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Napirendi javaslat: 

 

1. - A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám - kapcsolódó módosító javaslatok 

megvitatás első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Ékes József (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Herman István Ervin (Fidesz) dr. Nyitrai Zsoltnak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz). 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a jelenléti ív tanúsága 
szerint, a helyettesítésekkel, a bizottság határozatképes, tehát megkezdhetjük munkánkat. 

A napirend elfogadása 

Először is, az írásban kiküldött napirendhez képest néhány módosítást szeretnék 
javasolni. A helyzet furcsasága az, hogy értelemszerűen a módosító javaslatot elnök úrhoz 
címezve én magam tettem, de miután elnök úr ma nem tud részt venni a bizottság ülésén, 
ezért a saját módosító indítványaimat én fogom ismertetni, és én fogom azt javasolni a tisztelt 
bizottságnak, hogy ezekkel egészítsük ki a napirendi ajánlást. 

Egyrészről a T/12415. számú, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslatok benyújtását javaslom egy napirendi 
pont keretében. Aztán a T/12974. számú, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi XXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz szintén bizottsági 
módosító javaslatok benyújtását javaslom egy további napirendi pont keretében. Egy újabb 
napirendi pontként szeretném javasolni a T/12792. számú, az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények, valamint Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz ugyancsak bizottsági módosító javaslatok 
benyújtását kezdeményezem. 

Ezek szerint azt javaslom, hogy a bizottsági meghívóban 1. napirendi pont után az 
általam ismertetett sorrendben következzen a 2., 3. és 4.napirendi pont, ennek megfelelően az 
egyebek az 5. napirendi ponttá változzék. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja ezt a módosítást. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége ezt támogatta. 

Akkor így a módosításokkal egységesen értendő napirendi ajánlásról szavazunk. Ki az, 
aki ezt támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú szavazással ezt támogatta. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló, T/12513. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

Innentől kezdve ebben a sorrendben haladunk. Az 1. napirendi pont a Magyarország 
2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/12513. számon. Az ehhez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása következik. Tisztelettel köszöntöm Berczik Ábel helyettes államtitkár urat, és 
természetesen kérdezni fogom arról, hogy a kormánynak mi az álláspontja a módosító 
javaslatokkal kapcsolatban. Képviselőtársaim két ajánlást találnak maguk előtt, egy „második 
ajánlás” és egy „kiegészítő ajánlás” megnevezésűt. 

Először a második ajánlásról foglalunk állást, amelynek 1. pontjában az oktatási 
bizottság módosító indítványa van. Kérdezem először helyettes államtitkár urat, hogy a 
kormány hogyan foglal erről állást. Tessék! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. A 

kormány nem támogatja az 1. ajánlási pont szerinti módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e véleménye a bizottságnak. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással 
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jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége a 
módosító javaslatot támogatta. Tekintettel arra, hogy a további ajánlási pontokban a saját 
módosító javaslataink vannak, ezekről értelemszerűen nem foglalunk állást. 

A kiegészítő ajánlásban szereplő pontokat tárgyaljuk a továbbiakban. Ott is az 1. pont 
az oktatási bizottság módosító indítványa. Kérdezem, hogy a tárca hogyan foglal állást. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát kormányálláspontot hallottunk. Van-e ezzel 

kapcsolatban vélemény, (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs, akkor szavazunk. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
a bizottság túlnyomó többsége támogatta. 

A 2. ajánlási pontban Karácsony Gergely képviselő úr módosító indítványáról mi a 
kormány álláspontja? 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Karácsony képviselő úr 

indítványát sem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 

szavazunk. Ki az, aki támogatja ezt a módosítást? (Szavazás.) Egyetlen szavazatot sem kapott, 
tehát a bizottság ezt nem támogatja. 

További ajánlási pont nincs, viszont előttünk fekszik egy bizottsági módosító 
javaslatsor ehhez a napirendi ponthoz. Képviselőtársaim áttekinthették, hogy ez 5 bizottsági 
módosító indítvány. Azzal a feltételezéssel tudok élni, hogy ezeket megismerték, csakúgy, 
mint a tárca. Kérdezem tehát egyenként természetesen, hogy ezekkel a javaslatokkal 
kapcsolatban mi a kormány vagy a tárca álláspontja. Tessék, helyettes államtitkár úr! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a tárcának van 

álláspontja. Mind az ötöt támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, akinek van ezzel kapcsolatban valamilyen 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Ha elfogadják ezt a 
javaslatomat, akkor egyben szavazzunk erről. Ha van ellenvetés, akkor egyenként 
szavaztatom meg. (Nincs jelentkező.) Nincs ellenvetés, akkor együtt szavazunk róluk. Ki az, 
aki egyetért azzal, hogy ezeket a módosító javaslatokat a bizottság benyújtsa. Aki igen, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
túlnyomó többsége ezt támogatta. 

A napirendi pont lezárása 

Akkor az 1. napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
T/12974. számú törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslatok benyújtásának 
kezdeményezése 

Rátérhetünk a kiegészítésként elfogadott 2. napirendi pont, amely a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi XXIV. törvény módosításáról szóló, 
T/12974. számú törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslat. Ezt 
képviselőtársaim szintén megkapták írásban, a terjedelme sem hosszú, ezért nyilván át tudták 
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tekinteni. Természetesen a tárca álláspontjára is kíváncsiak vagyunk. Tessék, helyettes 
államtitkár úr! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, akinek kérdése, hozzászólási szándéka van? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki ennek benyújtását támogatja? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége ezt 
támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, T/12415. számú 
törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslatok benyújtásának kezdeményezése 

Rátérhetünk a 3. napirendi pontunkra, a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló, T/12415. számú törvényjavaslatra, amelyhez bizottsági módosító 
javaslatot kívánunk benyújtani, azzal a tartalommal, ahogyan ezt képviselőtársaim írásban 
megkapták. Feltételezem, hogy a tárca ismeri ezeket a bizottsági módosító javaslatokat. 
Kérdezem, hogy mi az álláspont, ha helyettes államtitkár úr itt is tudja képviselni a tárcát. 
Tessék! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A két 

módosító indítványt az előterjesztő képviseletében nem tudom támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez tárcaálláspont volt. Bizottsági vélemény? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki ezeknek a módosító 
indítványoknak a benyújtását támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége ezt támogatta. Köszönöm 
szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Kollégánk azt mondja, hogy a 4. napirendi ponttal kapcsolatban technikai problémánk 
van, ezért azt javaslom a bizottság számára, hogy negyedórás technikai szünetet tartsunk. Ez 
azért is hasznos lehet számunkra, mert Pankucsi államtitkár úr, aki ennél a napirendi pontnál a 
tárcát képviseli, valószínűleg akkorra érkezik ide. Köszönöm. 

 
(Szünet: 13.15 órától 13.45 óráig.) 

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló, T/12792. törvényjavaslathoz 
bizottsági módosító javaslatok benyújtásának kezdeményezése 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket az elfogadott 4. napirendi pont szerint. Az 
egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló, T/12792. számú 
törvényjavaslathoz kívánunk bizottsági módosító javaslatot benyújtani. A tisztelt bizottság 
tagjai megkapták azt a két módosító indítványt, áttekinthették a szünetben, ennek megfelelően 
tudjuk ezt a napirendi pontot megtárgyalni. Tisztelettel köszöntöm Pankucsi Zoltán 
államtitkár urat. Tudomásom szerint államtitkár úr is át tudta már tekinteni a javasolt 
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módosításokat. Így először őt kérdezem, hogy ki tudta-e alakítani a tárca álláspontját, és ha 
igen, akkor azt ossza meg velünk. Tessék! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 

önöket, és köszönöm szépen a szót. Az első módosítás kapcsán, amelyik a tartós befektetési 
szerződés hordozhatóságát célozza egyik részében, azt tudom mondani, hogy a kormány egy 
ettől eltérő konstrukciót fogadott el, ezt nyújtotta be az Országgyűlésnek. Ehhez képest újabb 
kormánydöntés még nincs, olyan kormánydöntés, ami azt tartalmazná, hogy a már megkötött 
szerződésekre is alkalmazható a hordozhatóság, ezért ezt nem tudjuk támogatni. 

Viszont a javaslat nyelvtani pontosító részeivel teljesen egyetértünk. Tudom, hogy 
technikailag ezt nehéz kezelni, de valószínűleg akkor mi fogjuk megoldani kormányzati 
oldalról egy zárószavazás előtti módosítóval. 

A másik módosító javaslatra, amely a jövedék engedély kötelezettséget terjesztené ki 
újfajta kenőolajokra, szintén azt tudom mondani, hogy a kormány hasonló tartalmú módosító 
indítványról tárgyalt már, és azt nem támogatta. Újabb kormánydöntés pedig még nincs ez 
ügyben, tehát nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy számunkra 

megvilágította a válaszának logikáját. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 
észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor az állásfoglalás következik. 

Először a tartós befektetési számlával kapcsolatos módosításról szavazunk. Aki ennek 
benyújtását támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

A másik pedig a kenőolajjal kapcsolatos módosítás. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a munkáját a bizottság ülésén. Ezt a 
napirendi pontunkat is befejeztük. 

Az ülés bezárása 

Az egyebek körében kérdezem, van-e képviselőtársaimnak valamilyen 
bejelentenivalójuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor csak annyit jegyeznék meg, 
hogy jövő héten is tartunk csütörtökön ülést, bízom benne, hogy határozatképesek leszünk. 
Mindenkinek Köszönöm szépen a munkáját, mindenkinek jó utat kívánok hazafelé. 
Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 49 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


