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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntök mindenkit. Kezdjük meg a munkánkat a helyettesítések ismertetésével. 
Csenger-Zalán Zsolt képviselőtársunk helyettesíti Gruber képviselő urat, Pintér László 
Hidvéghi Balázst. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előre elküldött mai napirendünket ki 
támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm 
szépen.  

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12486. szám) 

Az első napirendi pontunk a Magyarország és a Svájci Államszövetség között a 
jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. 
szeptember 12-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló T/12486. számú törvényjavaslat. 

Ehhez a napirendi ponthoz a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről tisztelettel 
köszöntöm Siklósiné Antal Gyöngyi osztályvezető asszonyt, és Gubacsi Bernadett 
osztályvezető asszonyt. Előre jelzem, hogy előadót kell majd állítanunk a témában; a mai 
plenáris ülésen, a határozathozatalokat követően 1., 2., 3. napirendi pontokként fognak 
szerepelni az ajánlások.  

Kérem, hogy röviden foglalják össze, legyenek kedvesek, a törvényjavaslatot. Ezt 
követően képviselőtársaim kérdéseket tehetnek fel, illetve véleményt fogalmaznak meg. 

Parancsoljanak! Önöké a szó. 

Siklósiné Antal Gyöngyi szóbeli kiegészítése 

SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Siklósiné Antal Gyöngyi vagyok a Nemzetgazdasági 
Minisztérium nemzetközi adózási osztályáról. 

Az első napirendi pontként szereplő törvényjavaslat egy magyar-svájci 
adóegyezményről szól. Amit tudni kell a törvényjavaslatról és a most ratifikáció alatt lévő új 
egyezményről, hogy ez egy hetvenes évekbeli adóegyezmény megújított változata. Mind a 
politikai, mind a gazdasági környezet oly mértékben változott, hogy az összes hetvenes-
nyolcvanas években kötött adóegyezményünket az elmúlt időszakban igyekeztünk 
újratárgyalni. Ennek részeként került sor a svájci egyezmény újratárgyalására is. A 
tárgyalások 2012-ben zajlottak, majd a kormány jóváhagyását követően idén, szeptemberben 
került aláírásra az egyezmény itt, Budapesten. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Orbán Gábor államtitkár úr, illetve a svájci nagykövet úr írták alá. 

Az egyezményről annyit kell tudni, hogy nemzetközi sztenderdek mentén egy 
nemzetközi minta, az OECD modellegyezménye alapján megkötött adóegyezményről van 
szó, amely mind a hazánk érdekének megfelelően és a legújabb nemzetközi sztenderdeknek 
megfelelően került megtárgyalásra és megkötésre. Ami kiemelendő sajátosság Svájc 
viszonylatában, hogy a pillanatnyi legújabb nemzetközi elvárásoknak megfelelő adóügyi 
információcseréről rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kérésre történő adóügyi 
információcserére tartalmaz rendelkezéseket. Tehát az adóhatóságok között megindulhat egy 
párbeszéd megkeresésre a másik állam felé, bármely olyan esetről, amivel kapcsolatosan 
gyanú merül fel, hogy valamilyen visszaélés történt. 
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Ez a rendelkezés most a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, és nincsen benne 
semmilyen különleges tudnivaló. Annyit kell még tudni róla, hogy a régi adóegyezményünk 
egyáltalán nem tartalmazott információcseréről rendelkezést, így maga a régi is szokatlan 
volt. Ez Svájcnak a hetvenes évekbeli nagyon erős zártsága miatt alakult így. Ma már viszont 
minden állam elkötelezte magát arra, az összes akár adóparadicsom, akár Svájc, minden 
állam, hogy kérésre ad ki információkat.  

Ezen egyezmény megkötésének az egyik jelentősége az, hogy ez lesz az első jogalap 
arra, hogy Svájccal bármiféle párbeszédbe lehessen elegyedni, és ismételten hangsúlyozom, 
hogy ez most egy nemzetközi sztenderdeknek megfelelő rendelkezése az egyezménynek.  

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, észrevétel 

az elhangzottakkal kapcsolatban. (Németh Zsolt jelentkezik.)  
Parancsoljon, Németh képviselő úr! 

Kérdések, reflexiók 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak egy gyors kérdésem lesz. Jól 
olvastam az első és második napirendi pontot érintő nemzetközi egyezményben, hogy ezek az 
egyezmények már a banktitokra is kiterjednek? Különösen Svájc kérdésében érdekes ez, mert 
ugye Svájcról mindenki úgy gondolja, hogy a banktitkot mindvégig őrző állam, de ahogy 
olvastam, erre is kiterjed a nemzetközi egyezmény. Ezt jól értelmeztem-e? 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez így van. 

Ez az, amire azt lehet mondani, hogy ez felel meg a mostani nemzetközi elvárásoknak. 2008-
ban az OECD alkotott egy olyan feketelistát, amin rajta voltak azok az államok, amelyek nem 
hajlandóak kérésre információkat kiadni. Ezt követően a világon mára minden állam, tehát 
ezek a régi off-shore központok is, banktitok intézményét fenntartó államok is elkötelezték 
magukat arra, hogy kérésre, tehát, ha megkérdezzük, akkor adnak. Ehhez mindig kell egy 
jogalap, egy egyezmény lehet a jogalap arra, hogy mi forduljunk egy másik államhoz.  

Ezt úgy hívjuk szakszóhasználattal, hogy teljes körű információcseréről rendelkeznek 
ezek az egyezmények. Nem lehet hivatkozni arra, hogy egy-egy információ banktitkot jelent, 
vagy nem fűződik nemzeti érdek ahhoz, hogy utánajárjunk, kiadjuk. Erre nem lehet már 
hivatkozni egyikre sem, tehát, ha megkérdezi ezek alapján a rendelkezések alapján az egyik 
állam hatósága a másikat, akkor válaszolni kell rá.  

Ez tehát a mai sztenderd. Az, ami a jövő adott esetben, és itt hallhattunk akár az elmúlt 
időszakban is erről viszonylag sokat, az már egy eggyel előrébb lépés, az automatikus 
információcsere, amikor nem kérésre kell adatokat adni, hanem automatikusan kell küldeni. 
De ez egy jövőbeli sztenderd. Az, aminek most mindenki megfelel, és amit jó, hogy elértünk 
Svájccal, mert a régi egyezményünkben egyáltalán semmi nem rendelkezett 
információcseréről, az, hogy a jelenlegi sztenderdeknek megfelelünk, azt jelenti, hogy kérésre 
akár banktitkot is ki kell adnia. 

Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés nincs. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a T/12486. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen.  
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Előadót kell állítanunk. Kérdezem, hogy ki vállalja. (Jelzésre:) Csóti képviselő úrnak 
adom meg a lehetőséget. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Csóti képviselő urat. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi 
információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12487. szám) (Általános vita) 

Térjünk rá a második napirendi pontra: a Magyarország kormánya és Guernsey 
kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló T/12487. számú törvényjavaslatról döntünk.  

Parancsoljon! 

Siklósiné Antal Gyöngyi szóbeli kiegészítése 

SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Második napirendi pontként szintén egy adóegyezmény szerepel. Ez egy picit 
szűkebb körű, mint az, amiről Svájc viszonylatában is beszéltünk. Az egy kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezmény volt, ami viszonylag széles jövedelem- és vagyonkategóriákra 
vonatkozóan osztja el az adóztatási jogokat.  

Vannak azonban olyan államok, és Guernsey - illetve tárgyalási felhatalmazásunk van 
még további nyolc ilyen állammal, amelyeket korábban adóparadicsomnak tekintett a 
nemzetközi közösség, mert számos adóügyi kedvezményt nyújtottak. Ezekkel az államokkal 
szintén az elmúlt időszakban indult meg az a nemzetközi tendencia, hogy egy szűkebb 
területre vonatkozóan kötünk egyezményt, kizárólag csak az adóügyi információcserére 
akarunk velük kedvezményt kötni. Az, hogy ők egyáltalán nyitottak erre, ez szintén az 
OECD-nek a feketelistája és a kétezres évek végén kialakult politikai-gazdasági nyomás 
hatása lett, hogy valamennyi állam elkötelezte magát afelé, hogy kérésre ad ki információt. 
Így kezdtek el ezek a régi adóparadicsomok is egyezményeket tárgyalni.  

Az a törvényjavaslat, ami most előttünk van Magyarországnak az első ilyen törvénye 
lesz, ami kizárólag csak adóügyi információcseréről rendelkezik, és korábban nem 
együttműködő állammal kötjük meg. De ez megindult, mind a környező államok, mind az 
Európai Unió OECD-államai kötnek ilyen egyezményeket, mert kívánatos az, hogy olyan 
államokkal, akik korábban velünk egyáltalán nem működtek együtt, legyen párbeszéd, 
kérdezhessük meg őket és válaszoljanak. Úgyhogy Magyarországon is így indult meg 
ezeknek az új egyezményeknek a kötése.  

2011-12-ben tárgyaltunk Guernsey-vel levelezés útján, elektronikus úton. Az 
egyezményt 2013 elején sikerült véglegezni, a kormány a szöveget jóváhagyta, és 
szeptemberben Londonban került sor az aláírására. Ez az egyezmény is olyan, amit 
nemzetközi minta alapján kötünk. Az OECD-nek van egy kidolgozott egyezményszövege, 
amely alapján az államok jellemzően tárgyalják és kötik ezeket az egyezményeket. 
Természetesen mindig minden ilyen mintánál meg kell jegyezni, hogy azokat azért a magyar 
érdekekhez igazítjuk.  

Tehát ez is egy olyan egyezmény, ami nemzetközi elvárásoknak megfelelően, a 
magyar érdekekhez igazítva került megtárgyalásra és aláírásra múlt hónapban.  

Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12487. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatja.  
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Második napirendi pontként fog szerepelni a mai szavazásokat követően. Kérdezem, 
hogy ki vállalná a bizottsági vélemény ismertetését. (Jelzésre:) Kalmár képviselő úr. 
Kérdezem, ki támogatja a képviselő urat. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm 
szépen.  

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a 
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12488. szám) 

A harmadik napirendi pont a Magyarország kormánya és az Egyesült Arab Emírségek 
kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló T/12488. számú törvényjavaslat.  

Parancsoljanak!  

Siklósiné Antal Gyöngyi szóbeli kiegészítése 

SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót. A harmadik napirendi pont ismételten egy kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény. Az elmúlt időszakban számos olyan állammal kötöttünk egyezményt, amellyel 
korábban nem volt egyezményünk. Tehát ez egy új, ennek nincs előzménye, tehát nincs egy 
régi egyezmény. 

A közel-keleti térség államai felé az elmúlt években Magyarország is úgy, ahogyan 
egyébként a világ számos más állama is nyitott. Több új egyezmény került megkötésre az 
elmúlt időszakban. A tavalyi év során Katarral írtunk alá, erősítettünk meg egy 
adóegyezményt. Most az Egyesült Arab Emirátusok az, akivel sikerült lezárni az 
egyezménytárgyalásokat, és 2013 elején aláírásra is került a két állam közötti adóegyezményt.  

Ugyanazt lehet elmondani, amit a svájci egyezménynél is mondtunk, a nemzetközi 
sztenderdeknek megfelelő OECD-minta alapján magyar érdekekhez igazítva kialakított 
egyezményszövegről és egyezménykötésről van szó. Ennek a parlamenti megerősítése az, ami 
szükséges még ahhoz, hogy az egyezmény hatályba léphessen.  

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot… (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs kérdés, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/12488. 
számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen.  

Előadót kell állítanunk. (Jelzésre:) Pálffy képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja 
ebben a képviselő urat? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen.  

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, 
Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/12619. szám) (Általános vita) 

A negyedik napirendi pontunk az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi 
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának 
kihirdetéséről szóló T/12619. számú törvényjavaslat.  

Parancsoljon! 
 
SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Most szeretném átadni a szót a kollégámnak, aki vámügyekben szakértő.  
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ELNÖK: Parancsoljon! 

Tolnainé dr. Tóth Vera szóbeli kiegészítése 

TOLNAINÉ DR. TÓTH VERA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tolnainé dr. Tóth Vera vagyok, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium vámosztályán dolgozom közigazgatási tanácsadóként.  

A TIR-egyezmény módosítása technikai jellegű módosítás. Nem tudom, mennyire 
ismerik a TIR-egyezményt. Néhány szóban csak annyit mondanék róla, hogy ez egy olyan 
nemzetközi szerződés alapján működő rezsim, amely arra való, hogy az árukat anélkül 
lehessen nemzetközi fuvarozásban mozgatni, hogy azt akár a vámhatóságok is ellenőrzés alá 
vonhatnák a határon.  

A TIR-egyezmény módosítására most egy technikai jellegű feladat miatt volt szükség. 
A TIR-egyezmény ilyetén működéséhez arra van szükség, hogy legyen egy nemzetközi 
garanciavállaló szervezet, és annak legyenek az egyes csatlakozott országokban nemzeti 
szintű garanciavállalói. Ez a technikai módosítás most a nemzetközi garanciavállalással 
kapcsolatos feltételekre vonatkozik. Nemzeti szinten nincsen hatása ránk nézve, a TIR-
egyezmény működtetése és az áruszállítás továbbra is az eddigi szabályok szerint működik, 
csak a TIR-igazolványok kiadásával kapcsolatban és a garanciarendszer kezelésére 
vonatkozóan van hatása a nemzetközi szervezetet illetően.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem köszöntöttem önt is külön. 
Bocsánatot kérek ezért! 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 
T/12619. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Előadót kell állítanunk. Ez szintén ma lesz. Kérdezem, hogy ki vállalná ennek az 
elmondását. (Jelzésre:) Pálffy képviselő úr újra jelentkezett. Köszönöm szépen. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e ebben a képviselő urat. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen, hogy velünk voltak ma, további szép napot kívánok! 

Egyebek 

Az ötödik napirendi pont az egyebek. Holnap 11 órakor tartanánk egy bizottsági ülést, 
ahol a bizottsági ülés keretében fogadunk egy nyugat-balkáni országok képviselőiből álló 
delegációt. Én erre invitálom képviselőtársaimat, hogy minél többen legyünk itt, illetve a 
határozatképesség miatt szükséges is.  

Szeretném azt is elmondani, hogy jövő héten, kedden, tehát 15-én az ülésünk várható 
témája Afganisztán lesz, több előadóval, a politikai és biztonsági helyzetről. 
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Kérdezem, hogy az egyebek között képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a mai bizottsági ülésünket bezárom. További szép 
napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc.) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 

 


