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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 27 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása. A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük meg a munkánkat.

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítések: Kőszegi
képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot, Potápi Árpád képviselő úr Braun Mártont és
Gyöngyösi alelnök úr pedig Szávay képviselő urat.

Az írásban elküldött napirend alapján kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja mai
napirendünket. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a napirendet.

Eszmecsere a török nagy nemzetgyűlés EU-integrációs bizottság tagjaival

Elnöki bevezető

Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy a bizottság nevében is és személyesen is nagy
tisztelettel köszöntsem Yaşar Yakiş elnök urat, a török nagy nemzetgyűlés EU-integrációs
bizottságának az elnökét és a kíséretében lévő bizottsági tagokat. Nagy megtiszteltetés
számunkra, elnök úr, hogy fogadhatjuk önöket itt ma bizottsági ülésünkön.

Azt is elárulom, hogy kicsit rendezetlenek vagyunk, mert ez előtt egy jó órával még
szavaztunk a parlamentben, és bizottsági tagjaink különböző elfoglaltságuk miatt éppen úton
vannak.

Örülök neki, hogy találkozhatunk ebben a formában is. Én körülbelül két héttel ezelőtt
találkoztam Bagis államminiszter úrral, aki az európai ügyekért felelős az önök országában, és
nagyon fontos és nagyon jó beszélgetés zajlott le a bizottságunk és közte, amit azért is tartok
nagyon fontosnak, mert Magyarország az Európai Közösségen belül a bővítés pártján van, a
bővítéspárti álláspontunkhoz következetesen ragaszkodunk, és ennek okán Magyarország
következetesen támogatja Törökország uniós törekvéseit.

Ahogy ön is tudja, elnök úr - és engedje meg, hogy ezúton is köszöntsem Hörcsik
Richárd elnöktársamat, az Európai ügyek bizottságának elnökét, akivel már találkoztak -,
Magyarország a következő fél évben az Európai Tanács soros elnökségét adja, és a magyar
elnökségnek egy fontos prioritása és célkitűzése, hogy előrelépést érjünk el a bővítés
területén, és mivel az Európai Unió egyik legfontosabb stratégiai partnere Törökország,
természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy előrelépés történjen a bővítési
folyamatban. Engedje meg, hogy kifejezzem jómagam, bizottságom nevében is
elismerésünket a török kormány integrációs erőfeszítéseit tekintve.

Az is vitathatatlan, hogy az európai uniós csatlakozási folyamat szempontjából az
Európai Közösség a törökországi reformok végrehajtását tekinti a legfontosabb lépésnek.

Magyarország határozottan kiáll az önök országa európai uniós perspektívája mellett,
és támogatja minden olyan kérdésben, amely meggyorsítja a harmonizációs folyamatot.
Ennek a folyamatnak a végső célja a teljes jogú tagság, melynek a feltételek teljesülésével
meg kell történnie. Meggyőződésünk, hogy a magyar elnökség alatt akkor nyílhat lehetőség
fejezetnyitásra, ha annak érdekben a török kormány felerősíti erőfeszítéseit a jogalkotási
téren; s ha megengedi, elnök úr, tennék egy észrevételt és egyben egy kérdést is.

Úgy tudom, hogy Törökországban a következő év folyamán választások lesznek. Az
addig tartó időszakban a Törökországban lezajló jogalkotás a választásokig nagyban segíthet
abban a kérdésben is, hogy megnyithassunk újabb fejezeteket a tárgyalásokban. S ebben az
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elképzelésben nem vagyunk egyedül, hiszen a mostani elnökséget adó Belgium, a mostani
elnökség is bátorítja Görögországot, hogy a tárgyalási folyamat ütemét tartsa fenn.

S engedje meg, hogy üdvözöljem azt a népszavazást, amely szeptember 12-én zajlott
le az alkotmány reformjával kapcsolatban; ezek nagyon fontos törekvések, amelyekben
Törökország törekszik a jogharmonizációra.

S nagyon röviden, engedje meg, hogy elmondjam, hogy az európai uniós folyamatok
mellett számunkra nagyon fontos a magyar-török kétoldalú kapcsolatok világa, hiszen
Magyarország számára Törökország nagyon fontos partner a térségben, nem beszélve arról,
hogy a NATO-n belül szövetségesünk is. S engedje meg, hogy azt is elmondjam, hogy a
bizottságunk szinte minden tagja egyetért abban, hogy Törökország és Magyarország között
nemcsak partneri kapcsolataink vannak, hanem egyre jobb, megértés alapján kialakuló
barátság is. Ez azért is fontos számunkra, hiszen történelmi hagyományaink, egymáshoz való
kötődésünk, illetve a szövetségesi rendszerben való együttműködésünk rendezett és
kiegyensúlyozott.

És ha bárkit megkérdeznénk a bizottságban, aki járt Törökországban, hogy milyen
élményei voltak, mindenkinek nagyon pozitívak. Megvallom őszintén, személyesen is,
Isztambul magával ragadó világa mindig is megfogott, mindig is közel állt hozzám. És
bármely képviselőtársammal beszélünk Törökországról, mindenki hasonló történeteket,
gondolatokat, véleményeket tud megfogalmazni.

Van egyfajta szimbólum is abban, hogy mi ebben a teremben vagyunk most, hiszen az
Országgyűlés építészetileg legfontosabb jellemzője az, hogy eklektikus, tehát sokféle stílus
ötvöződik benne.

Körülbelül úgy, ahogy Isztambulban eklektikusan megjelenik a sokféle kultúra és a
történelem sok-sok évszázada. Úgy érzem, hogy ez a két összekapcsolódás nagyon fontos,
hogy van egy történelmi aspektus és van egy modern, mai világot tükröző aspektusa ennek az
együttműködésnek.

Itt a gondolataimat be is fejezném, és átadnám önöknek a szót, illetve majd
képviselőtársaim is biztos különböző frakciók nevében hozzá szeretnének szólni.

Elnök úr, öné a szó.

Yaşar Yaki ş, a török nagy nemzetgyűlés EU-integrációs bizottsága elnökének
hozzászólása

YAŞAR YAKI Ş, a török nagy nemzetgyűlés EU-integrációs bizottságának elnöke:
(Tolmács fordításában.) Tisztelt Elnök Úr! Először is szeretném megköszönni, hogy
meghívtak bennünket a bizottsági ülésre, mindezt a magam és a bizottsági kollégáim nevében
is köszönöm.

Előbb bemutatnám önöket a delegációnk tagjait. Mellettem jobb oldalt Onur Öymen úr
ül, aki egy hosszú diplomáciai pályafutás során a legfőbb ellenzéki párt képviselőjeként,
Bursa város képviseletében ül a parlamentben. A mellettem ülő professzor úr Osman Cakir
professzor, a Fekete-tenger mellett lévő Samsun városa egyetemének volt a rektora, mielőtt a
politikába kezdett volna, jelenleg a második ellenzéki pártnak, a hagyományos nemzeti párt
országgyűlési képviselője. A mellettem lévő ül pedig Musa Sivacioģlu úr, aki Kastamonu
város képviselője - ez északon található -, egyébként foglalkozását tekintve a politikában való
részvétele előtt bíróként tevékenykedett, és a kormányzó párt tagja.

Hálával tartozunk önöknek azért a támogatásért, amit önök kifejtenek az európai uniós
felvételünkkel kapcsolatosan. Annak idején Törökország is ugyanilyen lelkesen és ugyanilyen
nagy támogatást nyújtott Magyarország számára, amikor a NATO-ba való felvételét
kérelmezte.

Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy tulajdonképpen egész Magyarország támogatja
tagságunkat, nemcsak a kormány vagy az ellenzék, nemcsak a parlament, hanem a népen
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belül minden réteg és minden társadalmi osztály. Tehát nagyon széles támogatottságot
élvezünk.

Csak nagyon röviden szeretnék néhány dologra kitérni, hogy más is szóhoz juthasson,
önök is meg az én kollégáim is, néhány apróbb megjegyzésem vagy néhány észrevételem
lenne az elhangzottakkal kapcsolatban.

Azt tapasztaltuk, hogy európai uniós országok egy része különböző ürügyekre
hivatkozva a tárgyalandó 35 fejezetből 18 tárgyalását politikai okokra hivatkozva
megakadályozta. Eddig 13 fejezet tárgyalása kezdődött el, tehát ez összesen 31, ha
hozzáadjuk még azt a 18-at. Két fejezetnek nincsen különösebb tartalma, és még marad
három, amelyeket meg lehet nyitni. Ha egyik ezek közül még a belga elnökség ideje alatt
megnyílik, akkor a magyarországi elnökség idejére másik kettő marad.

Törökországnak nincsen különösebb problémája azzal kapcsolatban, hogy ezeket a
feltételeket, amely ezen három fejezet megnyitásának a feltétele, teljesítse.

Ma délelőtt a Külügyminisztérium államtitkárával folytatott megbeszélésünk
alkalmával egy érdekes gondolat vetődött fel, tulajdonképpen miután ebben a két fejezetben
nincs különösebb probléma, legalábbis a részünkről, igazából arra kellene nagyobb hangsúlyt
fektetni, és Magyarország is abban tud esetleg nagyobb segítséget nyújtani számunkra, hogy
annak a 18 fejezetnek a ciprusi ügy miatt történő felfüggesztését rendezni próbáljuk.

Törökországban még soha nem volt egyetlen egy olyan politikus sem vagy egy
illetékes sem, aki azt állította volna, hogy igenis Törökországot vegyék fel, mert ugyan nem
teljesítjük ezt és ezt, de ehhez jogunk van vagy ezt akarjuk. Törökország igenis teljesíteni
akarja ezeket a feltételeket, és teljesíteni fogja. Tehát akkor vegyék fel, ha teljesítette.

De azt nem tudjuk elfogadni, hogy ha esetlegesen mi teljesítjük a feltételeket, és
különböző szubjektív okoknál fogva azt mondják nekünk, hogy OK, de ezért és ezért mégsem
veszünk föl benneteket. Úgy gondoljuk, hogy a ciprusi kérdés tulajdonképpen egy ürügy,
tehát emögött az húzódik meg, hogy bizonyos országok nem akarják Törökország felvételét,
és ezt nyíltan nem mondják ki, de ezt a ciprusi dolgot hozzák fel ürügynek. Mi ezt
egyértelműen ürügynek találjuk.

Franciaországnak volt vétója 5 olyan fejezetcímmel kapcsolatosan, amelyekről azt
állította, hogy ha ezek teljesülnek, ha ezeket elkezdik tárgyalni és befejezik, az Törökország
teljes jogú tagságát jelenti, és ezért nem akarja. Annak ellenére, hogy a Sarkozy előtti francia
elnök pontosan elfogadta, támogatta azt az elképzelést, hogy azokat a fejezeteket elfogadják,
amelyek Törökországot a teljes jogú tagság felé viszik.

2004-ben Jacques Chirac úr még a felvételi tárgyalások megkezdése előtt a következő
szavakat mondotta. Ha az Európai Unió úgy látja jónak, hogy egy szabad kereskedelmi
övezetet hozzon létre, azt Törökország nélkül is megteheti. De ha az Európai Unió
kontinentális felelősséget vállal, akkor azt Törökország nélkül nem teheti meg.

Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban a vezetők jönnek-mennek, változnak,
viszont Törökország felvételének kérdése régóta ott van, és ez a kérdés továbbra is megvan és
ott marad a szemünk előtt. 2011-es választásokról tett említést elnök úr. Úgy gondolom, hogy
2011-ig, a választásokig minden olyan törvénykezési munkát elvégzünk, ami az európai uniós
csatlakozáshoz szükséges.

Nagy valószínűséggel a választások után a széles közvélemény bevonásával és
természetesen az ellenzéki pártok bevonásával és véleményük meghallgatásával tervezünk
egy olyan alkotmánymódosítást, illetve egy új alkotmányt, amivel az annak idején
tulajdonképpen a katonai puccs után megalkotott alkotmányt kiválthatjuk és azt
módosíthatjuk vele.

Nem szeretném tovább húzni az időt. Megkérdezem még a kollégáimat, hogy ők is
szeretnének-e valamit mondani, aztán természetesen minden kérdésre nagyon szívesen
válaszolunk.
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ONUR ÖYMEN, a török nagy nemzetgyűlés EU-integrációs bizottsága
elnökhelyettese: Én is nagyon szépen köszönöm a kedves meghívásukat és kedves szavaikat
Törökországgal kapcsolatosan. Nagyon sok baráti kapcsolat van a két ország, a két nép
képviselői között, de talán még ennél is fontosabb, hogy közös érdekeink is vannak.

Egészen pontosan Törökország és Magyarország között nincsenek érdekellentétek.
Ezért gondoljuk azt, hogy Törökország felvétele Magyarország érdekét is szolgálja. Nálunk a
közmondás szerint a barátok nyíltan beszélnek egymással, úgyhogy mi is úgy gondoljuk,
hogy hasznos, ha nyíltan beszélünk.

Őszintén el kell mondani néhány alapvető tényt. Törökországnak vannak sajátosságai,
például a lélekszáma. Európában Németország után a legnagyobb ország. A gazdasági erejét
tekintve Európa hatodik legnagyobb országa. Ha katonailag nézzük, akkor Európa első számú
hadereje. Természetes, hogy egy ilyen országnak az Európai Unióba való bekerülése néhány
országot aggodalommal tölt el, de az Európai Tanácsban a döntés, a végzés, a képviselet az
országok lélekszáma alapján történik, és az Európai Parlamentben is a lélekszám alapján
osztódnak el a képviselői mandátumok. Ha tehát Törökország taggá válik, akkor a nagy
országok közé, a nagyhatalmak közé fog számítani, és így megzavarja a fennálló pillanatnyi
egyensúlyt.

Ha tehát bárkinek bármi kifogása van az elmondottakon kívül, azt mi ürügynek
tekintjük. Ugyanis mondják, hogy reformok, változások - tulajdonképpen ebben, az
országunkban mindenki egyetért, hogy ezekre szükség van, a kormányzó párt és az ellenzék
egy véleményen van ezekben a kérdésekben.

Tehát nincsen egyetlen egy olyan ember az országgyűlésben sem, aki azt mondaná,
hogy á!, azokat az európai normákat ne vegyük át, nem szükséges, felesleges. Ezért nem
vesszük komolyan azokat a kifogásokat, hogy csak akkor veszünk fel benneteket, ha az
európai uniós szabályozást bevezetitek.

A ciprusi kérdés ugyanilyen ürügy. Tehát még mielőtt a ciprusiak dönthettek volna az
államformáról vagy a saját sorsukról, azelőtt felvették Ciprust az Európai Unióba, és ez volt a
nagy hiba. Nagyon sok ország volt ellene, viszont az akkori görög miniszterelnök, Szimitisz
azt mondta, abban az esetben, ha nem veszitek fel Ciprust, mi megvétózzuk a kelet-európai
országok felvételét, és tulajdonképpen ennek a zsarolásnak azok az európai országok,
amelyek bővíteni szerették volna az Uniót, a kelet-európai országok felvételét szorgalmazták,
gyakorlatilag beadták a derekukat, és ezért cserébe felvették Ciprust. Most pedig Törökország
felvételéhez a ciprusi kérdés rendezését feltételként próbálják megszabni. Viszont, ha a dél-
ciprusi területek nem akarják ennek a kérdésnek a rendezését, Törökország egymagában hogy
tudná ezt rendezni? Hallottak önök valaha egy olyan nemzetközi problémáról, amelyik csak
az egyik fél tevékenysége vagy akarata nyomán megoldódott? Amint hallották, például
Franciaország vétójának semmi köze nincsen a ciprusi kérdéshez, ott egyszerűen arról van
szó, hogy megvétózta, mert nem akarja, hogy Törökország tag legyen, és kész. Tehát Sarkozy
ezért vétózta meg azt az öt pontot.

Ne értsék félre, ezeket nem azért meséljük és emlegetjük itt föl, mert azt várjuk, hogy
majd Magyarország megoldja ezeket a problémáinkat, erről szó sincsen, de nem szeretnénk,
ha Törökország még hátrányosabb helyzetbe kerülne, csak évről évre például a
csúcstalálkozókon a Törökországgal kapcsolatos terminológia is megváltozik, és egyre
rosszabb megfogalmazások születnek, például a teljes jogú tagság már ki van törölve a
szótárból. De abban az esetben, ha akár egyetlen egy ország is van, amelyik ez ellen felszólal,
akkor ezt nem valósíthatják meg.

Egy másik hátrányos megkülönböztetés pedig szintén, amire fel szeretném hívni a
figyelmet: annak idején minden egyes ország - Magyarország is - megkapta azt a jogot, hogy
minden schengeni országba vízum nélkül utazhatott be. Tehát a tagjelölt országokkal szemben
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feloldották a vízumkényszert. Ennek egyetlen egy kivétele van, ez Törökország. Ezt azzal
indokolják, hogy Törökországból túl nagy illegális migráció van az európai uniós országokba.
Ugyanakkor pedig az igazság az, hogy az utóbbi időben ezt az illegális migrációt csak a PKK
szervezi, tehát ez a terrorszervezet szervezi, és elég sok mindenkit el is fogtak ezek közül a
terroristák közül itt Európában, de egyet sem adtak vissza Törökországnak.

Mindezeket azért mondottam el, mert önök jó barátaink, jó szándékkal és megértéssel
közelítenek hozzánk. Amikor itt lesz ideje, és önök is olyan helyzetben vannak, akkor
egyrészt tudjanak róla, másrészt számítunk az önök támogatására.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr és alelnök úr, az elmondottakat. Bízom benne,
hogy a magyar elnökség alatt sikerül megnyitni olyan fejezeteket, mint a versenyjog és a
közbeszerzés fejezete. Természetes dolognak tartom azt is, hogy nekünk van egy komoly
energia együttműködésünk, illetve van egy energiapolitikai együttműködésünk, és néhány
héttel ezelőtt Abdullah Gül államfő is kiemelte ennek fontosságát.

Bízom benne, hogy együtt tudunk működni az elnökség során, és tudjuk önöket
segíteni abban, hogy megoldódjanak ezek a problémák, bár a ciprusi kérdésben Magyarország
nem tud olyan sokat hozzátenni, mint amennyit szeretne. Bízom benne, hogy ez a kérdés
mielőbb rendeződik, és akkor már ürügyek sem lesznek.

Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy nagyon röviden még átadjam a szót más
frakciók képviseletében itt lévőknek. Elsőként Gyöngyösi alelnök úrnak, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom részéről.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ma is
nagyon sok szeretettel köszöntöm a török nemzetgyűlés EU-integrációs bizottságának tagjait,
miután tegnap már az IPU-tagozatával is volt szerencsénk találkozni és beszélgetni.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagyon nagy szimpátiával figyeli az Erdoğan-
kormány tevékenységét. Jelenlegi helyzetünkben példaértékűnek tekintjük azt, ahogy a 2001-
es török válság után az Erdoğan-kormány reformok bevezetése után gazdasági növekedést
tudott hozni Törökországnak. Csodaszámba megy, ha valaki egyszerre tud liberalizálni egy
gazdaságot, ugyanakkor nemzeti érdekeket érvényesíteni és elindulni a demokratizálás és
stabilitás útján is.

Itt még külön említést érdemel Ahmet Davutoglu úr aktív külpolitikája is, hiszen egy
évtizeddel ezelőtt Törökországot még ellenséges környezet és ellenséges szomszédok vették
körbe. Az új külpolitikának köszönhetően viszont úgy tűnik, hogy sikerül a szomszédokkal
nagyon hatékony módon rendezni a történelmi vitákat. Itt Szíriára, Örményországra és
természetesen Görögországra gondolok, és Ciprus kérdésében is jelentős elmozdulást látunk.

Ha már Ciprus szóba került, mi úgy láttuk, hogy Törökország részéről volt
hajlandóság a megegyezésre, hiszen Törökország nyíltan arra buzdította a ciprusi törököket,
hogy igennel szavazzanak Kofi Annan béketervére 2004-ben. Az pedig sajnálatos, hogy
Görögország a viszály fenntartásában és jegelésében volt érdekelt.

A Financial Times mai számában - micsoda véletlen - Thomas Niles, volt USA-
nagykövet Athénban, levélben fejti ki a véleményét Ciprussal kapcsolatban. Kifejtette, hogy
az Európai Unió rosszul tette azt, hogy engedett Görögország zsarolásának és ezáltal nem
Ciprust kapta meg az Európai Unió, hanem a ciprusi viszályt, és kifejti azt, hogy jobb lett
volna, ha Ciprus a ciprusi kérdés rendezése után csatlakozhat csak az Európai Unióhoz.
Nekünk, Magyarországnak nagyon fontos az, hogy Törökország ilyen stabilitást hozott a
régióba, hiszen tudjuk, hogy Törökország hídszerepet tölt be Európa - és így Magyarország -
és a Kelet között.
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Nemcsak a kereskedelemben, hanem az energetikapolitikában is nyilvánvaló, hogy
Magyarországról nézve Törökország megkerülhetetlen ország, így az érdekeink is a török
csatlakozás mellett és a török-magyar bilaterális jó kapcsolatok mellett vannak. Elnök úr
részéről is elhangzott a barátság és a pozitív élmények felemlítése. Én ennél továbbmennék.
Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak barátság van a magyarok és a törökök között, hanem
rokonság is.

Ez annak a bizalomnak az alapja, amire végül is sikeres gazdaságpolitika és a sikeres
együttműködés épül minden területen. Ez lehet mindennek az alapja. Mi nagyon szeretnénk
ezt a bizalmat elmélyíteni és ezeket a kapcsolatokat erősíteni a jövőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elnök úr. Sajnos a protokoll erősebb tőlünk, nagyon nagy úr, és időnk végén
vagyunk. De bízom benne, hogy az este folyamán még tudjuk ezt a beszélgetést folytatni.
Engedje meg, elnök úr, hogy egy apró ajándékot adjak át önnek, bizottságunk nevében. (Balla
Mihály, a bizottság elnöke Yasar Yakishoz lép, átadja a bizottság ajándékát, majd a vendégek
elhagyják a termet.)

(A bizottság 15 óra 26 perctől 16 óra 34 percig zárt ülés keretében tanácskozott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

Szünet: 16.34 - 16.35)

ELNÖK: Áttérnénk a 3., 4., 5. napirendi pontunkra. Kérem képviselőtársaimat, hogy
némi türelemmel legyenek még, hiszen döntenünk kell általános vitára bocsátásról. Igaz, hogy
ezek nemzetközi szerződések. Három kérdésben kellene általános vitára bocsátásról
döntenünk. Ehhez a napirendi ponthoz Supala Ágnes osztályvezető asszonyt és Mayer
Cecíliát várnánk a Nemzetgazdasági Minisztériumból. (A minisztérium képviselői belépnek a
terembe és helyet foglalnak.)

A Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti
Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. április 19. napján
aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. nemzetközi szerződésről (T/1587.
szám) (Általános vita)

A Magyar Köztársaság kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság
Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1588. szám)
(Általános vita)

A Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1589. szám) (Általános vita)

Tehát folytassuk a 3., 4., 5. napirendi pontjainkkal! Ezekhez a napirendi pontokhoz
nagy tisztelettel köszöntöm dr. Supala Ágnes osztályvezető asszonyt. Engedje meg,
osztályvezető asszony, hogy arra kérjem önt, hogy a 3 nemzetközi szerződést egyben
tárgyaljuk, viszont külön-külön fogunk róluk szavazni. Viszont annyira egyívásúak ezek a
javaslatok, hogy akár egy blokkban, ha röviden összefoglalná képviselőink számára, akik
áttekintették már az írásos anyagot ezekkel a törvényjavaslatokkal kapcsolatban.
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Dr. Supola Ágnes bevezetője

DR. SUPALA ÁGNES osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot
kívánok. Supala Ágnes vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem- és Forgalmi
Adók Főosztályának munkatársa.

Három benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban szeretném ismertetni a kormány
álláspontját: a magyar-tajpeji, a magyar hongkongi és a magyar-san-marinói kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezményről. Mindhárom egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása,
kiszámíthatóvá tétele, a kétoldalú kapcsolatokban a kettős adóztatás elkerülésének biztosítása.
Mindhárom hatálya kizárólag a jövedelemadókra terjed ki, és mindhárom olyan garanciális
szabályokat tartalmaz, mint az egyenlő elbánás elve, az adóügyi információcsere biztosítása,
valamint lehetőséget biztosít mindhárom egyezmény arra, hogy adóügyi viták esetében az
illetékes hatóságok egyeztető eljárást folytassanak le a vitás kérdések megoldására.

Az egyezmények szabályozzák tehát az egyes jövedelemadók, az egyes
jövedelemtípusokból - a munkaviszonyból származó jövedelem, a vállalkozási jövedelem, az
osztalék, kamat, jogdíj - származó jövedelmek adóztatását.

Ami specialitása egy-egy egyezménynek, talán ami külön szót érdemel, a magyar-
tajvani, amely egyezménynél az aláírásra a felhatalmazást a kereskedelmi képviseletek
vezetői kapták, hiszen itt alacsony szintű nemzetközi szerződéssel rendezzük a két ország
adóztatási kérdéseit tekintettel Tajvan speciális nemzetközi jogi helyzetére.

Hasonló megoldást alkalmaztak más uniós államok is - Svédország, az Egyesült
Királyság, Dánia -, amit megemlítenék. Következésképpen ennek megfelelő technikákat
alkalmaztunk az egyezményben, tehát a szerződő államok helyett az „adott terület” kifejezést
alkalmaztuk.

A magyar-hongkongi egyezményt májusban írtuk alá. Hongkonggal is egyre
jelentősebbek a gazdasági kapcsolataink, erre figyelemmel jelentkezett az az igény, hogy a
kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt kössünk.

Hongkonggal kapcsolatban külön szeretném kiemelni - és ugyanez volt a helyzet a San
Marinóval kapcsolatban is -, hogy ezeknek az országoknak a nemzetközi jogi megítélése az
adóügyi információcsere tekintetében nem volt kedvező korábban, az OECD-vel szemben
vállalták végül is azt a kötelezettséget, hogy transzparenssé teszik a belső jogrendjüket, és
teljes körű adóügyi információcserére adnak lehetőséget. Ezt ilyen formában rendeztük
ezekben az egyezményekben is, tehát az OECD modellegyezmény szerinti széles körű
adóügyi információcserét biztosítunk.

Amennyiben a Magyar Országgyűlés elfogadja ezeket a törvényjavaslatokat, akkor a
tajvanit és a San Marinó-it 2011. január 1-jével, a hongkongit pedig attól függően, ott is
körülbelül most van a ratifikációs eljárás, azt vagy 2011-től vagy 2012-től fogjuk alkalmazni.

Köszönöm szépen.

Határozathozatalok

ELNÖK: Köszönjük szépen, osztályvezető asszony.
Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, vélemény. (Nem érkezik jelzés.)

Amennyiben nincs, akkor annak ellenére, hogy egyben tárgyaltuk, külön fogunk szavazni
róluk. Tehát három nemzetközi szerződésben kell döntenünk, mindhármat a kettős adóztatás
elkerülése érdekében kötötte a kormány.

Az első a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti
Iroda közötti egyezmény kihirdetéséről szóló T/1587. számú törvényjavaslat. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A második pontban a Magyar Köztársaság kormánya és Hongkong közötti egyezmény
kihirdetéséről szóló T/1588. számú törvényjavaslat. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm.
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Harmadik pontban a Magyar Köztársaság kormánya és San Marino Köztársaság
közötti egyezmény kihirdetéséről szóló T/1589. számú törvényjavaslat. Ki támogatja?
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Tisztelt Bizottság! Bizottságunknak lehetősége van bizottsági vélemény előadására.
Potápi Árpád képviselő úr, úgy emlékszem, jelentkezett a Tajpej Képviseleti Irodával
kapcsolatos törvényjavaslat bizottsági ismertetésére. Ki támogatja ebben Potápi
képviselőtársunkat? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Lehetőség nyílik így a Hongkong-egyezmény ismertetésére. (Dr. Gruber Attila
jelentkezik.) Gruber képviselő úr felcsillanó szemekkel jelentkezett. Ki támogatja Gruber
képviselőtársunkat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

És még van egy lehetőség San Marinóval kapcsolatban a bizottsági álláspontot
ismertetni. (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja Vejkey képviselő urat
ebben? (Szavazás.) Nagyon szépen köszönjük.

Tisztelt Bizottság! Ezzel ezeket a napirendi pontjainkat is lezárom. Nagyon szépen
köszönöm osztályvezető asszonynak, hogy velünk volt a ma délután folyamán. További szép
napot és jó munkát kívánok. (Dr. Supala Ágnes távozik az ülésről.)

Egyebek

A 6. napirendi pontunk egyebek. Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy felhívjam a
figyelmet arra, hogy a következő bizottsági ülésünk tervezett időpontja november 18-a,
15 óra. Ez egy rendhagyó bizottsági ülés lenne, ahol Christoph Pan professzor úr előadást
tartana állami kitüntetése alkalmából. Az előadás címe: „A kisebbségi nyelvek Európában -
 jogok és lehetőségek” Erre az ülésre való tekintettel, mert ez egy rendhagyó ülés, kérem azt,
hogy jöjjenek el. Több határon túli magyar szervezet képviselője is jelezte, hogy jelen lesznek
ezen a bizottsági ülésen. És mivel várhatóan talán többen leszünk az érdeklődök sorában, mint
a mi bizottsági termünk férőhelyei, ezért a főemelet 58.-ban tartanánk ezt a beszámolót.
Kérem és biztatom képviselőtársaimat, hogy jöjjenek el. Pan professzor előadására, ha
minden igaz, akkor a határon túli magyar szervezeteink közül többen el fognak jönni, hiszen
ez részben arról az európai szakmai tudásról szól, ami a kisebbségi nyelvek védelmét illeti.

Amennyiben nincs több észrevétel, kérdés, vélemény az egyebek között… (Nem
érkezik jelzés.) …, akkor mai ülésünket bezártnak tekintem. Nagy tisztelettel köszönöm
mindenkinek, hogy jelen volt, további szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 45 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Podmaniczki Ildikó


