e vagy sem. Azzal, 
hogy év közben is erre lehetőséget adunk, rajtuk kívántunk segíteni. Köszönöm szépen a 
figyelmet, kérem szépen a bizottság támogatását. 
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Szavazás következik arról, hogy a 
bizottság alkalmasnak ítéli-e a törvényjavaslatot általános vitára. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhét igen mellett ki az, aki nem ért vele egyet, hogy 
általános vitára kerüljön? Öt. Tartózkodás? Nem volt. Tehát 17 igen szavazat és 5 nem mellett 
kell, illik, célszerű előadót is állítanunk pro és kontra. Nagy István képviselő úr vállalkozott 
arra, hogy a többségi véleményt fogja ismertetni. A kisebbségi vélemény ismertetésére van 
igény? (Nincs jelentkező.) Nincs. (Közbeszólásra.) Ha gondolom, igen. Nem voltam elég 
vehemens ahhoz, hogy az összesített kisebbségi véleményt hitelesen prezentáljam. Úgyhogy 
akkor nincs kisebbségi vélemény, majd elmondjuk az általános vitában azt, ami gondot jelent. 
Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Ez pedig a 2013. évi 
központi költségvetési törvény módosítására irányuló törvényjavaslat. Ez lesz a harmadik, 
most már számolunk, mert máshol is számolnak, harmadik módosítása az ez évi költségvetési 
törvénynek. Igaz, hogy az első olyan módosítás, ami már pénzmozgással is jár. Tisztelettel 
köszöntöm Banai Péter helyettes államtitkár urat és munkatársát, a napirendi pont előadóját. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy kívánja-e szóban ismertetni a szándékát, a törvényhozói 
szándékot. (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden összefoglalnám, hogy a kormány által benyújtott 
törvényjavaslat mit tartalmaz. Ahogy elnök úr is említette, ez immár a harmadik módosítás, 
ugyanakkor az első két módosítás egy speciális ügylettel, az E.ON vásárlásával kapcsolatos 
módosításokat tartalmazta. A jelenleg benyújtott módosító javaslat pedig a 2013. évi 
költségvetési törvény tavaly december 11-ei elfogadása óta bekövetkezett egyéb döntések, 
folyamatok, illetőleg a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai miatt szükséges 
módosításokat, pontosításokat tartalmazza. Ahogyan elnök úr említette, ez a módosítás érinti 
a központi költségvetés egyenlegét, ugyanakkor nem érinti az európai uniós módszertan 
szerinti állam egészének adósság- és hiánymutatóit. Vagyis a módosító javaslat mellett 
továbbra is változatlan az idei 2,7 százalékos uniós módszertan szerinti hiánycél. Így a 
benyújtott módosításban lévő számszaki változások az állam alrendszerei közötti 
módosításokat tartalmazza. 

Ha megengedi a tisztelt bizottság, röviden elmondanám, hogy mik ezek a 
módosítások. Az első a központi költségvetés egyenlegét érintő módosítás az 5 ezer főnél 
nagyobb települési önkormányzatok adósságának átvállalásából fakad. Nevezetesen, 
számításaink szerint mintegy 20 milliárd forint összegben kerülhetne sor arra, hogy az 
adósság nem átvállalásra kerül, hanem a kis összegű adósságelemek közvetlenül kerülnek 
törlesztésre. Tehát itt hasonló lenne a módszer, mint az 5 ezer főnél kisebb önkormányzatok 
esetében. A javaslat azt tartalmazza, hogy a 250 millió forintnál kisebb adósságelemek esetén 
kerülne sor erre az eljárásra, vagyis közvetlenül lenne kifizetve az adósság, nem az 
Államadósság Kezelő Központ vállalná át az adósságot. Ennek a szakmai háttere nagyon 
egyszerű, adminisztrációcsökkentéssel jár az, hogy jóval kevesebb szerződést kell így az 
Államadósság Kezelő Központnak átadni. Ez a módosítás tehát mintegy 20 milliárd forinttal 
érinti a központi költségvetés egyenlegét. Ennyi a kiadás a központnál, ugyanekkora a bevétel 
az önkormányzatoknál, államháztartási szinten tehát egyenlegsemleges a módosítás. 



- 23 - 

A másik módosítás egy, az Országgyűlés részére benyújtott törvényjavaslattal van 
összefüggésben, T/10243. számon került benyújtásra egy olyan javaslat, amely a gazdasági 
társasági formában működő kórházak költségvetési szervvé történő átalakításáról szól. A 
törvényjavaslat értelmében a gazdasági társaság átalakulásával, költségvetési szervvé 
átalakításával egyidejűleg az adósságuk az államhoz kerül át, nevezetesen a GYEMSZI-hez, 
amely előtörleszti az említett kórházak adósságát. Ez mintegy 9,5 milliárd forintos összeggel 
szerepel a költségvetési törvény módosításának tervezetében. Hangsúlyozom, itt is az állam 
alrendszerei közötti pénzmozgásról van szó, hiszen ezek a gazdasági társasági formában 
működő kórházak is részét képezik az európai uniós módszertan szerinti államnak. 

A harmadik módosítás a tavaly év végi, a versenyszféra és a kormány állandó 
konzultációs fórumán kötött, a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló 
megállapodásból fakad. Ez a megállapodás a költségvetési törvény elfogadása után született, 
és ennek értelmében az állam hozzájárul a munkaadók többlet bér- és járulékköltségeihez. Ez 
mintegy 10 milliárd forintos támogatást jelent a vállalkozói szféra részére, célzottan a 
minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kötődően. Ebben a juttatásban 11 ágazat 
részesülhet. A megállapodás szerint ezt a mintegy 10 milliárd forintot a költségvetés 
céltartalékok előirányzatából biztosítja. A formailag a KIM fejezetben lévő céltartalékokból 
10 milliárd forint kerül át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetébe. Ez a technikai mozgás 
mind a kiadásokat, mind a bevételeket növeli 10 milliárd forinttal úgy, hogy az egyenleg 
változatlan marad. A költségvetés technikája miatt nem elegendő az egyik fejezetből a 
másikba áttenni a pénzt, hanem a központi költségvetés kiadásai között is meg kell jeleníteni 
ezt a forrást. Hiszen az elkülönített pénzalap központi támogatást csak a központi költségvetés 
úgymond központi kiadási-bevételi fejezetéből, a XLII. fejezetből kaphat. 

A negyedik módosítás, amely érinti a központi költségvetés főösszegeit, a múlt hét 
péntekén az Országgyűlés részére benyújtott törvényjavaslattal van összefüggésben. 
Nevezetesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló, T/10331. számú 
törvényjavaslattal teremt koherenciát. A koherencia megteremtését pedig az jelenti, hogy a 
jelenleg Magyar Energia Hivatal néven létező előirányzat a Fejlesztési Minisztérium 
fejezetéből átkerül az Országgyűlés fejezetébe. Az említett T/10331. számú javaslatból egy 
rövid részt idéznék: „A hivatal központi költségvetés szerv, amelynek költségvetése az 
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez”. Ennek a javaslatnak felel meg 
tehát az említett negyedik módosítás, amelyet a költségvetési törvényjavaslat magába foglal. 

A négy, a költségvetés főösszegeit, de az uniós módszertan szerinti hiányt nem érintő 
módosításon túl vannak olyan normaszöveg-javaslatok, amelyek, azt gondolom, döntően az 
önkormányzatok támogatásainak lebonyolítását és az önkormányzati támogatások 
hozzáférését teszik jobbá. A teljesség igénye nélkül egy-két példát engedjenek meg, hogy 
említsek. Pontosításra kerül az, hogy a települési önkormányzatokat illeti meg a 
gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság-pótlék 100 százaléka. Ugye, a gépjárműadó 40 százaléka 
marad a települési önkormányzatoknál, de az ehhez kapcsolódó bírságok 100 százalékban a 
település önkormányzat bevételét képezik. 

Bővül az önkormányzati önerőalap. Az európai uniós támogatási alap jogcímsorozata 
kiegészül a belterületi utak, kerékpárutak jogcímmel. Tehát ezekre a fejlesztésekre is lehet a 
törvénymódosítás elfogadása után az önkormányzati önerőalapból pályázni. 

Azt gondolom, könnyítést jelent az, hogy a március 2-ával kistelepüléseken létrehozott 
önkormányzati hivataloknál nem kell külön adatszolgáltatást teljesíteni az érintett, 2 ezer 
főnél kisebb lélekszámú településeknek, hanem a kincstárnál meglévő, úgynevezett 
törzskönyvi nyilvántartás alapján kerülhet sor a hivatalok központi költségvetési 
finanszírozásának biztosítására. 

És végül a települési önkormányzatok működésének általános támogatásairól szóló 
önkormányzati melléklet akként kerül pontosításra, hogy a működési jogcímeken a kapott 
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támogatást nem kizárólag az adott jogcímre kell használni, hanem az összes, működésre 
kapott támogatást egyben kell a működési célokra felhasználni. Tehát nem pántlikázott az 
egyes működési célok finanszírozása. 

Végezetül annyit tennék még hozzá a módosításhoz, hogy a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény értelmében a kormány a törvényjavaslatot a Költségvetési 
Tanácsnak előzetes véleményezés céljából megküldte. A Költségvetési Tanács nyilvánosságra 
hozta véleményét, amelyben kifejti, hogy a tanács a költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzatok módosításának hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan 
alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott dokumentumban az 
egyet nem értés jelzését. Magyarul, a tanácsnak nem volt kifogása a javaslat kapcsán, és ezt 
nemcsak írásban, hanem a szóbeli konzultációk során is megerősítették. Amennyiben további 
kérdés van, úgy Berczik Ábel főosztályvezető úrral igyekszünk a válaszokat megadni. 
Köszönöm. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük az államtitkár úrtól már megszokott, mindig korrekt, szakszerű 
kommentárt, kiegészítést. Kinek van a törvényjavaslattal kapcsolatban véleménye, kérdése? 
Dancsó képviselő úr! 

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

Képviselőtársaim! Nekem kérdéseim lennének államtitkár úrhoz. Az adósságkonszolidáció 
kapcsán ez az adósságelem, az a 250 millió forintos tétel egy önkormányzat összes adósságát 
jelenti? Tehát, ha egy önkormányzatnál nem haladja meg a 250 millió forintos adósságterhet, 
vagy pedig szerződésenként, amely 250 millió forint kisebb kötelezettségállományt jelent? Ez 
maximum az adott százalék erejéig, gondolom én, jöhet számításba? Ilyen értelemben 
bármelyik adósságelem beletartozhat? Ehhez képest a 20 milliárd forintot kicsit kevésnek 
érzem, mondjuk a százegynéhány milliárd forinthoz képest, ami az 5 ezer fő fölötti 
önkormányzatokat érinti. De ezt nyilván államtitkár úr vagy főosztályvezető úr pontosan meg 
tudja mondani az értelmezését. 

Az EU önerőalappal kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy van egy csatornázási 
projekt, amelyből van projektrészenként bizonyos költségelem, de nem elszámolható költség. 
Például belterületi utak helyreállítása. Akkor ennek alapján az elszámolható-e most már az 
EU önerőalapban vagy sem. A meglévő társulások támogatási igényét, ha egy kicsit 
pontosítaná államtitkár úr vagy főosztályvezető úr a gyakorlatban, azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Három 

megjegyzést szeretnék tenni a benyújtott törvényjavaslathoz, illetve a minősítéssel együtt 
négyet. Az első, előrebocsátanám, hogy a szocialista frakció nem támogatja ezt a 
törvényjavaslatot6. 

A három megjegyzés arról szól, hogy ugye, ez a harmadik alkalom ebben az évben, 
amikor a költségvetési törvényt módosítják, ahogy államtitkár úr is elmondta. Gyakorlatilag a 
parlament ülésezése óta hetente tárgyalunk költségvetés-módosítást. Tavaly még egy hónapos 
ciklust lehetett látni, most úgy tűnik, hogy áttérünk a heti módosítás sebességére. Ez az első 
megjegyzés. A második megjegyzés, ami számunkra furcsa, hogy meghallgattuk Varga 
Mihály akkor miniszterjelölt urat, illetve Varga Mihály most már miniszterként, mondhatom, 
március 1-jén úgy nyilatkozott a Magyar Televízió, közszolgálati televízió közszolgálati 
műsorában, hogy nem lát indokot arra, hogy a költségvetési törvényt közeljövőben 
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módosítani kelljen. Mondta ezt aznap, amikor önök átküldték a költségvetési törvény 
módosításáról szóló anyagukat a Költségvetési Tanácsnak. A dolog valóban furcsa, mert vagy 
nem beszélnek a miniszter úrral, vagy valahol valamilyen információáramlási probléma 
léphetett föl ebben a tárgykörben. 

A harmadik, és szerintem a legnyomósabb ok, ami miatt ezt a törvényjavaslatot nem 
tudjuk támogatni, az az, hogy úgy tűnik, ezen a módosítási csomagon túl, amit itt ebben önök 
összefoglalnak, nem térnek ki azokra a problémákra, amelyek alapján nagy valószínűséggel, 
sőt, bizton állíthatom, hogy a közeljövőben újabb költségvetési módosításokat fogunk 
tárgyalni. Tehát azokra a kockázatokra, amelyeket itt az elmúlt időszakban számosan 
fölemlítettünk és mondtunk, e-útdíj bevezetése, a pénztárgépek bekötése, akár a növekedési 
előrejelzés nem teljesülése vagy adott esetben az elmarasztaló európai bírósági ítélet a 
telekom-adó tárgyában. 

Összefoglalva, a magunk részéről, ahogy említettem az elején, nem tudjuk támogatni 
ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormányoldalon nem látok szándékot 

véleménymondásra. Ellenzéki oldalon sem látok. Akkor nincs más hátra, mint hogy 
visszaadom a szót államtitkár úrnak, hogy szíveskedjék erre a két dologra reagálni, ami itt 
elhangzott. 

 

Az előterjesztő válasza 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Dancsó József képviselő úr kérdései kapcsán az első fölvetés arra vonatkozott, hogy a 250 
millió forintnál kisebb adósságelemek átvállalása hogyan értelmezhető. Minden egyes, 250 
millió forintnál kisebb adósságelemből a kormányzattal kötött megállapodás szerinti rész 
kerülne előtörlesztésre. Tehát a 250 millió forintos határ az adósságelemenként értelmezendő, 
és nem az adott önkormányzatnál lévő összes adósságra. Értelemszerűen, ha egy 
önkormányzatnál csak ilyen adósságelemek vannak, akkor az összes adósságelem esetében a 
megállapodás szerinti mértékben, 40-50-60-70 százalékos mértékben kerülhet sor 
előtörlesztésre. 

A belterületi utak helyreállításának önerőalapból történő finanszírozása kapcsán azt 
tudom mondani, hogy ha a csatornázás során az eredeti pályázati felhívásban az elszámolható 
költségek körébe tartozott nemcsak a csatorna lefektetése, hanem az ahhoz kapcsolódó 
úthelyreállítás is, akkor, azt gondolom, első körben az NFÜ támogatásából, második körben 
pedig az önerőalapból kerülhet sor az önerő támogatására. Most a jelzett költségvetési 
törvénymódosítás a belterületi utak és kerékpárutak fejlesztését mint önálló támogatási 
jogcímet emeli ki, azokat, amelyek nem más tevékenységhez kapcsolódnak, hanem célzottak. 

A harmadik kérdés tekintetében, ha elnök úr és a tisztelt bizottság megengedi, Berczik 
Ábel főosztályvezető urat kérem majd meg a válaszok megadására. 

Boldvai képviselő úr három felvetése kapcsán az elsőben arra hívta föl a figyelmet, 
hogy heti költségvetési törvénymódosításokra kerülhet sor. Azt gondolom, abban mindenki 
egyetért, hogy a költségvetésnek a stabilitást és a kiszámíthatóságot is biztosítani kell, és ez 
elsősorban az adót fizető személyek, illetőleg a költségvetési támogatásban részesülő 
személyek számára fontos. A most benyújtott módosítás nem rendezi át az adófizető 
szervezetek, illetve a költségvetési támogatást kapó szervezetek jövedelmi viszonyait, tehát 
ilyen szempontból nem tartalmaz olyan átrendezést, ami, úgymond borítaná a vállalkozások 
üzleti tervét vagy például a helyi önkormányzatok gazdálkodási szabályait. Mind a három 
költségvetési törvénymódosítás, amely a tisztelt Országgyűlés elé került, a 
jövedelemtulajdonosok számára nem jelentett negatív módosítást. Azzal természetesen 
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egyetértek, hogy az említett stabilitás, ami a jövedelmi pozíciókra vonatkozik, egy fontos elv, 
és a kormány ezt igyekszik szem előtt tartani. Itt viszont hadd idézzem a Költségvetési Tanács 
nyilvános véleményét. A tanács indoklásában azt írta, hogy a tárgyalt törvénymódosításban 
megfogalmazott javaslatok az eljárási szabályok pontosítását eredményezik, és segítik a 
költségvetés-politikai célok megvalósítását. 

A második fölvetés kapcsán, hogy Varga Mihály miniszter úr azt mondta, hogy nem 
lesz költségvetés-módosítás, valóban ezt mondta miniszter úr, ugyanakkor ez a miniszteri 
válasz annak a kérdésnek a kapcsán született meg, hogy lesz-e a költségvetési törvénynek 
kiigazítása. Tehát a kérdés úgy merült fel, hogy új adók, kiadáscsökkentések felmerülnek-e. 
Erre mondta egyértelműen Varga miniszter úr, hogy várjuk meg az első negyedév 
folyamatait, és annak alapján lehet eldönteni, hogy milyen lépéseket kell és kell-e egyáltalán 
valamilyen lépéseket tenni. Addig a főbb bevételi-kiadási tételeket tekintve a kormány 
természetesen a hatályos költségvetési törvényt hajtja végre. 

Azt gondolom, ezzel megválaszoltam a harmadik észrevételt is. Természetesen a 
Nemzetgazdasági Minisztérium elemzi a makrogazdasági folyamatokat és az államháztartási 
folyamatokat havi rendszerességgel, és a kormány arról tett tanúbizonyságot, hogy 
amennyiben úgy látja, hogy akár a külső makrogazdasági folyamatok, akár más tételek miatt 
szükséges a költségvetés módosítása, akkor erre a megfelelő időben javaslatot fog tenni. Ez a 
javaslat, ami a tisztelt Országgyűlés előtt van, nem ilyen célokat szolgál. Köszönöm szépen. 

És akkor, ha megengedik, főosztályvezető urat kérném meg. 
 
ELNÖK: Elnézést, milyen megfontolásból lenne szükség arra, hogy főosztályvezető 

úr… (Jelzésre.) Ja, hogy konkrét ügyben. Igen, tessék parancsolni, főosztályvezető úr! 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A harmadik 

kérdés arra irányult, hogy a társulások esetében pontosodott az európai uniós fejlesztési 
pályázatok önerőalapjának felhasználása. Immáron nemcsak jogi személyiségű, hanem 
bármilyen társulás esetében igényelhető ez a támogatás. Az a feltétel kikerült a támogatások 
közül, hogy kizárólag a kedvezményezettként feltüntetett társulási tag önkormányzat után 
igényelhető ilyen támogatás. Ennek célja az, hogy minél szélesebb körben kerülhessen sor 
ezen támogatás felhasználására, illetve odaítélésére az önkormányzatok számára. Az egész 
átvizsgálásnak ez volt a célja, ami az egész EU önerő-támogatás feltételrendszerét illette. 
Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. Akkor most szavazás következik arról, hogy az 
ez évi központi költségvetési törvény módosítására irányuló törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak ítéli-e a bizottság. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenöt igen mellett ki az, aki nem tartja alkalmasnak általános vitára? Öt. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság tehát alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot általános vitára 
bocsátásra. 

Előadó állítása is szükséges. Ékes képviselő úr, bár nincs jelen, de vállalta a 
kormányoldalról. Kisebbségi vélemény mondására viszont nincs igény. (Dr. Veres János 
közbeszól.) Ékes képviselő úr… Ilyen esetben valóban, Ékes képviselő úr elmondja, a 
történésekről kell tájékoztatni a plenáris ülést, el fogja mondani. Köszönjük szépen a 
közreműködést, ezt a napirendi pontot is letudtuk. 

Legyen szünet, miért ne lehetne. Tisztelt Képviselőtársaim! Vannak fizikai feltételek 
is. (Rövid szünet.) 
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Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket. Képviselői javaslatok következnek. 
Elsőként a 3. napirendi pont a) pontjában szereplő törvényjavaslat, amit Szekeres Imre 
képviselő úr nyújtott be. Kérdezem, kívánja-e indokolni képviselő úr. (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Bírák 
hívták föl a figyelmet arra a joghézagra, ami az ő esetükben van a 98 százalékos különadó 
ügyében, hiszen azokban az esetekben, amikor nincs még megállapodás, és jogviszonyukat 
jogellenesen szüntették meg, akkor nekik a fennálló szabályok értelmében különadót kellene 
fizetniük. A javaslat azért született, hogy ez ne így történjen. Szeretném megismételni még 
egyszer, hogy a jogviszonyukat jogellenesen szüntették meg, és ezt természetesen a bíróság 
jogerősen megállapította. Ez a javaslat lényege. Köszönöm, elnök úr. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van észrevétel vagy kérdése, (Jelzésre.) Ja, bocsánat, 
előtte még a kormány álláspontját, a tárca álláspontját, melyik hallhatjuk? 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Tessék! Tárcaálláspont. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja, 

mivel igazából már szükségtelennek tartjuk ezt a módosítást. Hiszen az egyes igazságügyi 
jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló, 
T/9598. számú törvényjavaslathoz az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság már 
benyújtott egy olyan módosító indítványt, amely pontosan azt tartalmazza, hogy a bírának és 
az ügyészeknek törvény vagy bírósági határozat alapján juttatott bevétel nem tartozik bele a 
98 százalékos különadó alapjába. Tehát a célban egyetértünk, és a probléma már megoldott, 
szükségtelen a külön módosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez volt a tárca véleménye. Bizottsági véleményt kérek! (Nincs 

jelentkező.) Boldvai képviselő úr? (Jelzésre.) Nem. Szekeres képviselő úr, tessék! 
 

Az előterjesztő reflexiója 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Ezt a módosítást mikor nyújtotta be a bizottság, ha 
meg tudná mondani főosztályvezető úr? Nem lényeges, csak még joganyagban nem jelent 
meg. És milyen számon? 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dátumot nem tudok 

mondani, az irományszám T/9598/5., és talán egy vagy két hete került benyújtásra. 
Zárószavazás előtt van az önálló indítvány. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Ennek tisztázása után egyéb észrevétel, vélemény? Van. 

Szekeres képviselő úr. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Örülök, hogy megoldják. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Akkor viszont szavazás következik arról, hogy a 3. 
a) pontban lévő törvényjavaslat napirendre vételét támogatja-e a bizottság. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 

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

Következik a 3. b) pontban lévő törvényjavaslat, az Art. módosítására. Előadó itt nem 
szerepel. Ezért a kormány véleményét kérdezem a törvényjavaslatról. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt is tárcavéleményt tudok 
mondani, a tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Hadd kérjem, hogy egy rövid indokolást tessék hozzáfűzni. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatban 

megfogalmazott célokkal részben egyet tud érteni a tárca. Itt, ugye, a javaslattevő olyan 
iránymódosítást szeretne az adózás rendjéről szóló törvényben, amely az új típusú, a NAV-val 
online kapcsolatban lévő átálláshoz az üzlet négyzetméterétől függően adna támogatást, 
illetve a forgalmazási engedélyek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjait 100 százalékban 
térítené meg a forgalmazóknak. Itt felhívnám arra a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló 
törvény 198. §-a már tartalmazza azt, hogy a pénztárgépek cseréjéhez, illetve szükséges 
átalakításához a kormány támogatást fog nyújtani. Tehát eben az értelemben nyitott kapukat 
dönget a javaslat, ha szabad így fogalmaznom. A részletszabályok kidolgozás alatt állnak. 

Két fontos szakmai probléma van, amelyek miatt nem is tudnánk támogatni a 
javaslatot. Az egyik az, hogy ha négyzetmétertől teszem függővé a támogatás mértékét, akkor 
az európai uniós rendelkezésekbe ütközne, az csak de minimis támogatásként lenne adható, 
akkor viszont annak megfelelően kellene ezt a támogatást szabályozni, a javaslat viszont nem 
ilyen módon szabályozza. A másik pedig az, hogy a forgalmazási engedélynél talán valami 
félreértés lehet. A forgalmazási engedélyért nem minden egyes pénztárgép-használónak kell 
igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie. Aki szeretne egy pót pénztárgépet forgalmazni, az egy 
darab típusengedélyt kér a gépre, egyszer fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is, 
ha abból 50 ezer darabot fog értékesíteni. Az a díj 50 ezer felé oszlik elé, tehát egészen 
elenyésző mértékű tud lenni, ezért nem is tartjuk indokoltnak, hogy a forgalmazási 
engedélyért fizetendő díj állami támogatásban részesüljön. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Szavazás következik arról, hogy a 3. b) pontban 
lévő törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja-e a bizottság. Aki támogatja, kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 

Az élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 
törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a c) pontban lévő törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről szóló döntés, 
MSZP-s képviselők javaslatáról van szó. Megadom a szót előterjesztőként, az előterjesztő 
nevében? Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Mivel egyike 
vagyok a javaslat kidolgozóinak, ezért nagyon rövid szóbeli indoklást is szeretnék tenni az 
írásos javaslathoz. Egy nagyon pontosan körülhatárolt körben javasoljuk az élelmiszerek 
általános forgalmiadókulcsának csökkentését, egyrészt azok esetében, amelyek már ma is 18 
százalékos kulccsal adóznak, korábbi szocialista többség javaslat alapján, illetve néhány 
esetben, ahol ma 27 százalékos adóznak. Ezek azok az alapvető élelmiszerek, amelyeket a 
nagy többség, a normális körülmények között élő emberek, nem a jövedelem nélküliek, de 
legalábbis azok, akik élelmiszert tudnak vásárolni, meg tudják venni, és használják 
háztartásukban, kivétel nélkül olyanok, amelyek Magyarországon megtermelt termékek, 
természetesen. 

A mostani számítások szerint, felhasználva az NGM adatait, körülbelül 68 milliárd 
forint adókiesést jelentenek első körben. Bár azzal, hogy a termékek egy jó része talán így 
bekerül a szabályozott gazdaság kereteibe, és adót fizetnek utána, ez a veszteség 2-3 év alatt 
tulajdonképpen a kutatóintézeti számítások szerint kinullázódna. Tehát egy átmeneti 
veszteségről lenne csupán szó. Azt tapasztaltam, hogy a kormánypárti többségben is van ilyen 
szándék, ezért dolgoztuk ki ezt a javaslatot, és bízom benne, hogy itt most támogatást is fog 
kapni. Köszönöm,  

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány vagy a tárca véleményét kérem. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. A tárca 

nem támogatja. Ahogy képviselő úr is mondta, valóban folyik egy elemzés a kormányon belül 
arról, hogy milyen körben van lehetőség az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére. De 
a konkrét javaslat első ránézésre is lényegesebb szélesebb körben határozza ezt meg. Nem 
gondoljuk, hogy a cikória, az új-zélandi paréj, a mandula, málna, mogyoró, gesztenye valóban 
mind olyan alapvető élelmiszerek lennének, amelyeknél az áfacsökkentés indokolt lehet. Bár, 
mondom, vizsgálat zajlik, tehát nem kizárt, hogy később ezen élelmiszerek vonatkozásában is 
születhet ilyen döntés. De hangsúlyozni kell, hogy az áfa harmonizált adónem, magyarul az 
európai uniós szabályokat figyelembe kell vennünk. Ezek pedig azt írják elő, hogy egymással 
helyettesíthető, magyarul versenyző termékekre azonos áfakulcsot kell alkalmazni, és 
meglátásunk szerint a javaslat készítése során erre a szabályra nem volt figyelemmel a 
javaslat előterjesztője. 

Még nagyon röviden a javaslat költségvetési hatásához annyit szeretnék hozzátenni, 
hogy azért erre korábban készültek kimutatások, hogy a 2006. januári 5 százalékpontos 
áfacsökkentésénél az árak 1 százalékkal tudtak csökkenni. Tehát amellett, hogy egyszeri és 
jelentős áfabevétel-kiesést tud generálni, a fogyasztói árakban ez csak egy hosszabb folyamat 
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után jelentkezhet, tehát mindenképpen indokolt a kellő körültekintés. Mindezekre tekintettel a 
tárca a javaslatot nem tudja támogatni. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük. Annyi megjegyzést hadd tegyek, főosztályvezető úr, hogy 
tárgysorozatba-vételről van szó, amihez a kormánynak közvetlenül nincs köze. Azt gondolom, 
ez olyan horderejű probléma, tudniillik a 27 százalékos áfakulcs világrekord, hogy erről nem 
lehet eleget beszélni a parlamentben, a mostaninak sem, és ha marad így, a következőnek 
sem. Ezért aztán azt gondolom, hogy egy tárgysorozatba-vétel nem árt senkinek, legfeljebb a 
kormánynak kínos lehet, ha ilyesmiről beszél a parlament. Tehát a tárgysorozatba-vételről 
köszönöm a szakmai válaszát, de ebben nem a kormány kompetenciája dönteni, hanem a 
bizottságé. A bizottságnak kell most kimondania, hogy ezt a problémát, ennek a problémának 
a tárgysorozatba-vételét támogatja-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Négy igen mellett a bizottság nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 
Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, a segítségét. 

Egyebek 

Miután egyebek következnek, annyit szeretnék azért elmondani, hogy van egy 
megoldásra váró probléma előttünk. Én már jeleztem az ellenzéki frakcióknak, hogy a 
bizottságnak egy ellenőrző bizottsági elnököt is választania kellene mielőbb. Ugye, Rozgonyi 
Ernő volt ennek az albizottságnak a vezetője, és most éppen nincs senki. Ez nem túl jó fényt 
vetne a bizottságra, ha továbbra sem lenne albizottsági elnökünk. Várom a két ellenzéki párt 
javaslatát. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azt akarom javasolni, elnök úr, hogy akkor 

egyeztessünk a két ellenzéki párt, mert most… 
 
ELNÖK: Igen, éppen ezt akartam én is javasolni. Jó. Akkor ezzel lezárjuk a napirendi 

pontot, hogy az albizottsági elnök személye ügyében a két ellenzéki frakció megbeszélést fog 
folytatni. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Befejeztük a mai ülésünket. Köszönöm szépen. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc.) 
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a bizottság elnöke 
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