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Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország kormánya és Georgia kormánya között a jövedelem- és 
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről (T/6154. szám - általános vita) 

2. Magyarország kormánya és Katar Állam kormánya között a 
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről (T/6155. szám - általános vita) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Balla Mihály (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Részvevők 

Hosszú László referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Csabai Róbert referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Elkezdenénk a munkát. Arra kellett várni, hogy a kormány nevében az 
előterjesztő főosztályvezető megérkezzen, de egy másik bizottsági ülésen van. Még nem 
végzett, de a referensek itt vannak, és talán a munkánkat megkezdhetjük. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Balla Mihály elnök úr jelenleg 
Koppenhágában van a COFACC soros ülésén, a Külügyi bizottsági elnökök találkozóján, 
ezért a mai ülést én fogom levezetni, egyúttal szeretném bejelenteni a helyettesítéseket is. 
Tehát Balla Mihályt helyettesítem jómagam, Gruber Attila helyettesíti Horváth Jánost, Pintér 
László helyettesíti Mihalovics Pétert és Vejkey Imre helyettesíti Nagy Andort. Ennek alapján 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Tulajdonképpen 2 napirendi pontunk van a mai ülésen. Először arról kell szavaznunk, 
hogy elfogadjuk-e a kiküldött napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi pontok elfogadásáról. (Szavazás.) Jó, úgy 
látom, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

Magyarország kormánya és Georgia kormánya között a jövedelem- és 
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6154. szám - általános 
vita)  

Az 1. napirendi pont Magyarország kormánya és Georgia kormánya között a 
jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/6154. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Magyarország kormánya és Katar Állam kormánya között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6155. szám - általános 
vita) 

Ezt követi a második napirendi pont: Magyarország kormánya és Katar Állam 
kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/6155. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Miután mindkét napirendi pont a kettős adóztatás elkerüléséről szól, előterjesztőjük is 
a Nemzetgazdasági Minisztérium. Javaslom, hogy az általános vitát egyben folytassuk le, 
majd külön-külön szavazzunk! 

Kérdezem a bizottságot, hogy egyetértenek-e ezzel az ügyrendi javaslattal. (Szavazás.) 
Igen, úgy látom, egyhangúlag egyetértettek. Közben megérkezett az NGM képviseletében 
Laki Gábor főosztályvezető úr; köszöntöm. Jelen van még az ülésünkön Hosszú László és 
Csabai Róbert referens urak. Őket is köszöntöm. Megkérem egyben, hogy tegye meg az 
előterjesztést. 

Laki Gábor bevezetője 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
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Ha megengedik, néhány mondatban összefoglalnám, hogyan jutottunk el ebbe a 
szakaszba: törvényjavaslati formát öltöttek a Grúziával, új néven Georgiával, illetve a 
Katarral folytatott tárgyalások.  

A Grúziával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére 2008-ban kaptuk meg a 
felhatalmazást. Az egyezményt 2011 márciusában parafáltuk. Az aláírásra Budapesten került 
sor 2012. február 16-án.  

Katar állammal 2009-ben kezdtük meg a tárgyalásokat és 2012-ben az írásos szakaszt 
követően ’12. január 18-án tudtuk az egyezményt aláírni Budapesten. Mindkét egyezmény - 
alapvető rendeltetésénél fogva - célja, hogy a kettős adóztatást elkerülje mind a 
magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok vonatkozásában. Illetve egyes jövedelemfajták 
tekintetében meghatározza, hogy az egyes államoknak milyen körben van adóztatási joguk. 

Mindkét egyezmény garanciális szabályként rögzíti az egyenlő elbánás elvét, illetve a 
kölcsönös egyeztetési eljárás kezdeményezésének lehetőségét, valamint modern 
információcsere-klauzulákat is tartalmaz. Modern alatt azt értem, hogy mind a két egyezmény 
már az új OECD-konform szerint épül fel. Tartalmazza mind a banktitokra való hivatkozást, 
illetve a nemzeti érdekre való hivatkozást mint olyan okot, ami nem akadályozza meg azt, 
hogy az információcserére sor kerüljön a két állam között.  

Két egyezmény között kisebb különbség, hogy míg a grúz egyezmény a jövedelem- és 
vagyonadókra terjed ki, a katari egyezmény a jövedelemadókra fog kiterjedni. Ha elnök úr 
megengedi, részletesen, cikkről-cikkre - mivel hosszú egyezményről van szó -, nem térnék ki, 
de ha kérdés van, szívesen állok rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, valóban csak a lényegre szorítkozzunk az ilyen 

előterjesztésekkor. Ha esetleg kérdés vagy hozzászólás van, akkor annak kapcsán 
belemehetünk a részletekbe. Kérdezem, hogy kíván-e a bizottság tagjai közül valaki 
hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon, Gyöngyösi Márton alelnök úr. 

Hozzászólások 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönjük szépen a beszámolót. Nekem igazából nem is tartalmi, hanem csak egy stiláris 
észrevételem lenne a két szerződés közül a magyar-grúz szerződésre vonatkozóan: mint ahogy 
az előterjesztői előadásból is láthattuk, az ország nevét illetően van némi zavar, hogy 
mennyire Grúzia Grúzia, és mennyire Georgia. 

Mint tudjuk az Egyesült Államok egyik államát nevezzük Georgiának, Grúziát, ezt a 
bizonyos, kaukázusi térségbeli országot magyarul elég régóta Grúziának nevezzük. A magyar 
közvélekedés is meg a történelmi emlékezet is ezt az elnevezést ismeri. Tudjuk, hogy 2003 
óra, mióta Grúziában egy atlantista puccs lévén egy atlantista irányultságú elit van hatalmon, 
ők ragaszkodnak a georgiai elnevezéshez, és ezt illetően ők tettek bizonyos lépéseket és a 
diplomácia tett bizonyos kísérletet arra, hogy minden országban a Georgia elnevezést 
használják. 

Úgy tudom, hogy Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete és Földrajzinév-bizottsága is 2009-ben hozott egy olyan határozatot, 
amelyben a Georgia elnevezést nem tartják támogathatónak és indokoltnak, ezért javaslom 
azt, hogy mivel úgy tudom, hogy a Házszabály szerint nem tehetek javaslatot arra, hogy 
módosítsak egy ilyen előterjesztést, szeretném megkérni, hogy az előterjesztő fontolja meg 
azt, hogy a Grúzia elnevezés módosításával módosítsa az eredeti indítványát. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e más hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Mielőtt 

megadom a szót válaszra, csak annyit hadd mondjak, hogy legnagyobb sajnálatomra Horváth 
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János bátyánk éppen az Egyesült Államokban van az IPU elnökeként, és talán többen 
emlékeznek rá, hogy mindig ő volt az, aki hogyha az általános szóhasználat szerinti 
elnevezését használtuk, Grúziát, akkor mindig ki is javította és pontosította az állam 
elnevezését.  

Tekintettel arra, hogy minden államot megillet az önrendelkezés joga és a georgiaiak 
úgy érzik, hogy ez az elnevezés az oroszoktól jővén őket olyan módon jelöli, amelyet ők nem 
szeretnének a továbbiakban használni. Gondolom, egy kétoldalú szerződésnél mind a két fél 
hozzájárulása szükséges, tehát egyoldalúan módosítani nem lehet, és úgy tudom, hogy 
kifejezett kérése volt a georgiai kormánynak, hogy ezt a hivatalos nevet használjuk.  

Szerintem ezen nekünk nem kell változtatni, a lényegen semmit sem változtat 
egyébként, és előbb-utóbb az új szóhasználat is meghonosodhat, de nem szeretnék válaszolni 
az előterjesztő helyett, úgyhogy parancsoljon, öné a szó, főosztályvezető úr.  

Válaszok 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Gyakorlatilag pontosan erről van szó. A grúz fél kérte, hogy ezt az elnevezést használjuk, 
hiszen az oroszok nevezték el őket így. Meg kell nekünk is szokni ezt az új elnevezést. Ezt az 
új elnevezést a Földrajzinév-bizottság jóváhagyta, tehát ennek megfelelően jártunk el, 
úgyhogy nem látjuk jogi akadályát annak, hogy ez a név szerepeljen az egyezményben.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor az előterjesztő nem módosítja most a nemzetközi 

szerződés egyik szereplőjének elnevezését. Ha más kérdés nincs, akkor határozathozatal 
következik az elfogadás sorrendjében. 

Határozathozatal 

Először a Magyarország kormány és Georgia kormánya közötti nemzetközi 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/6154. számú törvényjavaslat általános vitájáról kell 
szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e az 
előterjesztést. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Jó, azt hiszem számolnom kell. Tizenhárom 
igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három.  

A bizottság 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
általános vitára alkalmasnak találta az előterjesztést. 

Következik a Katar állam kormányával kötött hasonló tárgyú előterjesztés, illetve 
nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló előterjesztés, amelyet T/6155. számon kaptak 
kézhez a képviselők. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Ez viszont egyhangú; Katar nevével 
nincs gond.  

A bizottságnak előadót kell állítania. A mai napon tárgyalja az Országgyűlés plenáris 
ülése az előterjesztést, és még talán ott is összevont vita lesz. Egy előadóval tudjuk a bizottság 
álláspontját megjeleníteni.  

Kérdezem, hogy ki vállalja? (Jelzésre:) Vejkey Imre. Van kisebbségi előterjesztő? 
(Gyöngyösi Márton jelentkezik.) Akkor a következő lenne: a bizottság többségi álláspontját 
Vejkey Imre, a kisebbségi véleményt pedig Gyöngyösi Márton adná elő a plenáris ülésen.  

Kérdezem, hogy a bizottság egyetért-e az előterjesztőkkel. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Akkor a bizottság nevében ők ketten fogják elmondani az itt elhangzottakat. 
Köszönjük szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak, főosztályvezető úrnak a 
jelenlétet. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! „Egyebek”-ben még van egy kötelező 3. napirendi pontunk, amit 
ilyenkor mindig meg szoktunk említeni.  
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Információnk szerint újabb nemzetközi szerződés érkezett a bizottsághoz, ezért 
március 19-én, hétfőn ülést kell tartanunk, tehát jövő hét hétfőn, és március 21-én pedig a 
munkaterv szerint szerdán tartjuk a tervezett ülésünket, amelyről ezen a héten bővebb 
tájékoztatást küldünk majd ki.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy március 20-án jelen állás szerint 14 óra 15 
perckor indonéz parlamenti delegációt fogadunk itt, a tárgyalóban. Kérjük a bizottság tagjait, 
hogy akik tudnak jönni, jelezzék a titkárságnak és hogy minél nagyobb számban vegyünk 
részt ezen a megbeszélésen, ezen a tárgyaláson. 

(Csóti György jelentkezik.) Csóti György képviselő úr, parancsoljon! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy technikai kérdésem van. A 

21-ei ülés hány órakor lesz? 
 
ELNÖK: Előre láthatólag fél 10-kor tartjuk a Külügyi bizottság szerdai ülését. 

Amennyiben nincs, más, akkor a mai ülésünket bezárom. Köszönöm szépen a megjelenést, és 
szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 

  

Dr. Nagy Gábor Tamás 
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


