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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(Általános vita)

2. A nemzeti adó- és vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám)

(Általános vita)

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

5. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a

közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának

csökkentéséről szóló törvényjavaslat (T/1243. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke
Balogh József (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Harangozó Gábor (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Szaló Péter (Belügyminisztérium)
Farkas Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait! Köszöntöm a munkánkat segítő

tisztviselőket! Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését! És
köszöntöm mindazokat, akik az egyes napirendi pontokhoz előadóként érkeztek! A bizottság
tagjai írásban előre megkapták a napirendtervezetünket az ismert módosításokkal. Kérdezem,
hogy ehhez a végső változathoz, napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel a bizottsági
tagok részéről. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szavazzunk róla! Ki az,
aki elfogadja, hogy ezek szerint haladjunk a mai bizottsági ülésen? Aki igen, az ezt
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. Ezek szerint fogunk
haladni.

Az első napirendi pontunk az adó- és járuléktörvényekkel kapcsolatos, T/1376.
számon benyújtásra került törvényjavaslat, amelynek az általános vitára való alkalmasságáról
kell majd döntenie a bizottságnak a vita után. Nekem a titkárság a kormány részéről Balog
Ádám helyettes államtitkár úr és segítő kollégái, Borka Norbert, Szatmári László, Fejes
Eszter, Gondos Judit, Szalai Lídia, Mészáros László nevét, egy egész komoly csapatot
tüntetett fel. Nem tudom, hogy a kormány jelen lévő, felsorolt tagjai közül kit köszönthetek.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, a helyettes
államtitkár úr egy pillanaton belül ide fog érkezni. Egy fél pillanat türelmet kérünk.
Egyébként itt vagyunk.

ELNÖK: Aha! Megvárjuk, mert előterjesztő nélkül nehéz lefolytatni az ülést, úgyhogy
akkor…

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem tudunk előrevenni valamit?

ELNÖK: Kénytelen vagyok szünetnek minősíti ezt az időszakot. (Közbeszólások: Nem
tudunk mást tárgyalni?) Nem tudunk, sajnos a második napirendi pont is kormányzati
előterjesztés, és nem szeretnék a 3. és 4. napirendi pontról tárgyalni, amihez nem is biztos,
hogy itt vannak a kormány képviselői… (Közbeszólások: A 4-eshez itt vannak. Szaló Péter itt
van!) Nagyszerű!

A 4. napirendi ponthoz, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
törvényjavaslathoz itt van a kormány képviselője. Ez esetben azért kérnék szépen egy
kézfeltételt, hogy hozzájárul-e a bizottság, hogy ebben az esetben az eredetileg 4. sorszámú
napirendi ponttal kezdjünk. Aki ezt elfogadja, jelezze! (Szavazás.) Így döntött a bizottság.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló T/1245. számú törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Köszöntöm Szaló Pétert a Belügyminisztérium részéről! A területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság hatáskörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatásával fogjuk akkor a mai ülésünket kezdeni. Elvileg ezt a
legyűjtést is megkapták a bizottság tagjai a titkárság részéről.
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Az ajánlástervezet pontjai szerint haladva a nekünk kigyűjtött módosító indítványok
közül az első, a bizottság hatáskörébe tartozó indítvány a 2. sorszámú, amely Hegedűs
Lorántné és Kepli Lajos képviselőtársunk javaslata. Erről kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot. A
szándékot érzékeljük, hogy a spekulációkat megpróbálják kizárni a folyamatból. (Megérkezik
Balog Ádám.) Ez arról szól, hogy az ingatlan megvétele vagy kisajátítása ne legyen kötelező
abban az esetben, ha már annak tudatában veszi meg a vásárló az ingatlant, hogy tudja, hogy
ott valamilyen önkormányzati, településrendezési korlátozás van. De amennyiben nem
valósulnak meg az önkormányzati tervek, elképzelések, akkor ez bizonytalanságot jelent,
emiatt tehát nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy az első körben csak igen, nem
választ kérünk, és ha bárki kéri a részletes indoklást, azt csak akkor fogjuk kérni. De
köszönjük szépen ezt az indoklást is.

Kérdezem, kinek van kérdése, véleménye - a kormány nem támogatja. (Senki nem
jelentkezik.) Nincs kérdés, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Azért kellene megszámolni, hogy egyharmadot kapott-e.
(Horváth Zoltánné: Hét igen, megkapta.) A bizottság tehát nem támogatja, egyharmadot
azonban kapott az indítvány.

A 8. sorszámú indítványra térünk rá az ajánlástervezet pontjai közül, amely Varga
Géza képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Varga
Géza kér szót. Megadom a szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Ennek az indoklását azért szeretném kérni, de egy pár
szóval én is hadd indokoljam, mert esetleg kevés volt az, amit a módosításhoz indoklásként
beadtunk. Itt arról van szó, hogy olyan esetekkel kerestek fel bennünket települések, amikor
egy adott önkormányzat infrastrukturális beruházást hajt végre, mondjuk az elektromos
hálózatot fejleszti pályázatból, saját erőből, s a többi, ezt átadja az ÉMÁSZ-nak, majd -
konkrét eset - amikor ő erre fel szeretne szerelni egy megfigyelő kamerát, vagy éppen egy
fesztiválnak a molinóját ki akarja rá feszíteni, akkor fizetnie kell a villanyoszlopért, tervet kell
készítenie, látványtervet, azt engedélyeztetnie kell, tehát egy baromi hosszú eljárás során
tudja csak kihelyezni a térfigyelő kameráját a közbiztonság érdekében. Ezzel fideszes
önkormányzatok is megkerestek.

Esetleg az indoklásban nem jött ki eléggé, hogy mi ennek a célja. Ha ezt be tudnánk
tenni a (4) bekezdés h) pontjaként, akkor ez azt jelenteni, hogy ez ugyanolyan közterületi
elemmé válna, mint a (4) bekezdés többi eleme, ami fölött viszont az önkormányzat
diszponál. Így akkor tulajdonképpen az önkormányzat lenne a főnök a településen, hogy úgy
mondjam, nem pedig egy adott szolgáltató, aki általában multinacionális cég. Ez lett volna az
indoklás, és ez volt a megkeresésnek az indítéka. Esetleg ezzel az indoklással át lehet-e
gondolni a kormány álláspontját? Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
megadom a szót Szaló Péter úrnak.
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DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi
ezt a közmű fogalmába beleértjük, tehát úgy gondoljuk, hogy például egy ilyen
megfigyelőrendszer felszerelése ugyanúgy belefér a közmű fogalmába. Az egyéb
infrastruktúra mint fogalom nincs definiálva, ez volt az egyik legnagyobb problémánk. Mi
nem látunk olyan egyéb infrastruktúrát, ami ne férne bele a közmű fogalmába.

ELNÖK: Igen…

VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Nincs előttem a törvény eredeti
szövege. Ez a (4) bekezdés…

ELNÖK: Hogyha képviselőtársam szót kér, akkor én megadom neki. (Derültség. -
Varga Géza jelzésére:) Tessék!

VARGA GÉZA (Jobbik): A (4) bekezdés felsorolásban van így, hogy közmű?

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Benne van, hogy a közterület egyik fő
rendeltetése a közművek elhelyezése. A közművek közötti összehangolás egy kicsit más
dolog, de erre természetesen joga van, és az önkormányzat rendeletben szabályozhatja adott
esetben az ilyen megfigyelőrendszerek elhelyezését is.

ELNÖK: Én azt javaslom, hogy ha erre képviselőtársam egzaktabb megoldást tud
találni, mint ahogy most a jogértelmezést nem tudtuk itt most közösen megtalálni, ha jól
értettem, mert az egyéb infrastrukturális elemek címszó valóban nehezen értelmezhető, tehát
ha jobbat tud képviselőtársam, akkor kapcsolódó módosító indítvánnyal biztosan megteheti
ezt a pontosítást.

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja a 8-as indítványt? Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatja.

A 9. indítvány Varga Zoltán, Pál Tibor és dr. Kolber István képviselőtársaink
indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A 10. sorszámú indítvány ugyancsak Varga Zoltán, Pál Tibor és Kolber István
indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az eddig tárgyalt módosító indítványokon kívül
van-e olyan, amelyről szeretne dönteni a bizottság. (Senki nem jelentkezik.) Tud-e olyan
módosító indítványról a kormány képviselője, amelyről kellene még döntenünk? (Dr. Szaló
Péter nemet int.) Nem tud ilyenről. Köszönöm szépen.
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Akkor a 4. napirendi pontot lezárom. Köszönöm a kormány képviselőjének a
jelenlétet. (Dr. Szaló Péter: Köszönöm szépen.)

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú
törvényjavaslat (Általános vita)

Láttam, hogy közben megérkezett Balog Ádám helyettes államtitkár úr, ezért
megkérem, hogy - visszatérve most már az eredeti sorrendre - az adó- és járuléktörvények
kapcsán mint előterjesztő legyen szíves helyet foglalni, és kérem, hogy a benyújtott T/1376.
számú adótörvényekkel kapcsolatosan az előterjesztését tegye meg.

Balog Ádám (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Elnézést kérek a késésért. A kormány beterjesztette a parlamentnek az adó- és
járuléktörvényekről, a számviteli törvényről, a könyvvizsgálói kamarai törvényről - s a többi,
s a többi - szóló törvényjavaslatát, amelynek a gerincét a személyi jövedelemadó-rendszer
átalakítása adja. Ahogy már számos helyen megjelent, a 16 százalékos arányos, egykulcsos
rendszer kerül bevezetésre, amely minden jövedelemtípusra igaz.

Fontos részletei az új szja-rendszernek, hogy az adójóváírás megmarad, a
szuperbruttósítás ideiglenesen marad meg, később kerül kivezetésre, és rendkívül jelentős,
történelmi jelentőségi családi kedvezményt kívánunk adni a gyermeket nevelő családoknak;
ezt nem is kedvezménynek tekinti igazából a kormány, hanem egy olyan jövedelemnek, amit
nem akarunk adóztatni, amit nem akarunk a családoktól semmilyen módon elvenni, hanem
tulajdonképpen egy ott hagyott, ott hagyandó jövedelemnek tekintjük. Ezzel megvalósulnak
azok a társadalmi és gazdasági célkitűzések, illetve ezáltal segítjük megvalósulni azokat a
társadalmi és gazdasági célkitűzéseket, amelyeket a kormány a zászlajára tűzött. Arányos lesz
az adórendszer, ha valaki tízszer annyit keres, akkor tízszer annyi adót fizet, és nem valami
eszméletlen nagy mértéket. Magyarországon jelenleg az emberek, az adófizetők 10 százaléka
fizeti az adó 56 százalékát, 20 százaléka az adó 76 százalékát, és mi ezt meg kívánjuk
szüntetni; úgy látjuk, ez szükséges ahhoz, hogy egy igaz rendszer jöjjön létre, ahol mindenki
úgy adózik, ahogy az a jövedelmével arányban áll.

Fontos eleme még az szja-módosításnak a tevékenységre jellemző kereset kivezetése.
Ezt számos kritika érte az elmúlt időszakban, és egyöntetűen ezt kérte mind az állami, mind a
vállalkozói szféra - ezzel egyetértettünk. Fontos részlete még az szja-törvénynek az is, hogy a
nyugdíj, az ösztöndíj, a gyes, a gyed kikerül az adóalapot növelő, de adóterhet nem viselő
járandóságok közül, tehát ezek ténylegesen adómentesekké válnak.

Emellett számos egyszerűsítést tartalmaz az szja-része a törvénynek, de ezekre majd
akkor térnék ki, hogyha konkrét kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban.

A többi módosuló törvény tekintetében elsődlegesen harmonizációs, egyszerűsítést
tartalmazó, illetve egyéb kötelezettségeink, például alkotmánybírósági döntés miatti
kötelezettségeink átvezetése történt meg. Ki kell emelni a társasági adónak a 2013-tól történő

általános 10 százalékra csökkentését. És ami talán a bizottságot valamilyen szinten érinti, a
jövedéki adóban a dohánytermékek adóemelése, ami véleményünk szerint egy olyan
adómérték-emelés, ami nem túladóztatás, nem ösztönzi a feketekereskedelmet, ugyanakkor
teljesítjük vele azt az elvárást, hogy 2018-ra el kell érnünk az Európai Unió által
meghatározott mértéket.
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A többi részletbe, elnök úr, én most nem mennék bele, ha úgy megfelel, hogy a
kérdésekre nagyon szívesen válaszolok, vagy ha van még esetleg olyan terület, amit jobban
kellene elemezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést.
A szokásos módon megadom a szót a bizottság tagjainak véleménynyilvánításra,

illetve kérdések feltételére. (Jelzésre:) Az alelnök úrnak adok először szót. Gőgös Zoltán!

Hozzászólások, kérdések

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Én megpróbálok a bizottságot érintő ügyekre
hagyatkozni - nyilván másról is lenne véleményem, de ezt majd az általános vitában a
parlamentben elmondhatjuk.

Ami miatt ez az adótörvénycsomag nagyon problémás, és az ágazatra nézve különösen
problémás, egyrészt az szja-ügy. Köztudott, hogy a mezőgazdasági vállalkozások, a
mezőgazdasági szereplők körében általában alacsonyabbak a jövedelmek és a bérek is, mint
az átlagos magyarországi bérek, ezért az itt foglalkoztatott egy-két százezer embert - hisz az
önfoglalkoztatást is valahol ebbe a körbe kell sorolnunk - nagyon-nagyon rosszul érinti az
ilyen típusú adófilozófia, ahol ugyan le lehet majd a gyerekek után vonni az adót, és nem kell
befizetni, de ez csak akkor igaz, hogyha olyan szintű jövedelem van. Miután a mezőgazdasági
vállalkozásokra általában a minimálbéres foglalkoztatás a jellemző, sajnos, ezért bármennyi
gyerek van is egy családban, nem fogják tudni érvényesíteni ezeket a kedvezményeket, sőt
nagyon-nagyon komoly, nehéz helyzetben hozza a munkaadókat, ha legalább szinten akarják
tartani a jelenlegi béreket, ami azt jelenti, hogy bért kell emelniük, ami messze elviszi azt a
kedvezményt, ami egyébként eddig is megvolt nekik a társasági adónál, hiszen nem estek
abba a kategóriába, általában, hogy 50 millió fölötti nyereségük legyen.

Magyarul ez egy olyan mézesmadzag, amit persze el lehet hitetni, de ha valaki
megnézi a mai újságokat, az pontosan látja, hogy ki jár ezzel jól. Tehát ez az
agrárfoglalkoztatotti kör és az agrárvállalkozások az szja-ágon teljesen, abszolút rosszul
járnak. Majd rá fognak erre jönni februárban, nyilván most még lehet, hogy inkább a
kormánynak hisznek, de majd kiderül a borítékból, amikor azt megkapják.

A másik, hogy ha már egyszer különadót vezettünk be az élelmiszer…, nem, bocsánat,
rosszul fogalmazok, a kiskereskedelmi rendszerbe, akkor az lett volna a korrekt, hogyha ezt
valahogy abba a rendszerbe juttassuk vissza, ahol a kiskereskedelem a legnagyobb volument
forgalmazza, hiszen az élelmiszer-kiskereskedelem ebből nyilván a legnagyobb rész. És ez
bőven adott volna fedezetet arra az egyébként az önkormányzati választások előtt elhangzott
ígéretre, hogy csökkenteni kell az élelmiszerek áfáját.

Nyilván lehet itt többféle verzióról gondolkodni. Lehet, hogy csak én találtam meg ezt
az adótörvényekben, annak ellenére, hogy a minisztérium államtitkára még az önkormányzati
választások előtti szombaton is arról beszélt, hogy csökkenni fog az élelmiszerek áfája, a ma
reggeli tévéadások még arról szóltak a Duna Televízióban, hogy mindenki ezt várja, a
zöldségesek, s a többi. Én pontosan tudom, hogy ha a teljes élelmiszerkörben, tehát ha a
mostani 25, illetve 18 százalékos körben 5 százalékra vinnénk le az áfát, az 3-400 milliárd
forint, tehát azt… Hozzáteszem, hogy lehet, hogy ez filozófiailag jobb lett volna, mint az szja-
ban adni 300 milliárdot a gazdagoknak, mert azért ott inkább a kiskeresetűek jártak volna
jobban, ha olcsóbban jutnak élelmiszerhez, de ha legalább arra a körre kiterjedne ez a történet,
ami most is kedvezményesebb kulcsban van, mert 18 százalékos kulcsban van a kenyér meg a
tejtermékek áfája, azt bőven fedezte volna ez a különadó. Ez nagyjából egy 25-30 milliárd
forintos dolog. Tehát nem mondhatja azt senki, hogy úgy próbálunk követelni, hogy nincsen
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forrás; én úgy látom, a különadó egyértelműen forrása lehetne egy ilyen típusú
áfacsökkenésnek.

A következő: egy pozitív elem nyilván megmaradt, illetve valamelyest kiterjesztésre
került, ez az őstermelői adókedvezmény, ami nagyon helyes. Ezért mindig harcoltunk,
általában kormányzati szinten nehéz meccsek szoktak lenni, hogy az ilyen külön
adókedvezményeket töröljük el, de ez eddig még mindig megmaradt. Sőt én még azt sem
tartom ördögtől valónak, hogy ezt bevételi korlát nélkül tesszük; ugyan ezzel kapcsolatban
azért vannak fenntartásaim, mert ehhez azért át kellett volna nézni az őstermelői
tevékenységet, hogy valóban őstermelés-e, hogyha mondjuk tízen művelnek 500 hektárt mint
őstermelők, de ez egy más történet, ez most nem az adószabályoknak a témája. Viszont ha
már így van, hogy nincs áfakorrekció, akkor az őstermelők is meg a kistermelők is jobban
járnának, hogyha a kompenzációs felár változna, és hozzáigazodna az ár. Ezt folyamatosan
követelne ellenzékben a jelenlegi kormánypárt. Itt van a kormányzati szerep, rengeteg új adót
kivetettünk, lehetne talán segíteni, főleg ebben a nehéz mezőgazdasági évben, és ez
egyértelműen a kistermelőket segítené, ha mondjuk 12 százalékról legalább a 18-ra, az alsó
áfakulcsos kategóriába emelnék a kompenzációs felárat.

Én ezeket hiányolom ebből a dologból. És lehet, hogy filozófiailag ha már egyszer a
pálinkánál elengedünk mondjuk 8 milliárd adót, akkor meg kellene gondolni azt, amit Varga
képviselőtársam mondott többször is, a saját előállítású nyers olajok jövedéki mentessé
tételét, nyilván azzal, hogy akkor nem lehet egyébként visszaigényelni jövedéki adót. Ezeket
is hiányolom a rendszerből. Ezek valószínűleg többet segítettek volna a mezőgazdasági
szektoron, mint azok, amik most itt előttünk vannak. Úgyhogy mi nem fogjuk támogatni ezt
az adótörvénycsomagot.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Varga Gézát láttam még jelentkezni.
Megadom a szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is egyetértek az előttem szóló Gőgös
Zoltán képviselőtársam azon véleményével, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat ez az
úgynevezett arányos adó és teherviselés hátrányosan fogja érinteni, hiszen az alacsony
keresetűek, jövedelműek általában innen kerülnek ki. Ezt az „arányosság” szót nagyon jól
kommunikálja a kormány, szinte minden erről szóló felszólalásban elmondják a kormánypárti
képviselők és a kormány képviselői is, ezt, hogy arányosság, arányosság, ezt a szót próbálják
sulykolni, azonban ha egy picit mögé nézünk gazdaságilag, akkor azok, akik az alacsony
jövedelműek, azok csak szerényebb mértékben fognak ebből részesülni - halljuk a
miniszterelnök úr részéről is -, viszont akik ennek a kifejezett kedvezményezettjei lesznek,
azoknál egy vásárlóerő jelenik meg. Ez a vásárlóerő óhatatlanul feljebb viszi bizonyos
termékeknek az árát, és az alacsony jövedelműek itt fognak, tehát közvetetten fognak
károsulni ebből az úgynevezett arányos, egykulcsos jövedelemadóból, azáltal, hogy ők nem
tudnak lépést tartani a fizetőképes kereslettel. Ez az, ami a mezőgazdaságban dolgozók
többségét érinti.

A másik ezzel az „arányos jövedelemadó” kommunikációval szemben, hogy nem
arányos, egyáltalán nem arányos. A miniszterelnök úr is elmondta, hogy ha valakinek
100 ezer forint a jövedelme, akkor az 16 ezer forint adót fog fizetni, ha valakinek 1 millió a
jövedelme, az 160 ezret. Mi ezzel a baj? Az a baj, hogy akinek 1 millió forint a jövedelme, az
nyilván ugyanúgy egy ember, aki ugyanannyit tud táplálkozni, inni, utazni, sok mindenben
ugyanolyanok a költségei, mint annak, aki 100 ezer forintot keres, tehát egy jelentős összeg
meg fog maradni nála. Ezzel a jelentős összeggel a pénzpiacon jelenik meg akár mint
befektető, de mondjuk, hogy egyszerűen csak beteszi a bankba. Ha beteszi a bankba, akkor
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neki ebből a pénz kamatos kamat rendszeréből adódóan ott extrajövedelme fog keletkezni, és
gyakorlatilag amikor nem arányos adó vagy nem egykulcsos adó van, akkor ez az érv
mellette. Tehát lehet, hogy ez arányos, de ez csak egy matematikai felszín - hogy így
mondjam. Tehát ez az arányosított adó, mivel egy kamatos kamat rendszerében jelenik meg,
ezért egyáltalán nem azonos terhet jelent mindenki számára. Ezzel a kommunikációval tehát,
hogy ez arányos volna, óvatosabban kellene bánni.

Mi nem fogjuk támogatni ezt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem
jelentkezik.), akkor átadnám az ülés vezetését Horváth István alelnök úrnak, hozzá szeretnék
szólni.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Természetesen technikai kérdésekben
lehet véleménykülönbség, de azt hiszem, azt a nagyon komoly filozófiai, logikai váltást, ami
most ennek az adótörvénynek a beterjesztésével megtörtént, senki nem vitathatja. Mit említek
én filozófiai szintű logikai váltásnak? Azt, hogy az elmúlt időszakban - mondjuk ezt akár húsz
évre is visszatekintve! -, amikor bármelyik kormány próbálta a költségvetést megalapozni az
adótörvényekkel, akkor egy bevételi oldalt próbált generálni az adótörvényeken keresztül a
költségvetés kiadásaira.

Talán azt is nyugodtan megmondhatjuk, hogy az elmúlt húsz évben talán a ’98-2002-
es időszak kivételével valami komoly, progresszív fejlődés társadalmi és gazdasági szinten
nem nagyon indult el Magyarországon, és az a megindult fejlődés, ami 2002-ben elérhető volt
- csak arra utalok, hogy 2002-ben 52,5 százalékos volt az államadóssága Magyarországnak a
külföldi hitelek tekintetében, most 83 százalék környékén vagyunk -, és látszódott, hogy
innen lehetne most egy nagyot lépni, ez a vonulat tört meg a 2002-2010-es időszakban, és az
egész 2002-2010-es időszakban azt néztük, hogy vajon a hétköznapi emberektől, a
vállalkozásoktól, a társadalombiztosítási kasszából, a nyugdíjalapból, s a többi, hogyan próbál
néha a jövedéki termékeken keresztül, néha egyéb rendszereken keresztül még elvonni a
kormány az egyéb közcélok finanszírozására. Mert a közcélok finanszírozásában nagyjából
mindig egyetértettünk, hogy ez a szerepe az államnak, az adók formájában ezeket a
közcélokat finanszírozza, mi egy szociális piacgazdaságról beszélünk, tehát a szociálisan
rászorultaknak a közcélú állami funkciókat meg kell finanszírozni, ennek életteret kell adni.
De a pénzforrás előteremtése nem változott 1990 és 2010 között egyetlen fordulatban sem
abban a logikában - és ez ’98-2002-ben is nagyjából azért így volt érzékelhető -, hogy igen,
vannak a vállalkozások, vannak a magánszemélyek, kiadáscsökkentés az állami közszférában,
és akkor nézzük meg, hogy így hogy áll a rendszer.

A filozófiai fordulatváltás azzal következett be, hogy jelenleg azt az iszonyú nagy
romhalmazt, amelynek az eltakarításán fáradozik a kormány, ennek a gazdasági leépülését
most talán megpróbálja megállítani, megpróbálja azt talpra állítani. Nézzük meg, hogy ebben
a talpra állításban kikre számíthat a kormány, és honnan lehet finanszírozni a talpra állítást! -
gyakorlatilag ez volt a kérdés a kormányváltás után. A kormány azt mondja, hogy ennek a
romhalmaznak ez eltakarításában, úgy néz ki, nem számíthatunk a multinacionális
nagyrendszerekre, mert az előző kormány megpróbálta erre alapozni a gazdasági rendszert, de
ez kudarcot vallott. Nem mindig belső okok miatt, kaptunk nemzetközi kudarchullámokat is,
de alapjában véve 2002-től egy elhibázott gazdaságpolitika vitte a gödör aljára a magyar
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gazdaságot - erre jött még a nemzetközi kudarcélmény a multinacionális nagyrendszerek, a
bankrendszerek összeomlásával.

Azt merjük állítani, hogy ebben a talpra állításban a magyarországi kis- és
középvállalkozások lehetnek a legnagyobb segítőink - ez egyébként a francia-olasz-német
modell, aki valamelyest ismeri a gazdasági egyensúly kérdését ezekben az országokban, tudja
ezt -, és azt merjük állítani, hogy ehhez a társadalmi középnek kell egy komoly lehetőséget
adni, hogy vegyenek részt ebben a talpra állításban. Ez kőkeményen a német modell, és nem a
dél-amerikai modell. A 2002-2010-es időszak a dél-amerikai modell volt, amelyben a
társadalmi javak nagy részét egy iszonyú szűk tőkéscsoport birtoklása felé próbálták terelni,
és hagyták lezülleszteni a társadalmi közepet, és sajnos akik az alatt vannak - és most jogosan
aggódnak önök -, akik sajnos még a társadalmi közép alatt foglalnak helyet, sajnos őket is
hagyták még mélyebbre süllyedni.

Most a kormány azt mondja, hogy ennek a filozófiai váltásnak a pénzügyi alapját nem
lehet a klasszikus módon megteremteni, hogy akkor még most adót vetek ki, még most a
személyi jövedelemadót srófolom, még most a vállalkozások különféle mozgásterét szűkítem,
hanem azt mondta ki, hogy nézzük meg, az elmúlt időszaknak kik voltak a nyertesei, akik úgy
szép csendben zsebre tettek iszonyú nagy összegeket, és nem jelezték, hogy segíteni
szeretnénk most, amikor az ország bajba került. Ezeket nagyjából nevesítettük is az elmúlt
egy-két hétben, illetve a nyár óta tartó törvénykezéseinkben, amelyekben átmeneti időszakban
segítségadásra invitáljuk a bankokat, a távközlési szektort, az energiaszektort és a
kiskereskedelmi láncolatokat. Ők teremtik meg a forrásalapot ahhoz az elég komoly
váltáshoz, amit a gazdaság talpra állítása érdekében szeretne most a kormány megvalósítani.

Nagyon nagy kísérlet előtt állunk, mert nem látunk modellt arra, hogy ’90 óta ezt bárki
is, bármelyik kormány is meg merte volna ezt tenni, és netán tapasztalatokat vonhattunk volna
le abból, hogy ott akkor az volt a hiba, tehát most azt ne csináljuk. Ilyen nincs, senki nem
mert ezekhez a nagy szolgáltató és pénzügyi rendszerekhez fordulni átmeneti segítségkérés
ügyében.

Úgy néz ki, hogy az első komoly kritikát nem megalapozottnak kell mondanunk az
ellenzék és sok nemzetközi pénzügyi szakértő részéről, ez pedig a bankadó bevezetésével volt
kapcsolatos. Úgy néz ki, az Unió azt mondta, hogy ebben a helyzetben ez kikerülhetetlen
nemcsak Magyarországon, hanem több országban is. Lehet, hogy kritika illetheti majd a
további intézkedések megtételét, de azt látjuk, hogy túl sok variációt nem lehet felmutatni, ha
nem akarjuk a magyarországi és az itt működő kis- és középvállalkozásokat, valamint a
magánszemélyeket, az embereket tovább terhelni.

Ennek a logikának a felépülését tükrözi vissza az adótörvény, amelyben egy óriási
prioritás van: a gyermekvállalásra való ösztönzés. Az egész gazdaságpolitikának igazából
társadalompolitikai lényege van, azt persze, hogy jól működik a gazdaság, csak egy közbenső

állomása annak, hogy hogyan bírjuk az iszonyú rossz népesedéspolitikai paramétereinket
megváltoztatni, netán egy gyermekvállalási hátteret biztosítani mindazoknak, akik partnerek
lehetnek ebben. Ehhez persze a gazdaság működőképessége, a lakáshelyzet megoldása, a
munkahely kérdése rendezett kell hogy legyen, mert enélkül a gyermekvállalási hajlandóság
úgy jár, mint ahogy jár: iszonyú drasztikus mértékben csökkenni fog.

Az az intézkedési sorozat tehát, amelynek most az első lépését látjuk, igazi végcélként
a demográfiai, népesedési politikához fog hozzájárulni. Konkrét megnevezésében a
többgyermekes családok, egyáltalán a gyermekes és többgyermekes családok támogatásában
realizálódik. De természetesen az az összkép, amiről az adótörvény ezen szakaszában
beszélünk, az alapokat teszi le ahhoz, hogy Magyarország hosszú távú gazdasági
fenntarthatósága megmaradjon. Nem akarok itt belemenni, közismert a nyugdíjpolitikai vita,
amely egyértelműen mutatja, hogy ez a demográfiai állapot, ami jelenleg van, hosszú távon
nem fenntartható, valóban kritikus lesz a magunk generációjának a nyugdíjellátási kérdése,



- 14 -

hogyha ez továbbra is így marad - egyszerű statisztikai adatokról beszélünk, nem lesz annyi
befizető, mint amennyien jogosan igénylik majdan a nyugdíjat, ez az alapvető probléma, és
hogy nincs annyi munkában álló, hadra fogható személy, amennyi kellene a gazdaság
fejlődéséhez, ez az alapvető probléma. Tehát egy demográfiai, társadalompolitikai térképhez
jutottunk vissza, amelynek az első lépése nyilvánvalóan a gazdaságpolitikai rend
helyreállítása. És ebben, mint említettem, természetesen az egyes szegmenseket meg lehet
nézni, lehet kifogást tenni, hogy, igen, mi történik a mezőgazdaságban alkalmazott réteggel -
70-75 ezer személyről beszélünk, hogy konkretizáljuk ezt a kérdést, mint mezőgazdaságban
főállásban alkalmazottakról -, ugyanakkor az alelnök úr helyesen említette, hogy az a
nagyobb réteg, amely önfoglalkoztató, családi gazdaságos, őstermelő, ott azért ezek a
jogosultságok, járandóságok és kedvezmények az eddigi és az ez utáni szinten is jelentősek,
sőt időnként azért kapunk kritikát más szektoroktól, hogy hogy lehet az, hogy a
mezőgazdaságban ilyen kedvező adó-, jövedelemelszámolási lehetőségek vannak.
Hozzáteszem, ez más országokban is így van, ahol komolyan gondolják a mezőgazdaság
támogatását.

Azt merem tehát állítani, hogy ebben vesztesége a mezőgazdaság nagy részének nem
lesz. Innentől kezdve viszont teljesen mindegy, hogy a mezőgazdasági alkalmazottakról, 70-
75 ezer személyről vagy netán egy kezdő fizetésű pedagógusról, gyógypedagógusról hallunk,
akikre önök azt mondják, hogy nem lesznek a nyertesei ennek a rendszernek az adóváltoztatás
következtében. Tisztázzuk: mindenki jobban fog járni, tehát mindenki jobban fog járni, nem
tudnak most olyan táblázatot, statisztikát kimutatni (Harangozó Gábor: De! - Gőgös Zoltán:
De bizony!), amely ez egyelőre ne következne be. Önök többször elsiratták az adójóváírás
kedvezményét és minden egyebet; legyenek szívesek minden paramétert tekintetbe venni, és
így tegye le itt valaki az asztalra, hogy ki miért nem jár jól a következőkben! Abban lehet vita,
hogy ki nem jár annyira jól, mint az egyes fizetéssel és gyermekszámmal megáldott családok,
ebben lehet vita. De azt is tegyük hozzá, amiről én beszéltem, hogy a magyarországi kis-,
középvállalkozások és a társadalmi közép erősítése, ott bizony arról van szó, hogy kik a hadra
foghatóak ebben a kérdésben.

Tudomásul vesszük, hogy a társadalomban igenis szociális piacgazdaságról beszélünk,
a társadalomban tehát kötelességünk a leszakadás csökkentése - ami most iszonyú mértékű az
egyes alsó társadalmi rétegeknél -, ennek a megállítása és netán felhozatala. De ez mikor
következhet be? Ha az a gazdaságfilozófia pozitív értelemben működik, amiről most itt
beszélünk, és lehet szociálpolitikai és társadalom-, gazdaságpolitikai eszközökkel a saját
maguk helyzetéről néha nehezen gondoskodóknak is majd társadalompolitikai,
szociálpolitikai eszközökkel, elemekkel segíteni. De amíg ilyen helyzetben van az ország,
addig, azt hiszem, önök is érzékelik, hogy ez lehetetlen, most lehetetlen. Tehát először mégis
csak a gazdaság beindítása, a német típusú, nagyon erős középréteg - ami most sajnos alig van
vagy minimális szintű -megteremtése szükséges, és az általuk való mind a fogyasztás, mind a
befektetési hajlandóság, mind a megtakarítás, mind a vállalkozási hajlam az, ami generálhatja
és esélyt adhat egyáltalán erre a kilábalásra.

Ez három év múlva ki fog derülni, az átmeneti pénzügyi forrásokat körülbelül három
évre látjuk tervezhetőnek, hogy az előbb említett multinacionális, illetve banki, illetve
kereskedelmi szektorbeli rész anyagi támogatását segítségük hívjuk; három év az, amíg
kiderülhet, hogy működőképes legyen ez a rendszer. Mi vállaljuk ezt a kockázatot, mert,
mondom, példa előttünk nincsen, de jobb ötlet sincs előttünk, hogy most mit kellene csinálni.
Mert az a modell, amit önök ránk hagytak, az járhatatlan, az oda vezetett, amivel most
küszködik az egész ország: utolsóként kullogunk Európa 27 tagországa között.
Természetesen, mint említettem, egyes apró szegmensekben lehet vita, hogy ezt így kellene,
így lehetne, és könnyen lehet, hogy egy év múlva lesz olyan mozgástér, amelyben az önök
által most tett kifogásokat korrigálni lehetséges.
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Én azt kérem, hogy azt a filozófiai váltást legalább elméleti szinten legyenek szívesek
támogatni, amelyben a továbbiakban nem a vállalkozók nyúzásával és a foglalkoztatottak,
alkalmazottak további megszorításával próbál a kormány pénzügyi alapokat teremteni a
válságból való kilábaláshoz, hanem átmenetileg azoknak a pénzforrásait hívja segítségül, akik
úgy szép csendben az elmúlt nyolc évben iszonyú nagy összegeket tettek zsebre - ezt
mindenki tudja.

Az elmondottak alapján jelzem, hogy a Fidesz-KDNP-szövetség támogatni fogja az
előterjesztést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Gábornak, utána pedig Gőgös
Zoltán államtitkár úrnak adok szót másodszori alkalommal.

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nem
kell egy hogy egyetértsünk ilyen társadalomfilozófiai ügyekben, én csak egy példával
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez miért nagyon veszélyes, és miért gondoljuk azt,
hogy ezt nem lehet támogatni. Elnök úr, ön is említette, hogy a társadalom kettészakadása egy
komoly probléma Magyarországon. Amíg ön beszélt, gyorsan beütöttem egy, az interneten
megtalálható adókalkulátorba különböző jövedelmeket, hogy mit fog jelenteni ez a változtatás
jövőre. 100 ezer forint bruttó bérnél, két gyereket alapul véve - tehát hogy a
gyerekkedvezményt is beleszámítsuk - egy átlagos kétgyerekes családnál 6 ezer forint pluszt
hoz, 200 ezer forintos jövedelemnél 15 ezer forintot, míg mondjuk egy átlagos országgyűlési
képviselőnél 160 ezer forint többletjövedelmet hagy ott. Ez a társadalmat nem összehúzza,
hanem a társadalom kettészakítását sokkal jobban felerősíti, és a probléma az, hogy ennek
fedezeteként három olyan különadó szolgál, ami egyértelműen - ebben minden szakértő

egyetért - árfelhajtó hatással fog jelentkezni, mert ezeknek a többletadóknak a nagyobb részét
tovább fogják hárítani a fogyasztókra. Ez azt jelenti, hogy pontosan azok, akik leginkább az
állam segítségére szorulnak, a végén nem biztos, hogy jobban fognak járni, mert pár ezer
forinttal több marad a zsebükben, de nagyobbak lesznek a kiadásaik, míg azoknál, akik
egyébként jobban viselik a terheket, több pénz marad. Én értem, hogy ezzel önök belső
fogyasztást akarnak növelni, én ezt el is fogadom, de értsék meg, hogy én ehhez nem tudok
hozzájárulni, mert én egészen más társadalomfilozófiában hiszek, más államszerepben hiszek.

A kereskedelmi adókkal is az a probléma, hogy lehet válságadókat kiszabni,
válsághelyzetben lehet válságadókat kiszabni, ezt nem vitatom én sem, de hogyha
válságadókat szabunk ki, akkor azt ne a jobban keresők jövedelmének a növelésére fordítsuk,
hanem - mint ahogy Gőgös képviselőtársam is mondta - csináljunk áfacsökkentést az
élelmiszereknél, amivel mind a beszállítókat, mind pedig a fogyasztókat kedvezőbb helyzetbe
tudjuk hozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annak azért örülök, hogy Harangozó Gábor is
kinyilvánította, hogy nincs olyan társadalmi réteg és fizetési osztály, amely ne járna jobban - a
mértékben, tudom, van véleménykülönbség. Persze az a filozófiai kérdés megmaradt, hogy
kitől várjuk, mely társadalmi rétegtől várjuk, hogy meg tudja mozdítani az ország szekerét.
(Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Úgy van, ez a kérdés!) Ez az egyetlenegy
kérdés maradt hátra.

Elnézést kell kérnem Gőgös Zoltántól, váltakozó sorrendben kell megadnom a szót, és
közben bejelentkezett Sáringer-Kenyeres Tamás. Utána fogok Gőgös Zoltánnak szót adni.
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék
hozzátenni, hogy ha én jól értelmezem az adótörvényt, akkor összevonható a férj és a feleség
jövedelme, és úgy érvényesíthető a… (Gőgös Zoltán: Nem, sajnos nem!) Én úgy értelmezem.
(Gőgös Zoltán: Személyre szabott a történet! - Közbeszólás: Kérjünk erre majd választ!)

ELNÖK: Kérem szépen a kormány képviselőjét, hogy ezeket a kérdéseket feljegyezve
válaszoljon majd, a végén az összes felmerült kérdés kapcsán megadom a válaszadási
lehetőséget. Tehát kérem a kérdéseket jegyzetelni.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): A másik közben elhangzott, amire
reagálni szerettem volna, hogy mindenképpen mindenki jól jár az egész rendszerben,
akármilyen kalkulátorra számolunk. Az, hogy most 2 ezer forinttal vagy 200 ezer forinttal,
persze nem mindegy, de olyan nincs, aki rosszul járna. (Harangozó Gábor: Gyerek nélkül
nem, de mindegy!) …Olyan nincs, aki rosszul jár ebben a dologban.

A harmadik kérdéskör pedig, hogy én inkább azt mondom, hogy még szigorúbban
kellene venni a dolgokat, nem volna szabad változtatni, hogyha egy ilyen gyerekbarát
adórendszer elindul - most a gyermekekre vonatkoztatom, tehát a népszaporulat fokozására
vonatkoztatom ezt. Nehogy előforduljon az, mint ami az első Orbán-kormány után előfordult,
hogy volt egy jó intézkedés, amikor családi pótlékot akkor kaphatott egy felnőtt vagy családot
nevelő, ha a gyermeket iskolába járatta, aztán jött a szocialista kormány, és úgy eltörölte ezt,
hogy sitty-sutty - aztán rájöttek, hogy mégis csak az volt a jó, amikor valamihez
hozzákötötték.

Én azt mondom, hogy ezt az adózási politikát, ami a három gyereket ilyen mértékben
támogatja, de a kettőt is meg az egyet is ilyen mértékben támogatja, valahogy úgy kellene
rögzíteni az egész rendszerben, hogy ezt ne lehessen csak úgy 50 százalék plusz egy
szavazattal megváltoztatni, ha valami változik. Hiszen mikor lesz ennek eredménye? 18 év
múlva lesz ennek eredménye, akkor lesz munkaképes az a gyermek, aki a mostani
szabályozók hatására születik, akkor fog munkába állni, vagy amikor 24 éves lesz, mert éppen
egyetemet végzett, vagy ha 25 éves lesz. Ez azt jelenti, hogy az egész, amit csináltunk, nem ér
semmit, hogyha ezt mindig folyamatosan csak úgy változtatgatni lehet, ha vissza lehet vonni,
és nem hozzátenni, hanem elvenni lehet belőle. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy rövid reakciót szeretnék tenni. Létezik olyan
kategória, mondjuk a 200 ezer forintos kereső gyerek nélküli vagy egyetemista gyerekes
szereplő, akinek 3 ezer forinttal kevesebb lesz a nettója - meg kell nézni, van ilyen is. Valóban
nem úgy van, ahogy az elején be lett jelentve, hogy 16 százalékos adóval teljes jóváírás-
eltörlés van, ez egy pozitív része - igaz, hogy kevesebb a jóváírás, hamarabb kifut. És én nem
hiszem, hogy akinek mondjuk 2 ezer forintja megmarad, mondjuk egy 25 éve a pályán lévő
pedagógusnak két gyerekkel, annak ne kerülne majd többe az élet, mert én azt gondolom,
hogy ez a telefonban, a fűtésben meg az élelmiszerben messze többe fog kerülni.

Hogy mit hagytunk mi hátra? Most január 1-jétől, ha nem változtattuk volna meg az
adószabályokat, akkor 11 millió forintos évi jövedelem fölött maradt volna a 32 százalék adó.
Én azt gondolom, 11 millió forintos évi jövedelem fölött érdemes lenne magasabb
adókulccsal számolni, mert én attól tartok, hogy az a pluszjövedelem nem biztos, hogy a
gazdaságba forog vissza, hanem majd - mit tudom én - nem egy hetet lesz valaki Hawaii-on,
hanem kettőt. És abban sem hiszek, hogy a módosabbaknál lesz több gyerek, nem ez a világ
trendje. Ha hétfőn beszüntetnénk a tévéadást, szerintem többre mennénk demográfiailag
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(Derültség.), ennek biztosan nem lesz ilyen hatása. (Közbeszólások. - Derültség.) Ez nyilván
egy hosszú téma… (Közbeszólásra:) A parlamenti napot… Lehet, hogy nem lennének
idegesek miatta az emberek egyébként.

És akkor még egy rövid megjegyzés: mi azt terveztük, csak ezt sajnos, miután mi is
egy széles néppárt vagyunk (Derültség.), és mindenféle nézet megjelenik…, azért még mindig
elég sokan vannak ott, nem annyira széles, mint a Fidesz, de…

ELNÖK: Mindig a humoráról volt ismert Gőgös Zoltán.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De mi nem tudtuk keresztülvinni, hogy mondjuk
20 millió fölötti jövedelemnél 50 százalék legyen az adó, amit egyébként Nagy-Britanniában
a baloldal azonnal megcsinált, amikor válság lett, mert azt mondta, hogy, emberek, ekkora
jövedelem mellett azért el lehet várni, hogy aki mondjuk eddig a tőzsdén meg egyebeken, a
válságon keresztül is jobban járt, az többet fizessen. Ez egy más filozófia, ezt mi tudomásul
vesszük - az emberek meg majd nyilván eldöntik, mert demokrácia van, hogy hogyan
értékelik.

Az államadósság, elnök úr, egy jól kommunikálható valami, de azért, gondolom, ön is
hamarabb felér most a lakóhelyéről, mert pont kétszer annyi autópálya azért megépült ebben
az országban. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: De milyen áron?!) Tehát
valahol azért az, hogy mennyit nőtt az államadósság, egy érdekes kérdés. Meg lehet, hogy az
a sok romhalmaz inkább építési törmelék, de erről egy külön vitát tudnánk majd lefolytatni.
És azért én azt is vitatom, hogy a legjobb időszak a ’98-2002-es volt; szerintem 2002 és 2006
között volt a jövedelem szempontjából a legjobb. Hozzáteszem: nem mindenre volt meg a
gazdasági teljesítmény, ami lehet, hogy egy akkori filozófiai hiba volt, de jogos elvárás az
emberektől, hogy ha már egyszer jóléti állam van, akkor nőjenek a bérek, nőjenek a
nyugdíjak, legyen 13. havi nyugdíj, amit azután a válság okán valóban el kellett venni, de nem
kapták vissza most sem, ahogy látom, sőt még azt az emelést sem kapták meg, ami egyébként
törvényileg jár, de ezt nem akarom az adótörvényekbe belekeverni.

De értjük a filozófiát: segítsük a gazdagokat, hátha majd ők kihúzzák az ország
szekerét a kátyúból. Én szurkolok, hogy így legyen, csak sok gazdag embert ismerek, aki
most is kevesebb pénzt ad a vörösiszap áldozatainak, mint a szegények, úgyhogy azért ezzel a
filozófiával én óvatosan bánnék. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi változatlanul a társadalmi közép megteremtésén fáradozunk.
(Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás másodjára - röviden, kérem.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Én nem várom el
Gőgös Zoltán alelnök úrtól, hogy értse a különbséget a kettő között. Nyolc éven keresztül
folyamatosan elvontak, nadrágszíjmeghúzás volt. A jelenlegi polgári kormány elvon a gazdag
multicégektől, tehát egy olyan szektortól, amely a haszonélvezője volt az előző húsz évnek is
akár, tekinthetjük így is. A kettő között alapvető különbség van.

Most azon filozofálunk, hogy 2 ezer forint sok vagy kevés, és egy olyan ember
filozofál erről velem szemben, aki nem 2 ezer forintot vett el, hanem hiteleket vett fel az
országnak, olyan hiteleket, amiket nekünk kell visszafizetnünk, könyörgöm! Ez egy egész
egyszerű dolog. (Gőgös Zoltán: Ez így van.)

Amit viszont mi most a mobil- és távközlési cégektől vagy éppen a bankoktól
elveszünk, az nem egy visszafizetendő hitel, az egy válságadó, ki fogják fizetni - olyan
nagyon nem is háborodtak fel egyébként az egész dolgon. (Gőgös Zoltán: Nem, mert majd
ráteszik!) Nem példa nélküli a dolog Európában, a németek követnek bennünket,
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Franciaország, Portugália a kommunikációs cégeket szintén megadóztatta, tehát ez sem példa
nélküli. Nem olyan dolgokat csinálunk, ami teljesen ördögtől való.

Én azt mondom, hogy még mindig jobb ez a stílus, hogy a nagyoktól elveszünk, mint
az, hogy megint húzzunk egyet a nadrágszíjon, és a kisembert adóztassuk meg, és onnan
vonjunk el pénzeket. Köszönöm a szót.

ELNÖK: (Jelzésre:) Hanó Miklósnak adok szót.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Gőgös
úrral ellentétben mi Békéscsabáról ugyanolyan lassan tudunk feljönni, tehát ott… (Gőgös
Zoltán: Nem jól lobbiztak! - Derültség.) A keleti részeken nem nagyon sikerült összerakni a
dolgokat, meg az a sok hitel, ami itt már többször elhangzott, nem nagyon látni, hogy hova
költődött. Lehet, hogy egy szűk csoportnak jó volt az a hitelfelvétel, én azt nem vitatom, de a
nagytömegeknek nem. Most abban, hogy próbálunk másoknak is segíteni azzal, hogy
kedvezményes adózást vezetünk be, én abban látom az előnyt, hogy mondjuk pont
Békéscsaba az a város, ahova nem igazán érkezik az a tőke, ami elérkezett mondjuk Győrbe,
Kecskemétre, egyéb helyekre, a helyi vállalkozások viszont mégis próbálkoznak egy-két-öt
fős, kisebb vállalkozásokat indítanak, és ehhez igenis előnyt jelent az, hogyha az a középréteg
valamilyen szinten, hogyha több jövedelem marad nála, azt a gazdaságba próbálja
visszaforgatni.

Én úgy gondolom, hogy majd meglátjuk egy-két év múlva, hogy ennek milyen
eredményei lesznek, de az a nép, amely nem igazán tehetett arról, hogy idejutott ez az ország,
tehát a nagy tömegek mindig csak a negatív részét kapták a dolgoknak - ez egy idő után már
unalmas. Tehát most végre adjunk már nekik is valami kedvezményt vagy valami olyan
lehetőséget, ami számára is egy előnyt jelent, egy kedvet jelent, hogy ez az ország ne legyen
már olyan pesszimista. Itt mindenkinek csak a megszorítások, a mit fizessek, hogy fizessek
jut, közben meg még neveljen gyereket is. Szóval… És akkor a gyereknek milyen példát
tudott mutatni? Azt, hogy ha elvégzett valamilyen iskolát, akkor ment külföldre, és ott próbált
munkahelyet találni. Tehát ne mondjuk már, hogy olyan sikeres volt az elmúlt időszak, hogy
ahhoz nem kellene hozzányúlni! Én azt mondom, igenis nyúljunk hozzá, aztán hogyha ez is
olyan balul sül el, mint az elmúlt nyolc év, akkor majd vagy leváltják ezt a kormányt, vagy
valamilyen más megoldást találnak, akik ezután következnek.

Én úgy gondolom, hogy igenis a mostani adótörvények előmozdítják a középrétegnek
azt a lehetőségét tőkében is vagy pénzben is meg kedvben is, hogy esetleg vállalkozzon, és
próbáljon meg tenni a saját gazdasági helyzetének javításáért. Támogatom a
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Győrffy Balázs!

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Egyrészt itt elhangzott az autópálya-
építések ügye. Én járok az M6-oson. Aki oda engedélyezte azokat az alagutakat (Derültség.),
attól abban a pillanatban vissza kellene venni mindenféle műszaki végzettséget jelentő
dokumentumot (Hanó Miklós: Meg a lóvét!), mert épeszű ember ilyet nem épít. De ezt csak
zárójelben jegyzem meg.

Igazából kérdezni szeretnék a kormány képviselőjétől. A kedvezményes juttatások
tekintetében csak a helyi utazási bérletet látom, a helyközi utazást nem. A helyközi utazás,
gondolok ott arra, hogy a különösen hátrányos helyzetben lévő falusi lakosságnak, aki
mondjuk a városba jár be dolgozni, aki mondjuk minimálbérre van bejelentve, és még a
bérletet is saját zsebből kell kifizetnie, ez azt adott esetben azt jelenti, hogy 30 ezer forintot
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visz haza. Erre esetleg van-e máshol megoldás? Én nem találtam. (Balog Ádám bólogat.) Jó,
köszönöm a bólogatást, akkor megvárom a választ.

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak röviden szeretnék hozzászólni. Mi
sem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Egyrészt nem gondoljuk igazán etikusnak év közben,
pláne év végén bevezetni ilyen jellegű adókat, bár hosszú távon egyébként elképzelhetőnek
tartjuk ilyenfajta válságadók bevezetését. (Közbeszólások.) Másrészt viszont azt gondoljuk,
hogy ráadásul ezek, amiket itt felsoroltak, részben azért is szükségesek, mert a kormány
ragaszkodik az egykulcsos adóhoz, illetve a társasági adó csökkentéséhez, és tulajdonképpen
ezeket a réseket kell ily módon betömködni, tehát tulajdonképpen a saját adópolitikáját
próbálja a kormány ilyen módon ellensúlyozni (Hanó Miklós: Nagyon helyesen!), és ezért
nem támogatjuk.

ELNÖK: Ennél azért egy kicsivel többről van szó, tartok tőle (Derültség a
kormánypárti képviselők soraiban.), mint ezeknek a réseknek a betömködéséről. Mi az elmúlt
nyolc évet másképp éltük meg - most a régi parlamenti képviselőkre gondolok -, hogy milyen
problémák halmozódtak fel. Az az apróság, ami itt elsikkadt, hogy ez az egyszerűsített
adófilozófia majd elvezethet ahhoz, hogy egy söralátéten valljunk be - majd 2012-ben
kerülhet erre sor (Gőgös Zoltán: Most még nem!), most még nem, most még az előző
kormány…, de már a prototípusát megmutatom annak a söralátétnek (Felmutat egy söralátét
nagyságú dokumentumot.), amelynek már egy-két nyomdai verziója is elkészült, hogy
gyakorlatozzunk rajta, hogy vajon sikerülne-e 2011-ben is ezt megtenni.

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
visszaadom vagy megadom a szót újra a helyettes államtitkár úrnak, hogy a felmerült
kérdésekre válaszoljon. (Gőgös Zoltán: Csak tízdioptriás szemüveg kell hozzá!) …Csak
nagyítót nem adtak hozzá.

Balog Ádám (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy három általános gondolatot mondjak el a vita több
pontjára reagálva, és utána a konkrét kérdésekre, amelyek szakmai kérdések, amelyek az
anyaggal kapcsolatban felvetődtek, azokra válaszolnék.

Lehet, hogy a bevezetőben el kellett volna mondani önöknek azt, amit a
magyarországi kutatások kimutatnak, hogy a magyar nők akarnak gyereket vállalni. Európai
viszonylatban nálunk a nők akarnak gyereket (Közbeszólás: Első helyen vagyunk ebben! -
Közbeszólás: Családokat!), mi vagyunk az első helyen - csak nem vállalnak, és ez főleg a
harmadik gyerekre igaz. Ez nagyon fontos bevezetésnek. 2,8 gyereket akarnak vállalni - nem
szeretem ezt így kimondani, mert nagyon furán hangzik -, és majdnem egy gyerekkel
kevesebbet vállalnak a végén. Szeretném, ha ezt megfontolnák, amikor a családi
adókedvezményről gondolkodnak vagy véleményt alkotnak.

A második pont, hogy a különadóval kapcsolatban több vélemény, kérdés merült fel.
Ez most nem a különadós előterjesztés, de mivel ezzel kapcsolatban nem volt bizottsági ülés,
vagy legalábbis én nem voltam itt, annyit engedjenek meg, hogy csatlakozzam egyes
képviselő urakhoz, akik azt mondták, hogy ez szükséges. A kormány sem gondolja úgy, hogy
ez egy jó dolog, jó adókat kivetni, de ezt a lépést meg kellett tenni. A részletekbe most nem
akarnék belemenni, de ez volt az egyetlen megoldás.
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A harmadik általános pont volt ez a mezőgazdasági szereplőket rosszul érinti témakör.
Úgy gondolom, az elnök úr nagyon jól összefoglalta az általános választ erre a kérdésre.
Szeretném kiemelni ugyanakkor, hogy a 10 százalékot nem tudták alkalmazni, és mi nemcsak
a plafont hoztuk le, illetve vittük fel 500 millióra, hanem az adminisztrációs terheket is
eltöröltük. Számos olyan igazolást kellett benyújtani, például kellett hogy legyen
alkalmazottja, amit a mi statisztikáink szerint nem tudtak a mezőgazdasági termelők
kihasználni. És úgy általában a mezőgazdaságot adókban annyiban tudjuk sajnos támogatni,
amennyiben adót fizet, többet nem tudunk adni, azt máshogy kell megoldani, más
forrásokból, más eszközökkel, más jogtechnikai eszközökkel.

Még egy pont, ha megengedik, ami az én vesszőparipám. A kommunikációban
sokszor elhangzik, hogy a gazdagoknak adunk pénzt. Már olyan társadalmi rétegeknek
jelentős kedvezményt adunk, amelyeknek a bére még a német minimálbért sem éri el. (Gőgös
Zoltán: Hát az jó! A miénk sem egyébként! - Derültség.) Viszont maguk a piaci árak, Európa
nem különbözik az életnek a költségeiben. Ezért mondom, hogy az, hogy mi a gazdagoknak
adunk pénzt, az egy relatív fogalom szerintem.

És akkor most a konkrét kérdésekre is válaszolnék.
Áfacsökkentés. A nemzetközi példák és a szakirodalom is azt mutatja, de a magyar

példa, a múlt év előtti példa is, hogy az áfacsökkentésnek nincsen hatása. Egyetlenegy hatása
van az áfacsökkentésnek: a kereskedők támogatása. Sajnos az történik, hogy lenyelik az áfát.
Lehet, hogy nem egyből, de körülbelül egy év alatt ez az áfa lenyelésre kerül, tehát nincsen
áttételes hatása a mezőgazdaság ténylegesen érintett részeire. (Gőgös Zoltán: Kormányon mi
is ezt mondtuk egyébként. - Derültség.) Vitás kérdés, de mi ezt szakmailag így látjuk ebben a
pillanatban. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Így van! - Gőgös Zoltán: A
minisztérium ezt mondta mindig!) Nagyon fontos kiemelni, hogy költségvetési szempontból
sajnos mi többet kalkuláltunk, mint a képviselő úr.

Vásárlóerő, inflációs hatás. A Költségvetési Tanács - amely meglehetősen konzervatív
becsléseket készít - 0,2 százalékra becsüli ennek az adókiengedésnek az inflációs hatását, ami
szerintem nagyon-nagyon kevés, de még ezt sem azokban a termékkörökben, amelyek
mondjuk a kisebb jövedelműeket érinti, tehát nem a tej meg a kenyér ára fog felmenni
0,2 százalékkal, hanem mondjuk a nagyobb értékű eszközök ára. Tehát ettől én nem tartanék.

Adókalkulátor. Csak szeretném jelezni, hogy hamarosan a minisztérium honlapján is
megjelenik egy adókalkulátor, amely a valós helyzetnek megfelelően fogja számolni az adót.

Megosztható-e a kedvezmény? Nagyon fontos kérdés. A kedvezmény megosztható.
Nem családi adózás, tehát nem arról van szó, hogy a család ad be adóbevallást, de a
kedvezmény megosztható a szülők között. Ez szerintem nagyon fontos.

ELNÖK: De hogyan? Ennek a technikáját azért (Gőgös Zoltán: De nem ez volt a
kérdés, hanem hogy összevonható-e, itt az a kérdés!) kérném szépen egy kicsit kifejteni.

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. Tehát megvan az adott
gyermekszám, mondjuk van három gyerek, megvan, hogy ez után 206 ezer 250 per gyerek
kedvezményre jogosult a szülő, és utána a szülők nyilatkoznak arról, hogy melyikük mekkora
összegű adóalap-kedvezményt kíván emiatt igénybe venni, ezt a munkáltatónak átadják, a
munkáltató ez alapján állapítja meg az adóelőlegüket, és ez alapján nyújtják be év végén a
bevallást.

ELNÖK: Csak közbevetem: ez akkor léphet fel, és elnézést kérek, hogy közbevetem a
gondolatot…

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Semmi probléma.
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ELNÖK: …, amikor az egyik szülő érzékeli, hogy ő nem tudja kimeríteni a teljes,
egyébként rendelkezésre álló kedvezményt (Balog Ádám: Igen.), és a fennmaradó részét az
élettársnak, házastársnak adja át ezzel a nyilatkozatukkal, ha jól értem. Gondolom, ezt majd a
rendeletek meg egyebek rendezik. (Gőgös Zoltán: Nem, nem egészen!)

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindenképpen nyilatkozni kell,
hogy melyikük veszi igénybe. (Gőgös Zoltán: Persze!) Tehát mivel ketten is jogosultak rá,
mindenképpen nyilatkozniuk kell. (Közbeszólások.) Az összevonásnak innentől kezdve
igazából nincsen jelentősége. Ez gyakorlatilag összevonást valósít meg effektíve.
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Így van! - Gőgös Zoltán: Leírva nem így
van!)

ELNÖK: Azért kérdeztem rá.

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Felmerült a változtatás lehetősége,
hogy mennyire lehet ezt az adókedvezményt, családi adókedvezményt a későbbiekben
megváltoztatni… (Közbeszólások, zaj.)

ELNÖK: Képviselőtársaim, kérem szépen!

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak annyit szeretnék jelezni,
hogy a kormány ezt a kérdést vizsgálja, tehát hogy mennyire lehet módosítani a jövőben ezt a
családi adókedvezményt, tehát hogy hogy lehetne biztosítani azt, hogy ez hosszú távon
megmaradjon.

Még egy technikai kérdés volt a helyközi utazási bérlet kapcsán. Ez megmarad a
korábbi rendelkezések szerint adómentesnek. (Közbeszólás: Csak nincs benne!) Igen, most
pont átnéztem, a tájékoztatóba nem került ez bele, mert nem volt módosítás, emiatt ezt
valószínűleg kihagytuk.

Szeretném jelezni a képviselőknek, hogy nekem nincsen otthon tévém - nagyon
hasznos az említett célokból. (Derültség. - Közbeszólások: És hány gyerek van?! - Derültség.)
Elnézést, elnök úr! (Gőgös Zoltán: Semmi baj, én kérdeztem!)

És még felmerült, hogy 15 millió felett 32 százalék volt az adó. A szuperbruttósítás…
(Gőgös Zoltán: Nem, annyi lett volna, most lett volna januártól!) …Ennyi lett volna az adó.
Szintén a szakmai szakirodalom, a külföldi példák azt mutatják, hogy ennek a jövedelmi
kategóriának olyan magas már a jövedelemrugalmassága, hogy a pluszadóterhet nem vallja
be, tehát már megvannak az útjai-módjai, hogy ezt… Egyszerűen vagy nem dolgozik, mert
már nem akar többet dolgozni, vagy pedig megoldja másképpen a jövedelem kivételét.
(Közbeszólások.) Igazából tehát nem láttuk értelmét annak, hogy ezt megtartsuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a gyermekvállalási hajlandóság és az anyagi
jólét összefüggését Kopp Máriáék mutatják be, akit érdekel, olvassa el, ezek nagyon izgalmas
tanulmányok. Tíz házaspár, fiatal házasulási szándékát kinyilatkoztatott, leendő házasok 2,4
gyermeket szeretnének vállalni; a valóság, miután ezt öt és tíz év múlva megvizsgálták,
1,3 gyerek. Tehát 13 gyermeket vállalt a tíz házaspár a tervezett 24 gyermek helyett.
Franciaországban a legmagasabb a gyermekvállalási hajlandóság jelenleg egy nagyon tudatos,
nagyban hasonló családpolitikai ösztönzés miatt. Meglepő módon először azt mondták, hogy
Franciaországban a gyermekvállalási hajlandóság valószínűleg a beáramló észak-afrikai arab
nemzetiségnek köszönhető, de kiderült, hogy ez nem igaz, kőkeményen nem igaz, tehát ez a
tévhit is eloszlott. Pont a társadalmi közép az, amely úgymond feléri ésszel, és megengedheti
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magának, hogy a gyermekvállalást megvalósítsa, mert olyan körülmények között van. Ezt
csak mint egy példát szerettem volna elmondani.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, vélemény, mert ha nincs, akkor a szavazáshoz
érkeztünk. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki
egyetért azzal, hogy általános vitára alkalmasnak találjuk a T/1376. számú adó- és
járuléktörvényt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez bizonyára
14 szavazat a kormányoldal részéről. Ki az, aki nem támogatja, tehát aki nemmel szavaz?
(Szavazás.) 4 nemmel szavazót látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottság általános vitára alkalmasnak találta az adótörvényeket. Köszönöm szépen.
Az első napirendi pontot lezárom.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

Áttérünk a 2. napirendi pontra… (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Elnézést -
köszönöm a segítséget -, előadók állításáról van még szól. Kérdezem, hogy a kisebbségi
véleményt ismertetőre van-e jelöltje az ellenzéknek, aki a bizottság véleményét
megfogalmazná, tudnátok-e ebben ajánlást tenni nekünk? Közben Sáringer-Kenyeres Tamást
kérdezem, hogy a többségi vélemény esetleges elmondását vállalja-e majd. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Igen.) Igen. Én őt fogom javasolni a többségi vélemény elmondására.
(Gőgös Zoltán: Harangozó Gábor.) Harangozó Gábor elfogadja-e, hogy az ellenzék őt
ajánlja? (Harangozó Gábor bólint.) Kettejüket együtt kérem megszavazni. A többségi
véleményt Sáringer-Kenyeres Tamás, a kisebbségi véleményt Harangozó Gábor mondaná el.
Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.

A nemzeti adó- és vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslat (Általános
vita)

A második napirendi pontra térünk rá, miután az első napirendi pontot lezártuk: a
nemzeti adó- és vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról fogunk vitatkozni. Szintén Balog Ádám helyettes államtitkár urat kérjük
majd meg, hogy segítsen, illetve segítő kollégáját - Farkas Zoltán? (Farkas Zoltán bólint.) -
köszöntöm mellette. Megadom a szót, hogy ki fogja előadni, önökre bízom. A kormány
álláspontját kérem ismertetetni.

Balog Ádám (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A
meghirdetett céloknak megfelelően a kormány össze kívánja vonni az adóhivatalt és a
vámhivatalt egy integrált szervezetbe nemzeti adó- és vámhivatal néven. Az összevonás
indoka az, hogy két jól működő szervezetről van szó, amely önmagában jól működött, de a
megfelelő kapcsolódási pontok, a megfelelő szinergiák, az együttműködés nem valósult meg,
és ezt a kormány csak a két szervezet összevonásával látja megvalósíthatónak. Ezáltal egy
hatékony, költségtakarékos szervezet fog létrejönni reményeink szerint, amely biztosítja az
állam adó- és adó jellegű bevételeinek teljes körű kontrollját és védelmét. Nagyon fontos
kiemelni, hogy ez jelentős adminisztrációs egyszerűsítést jelent az adózóknak, és lehetőséget
teremt arra, hogy egy, a XXI. századnak megfelelő, jól kommunikáló, jól együttműködő, az
adózókkal jól kommunikáló szervezetet hozzunk létre.
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Egy pár részletet szeretnék még elmondani az elején. Az integrációt három év alatt
tervezzük megvalósítani. Ennek indoka az, hogy itt egy nagyon érzékeny kérdésről van szó,
hiszen a költségvetési bevételeket biztosítja végül is ez a két szervezet. Ennek érdekében első

lépésben a felsővezetői részt vonjuk össze, az elnök alá kerülnek a különböző szakterületek
vezetői, illetve a funkcionális területek, például a személyügy teljes mértékben összevonásra
kerül, tehát a személyügyi osztályon lesz volt vámos is és volt APEH-os is.

Nagyon fontos még megjegyezni azt, hogy a szükséges garanciális szabályok, tehát az
adatkezelést, a titkos információkezelést, a kényszerítő eszközök alkalmazását elősegítő
szabályok alaposan meg lettek konzultálva az illetékes szervekkel, és gyakorlatilag átemelésre
kerültek ebbe a státusztörvénybe a korábbi garanciális szabályok.

Nagyon fontos pontja, talán egy kicsit technikai, de szerintem mindenképpen említést
érdemlő pontja az összevonásnak az, hogy az informatikai rendszerek mikor fognak tudni
összekapcsolódni teljes mértékben. Ez körülbelül három év alatt tud teljes mértékben
megvalósulni, de már 2012-től lehetőséget kívánunk biztosítani a közös folyószámla-
vezetésre, ami által mind az adózó, mind a hatóság látja az egy adott adózóhoz tartozó
mozgásokat, megállapításokat, kivetéseket, befizetéseket, kiutalásokat, s a többi, és
megvalósítható lesz a számlák közötti mozgás. Ez véleményem szerint egy nagyon-nagyon
fontos lépés.

Érzékeny terület természetesen az, hogy itt két eltérő kultúrájú, eltérő szervezeti
felépítésű szervezetet vonunk össze. Ezt a fokozatossággal szeretnénk javítani, illetve a
folyamatos párbeszéddel.

Röviden ennyit mondanék a kérdésről. És elnézést kérek, de nekem el kell mennem az
OÉT ülésére, amely már tíz perce folyik, és ott kell lennem, úgyhogy a kollégámnak
szeretném átadni a szót, aki a részletkérdésekben tudja önöket segíteni. Köszönjük szépen.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm. Itt akkor az előterjesztés véget is ért - vagy? (Balog Ádám:
Igen.) -, ahogy a helyettes államtitkár úr összefoglalta. A bizottság tagjainak adok lehetőséget
kérdés, észrevétel megtételére. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kezdem én.
(Derültség. - Balog Ádám távozik.)

Akkor átadom az ülés vezetését Horváth István alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Parancsolj, elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): A jelenleg előttünk fekvő törvénytervezet szintén egy
olyan kérdést feszeget, amelyhez senki nem mert az elmúlt húsz évben hozzányúlni. Nem
tudom, hogy kinek mennyi gyakorlati, szakmai tapasztalata van ezen szervek működésével
kapcsolatban, nem mindig csak amikor ellenünk irányuló tevékenysége vagy bennünket segítő

tevékenysége van, hanem egyáltalán a társadalmi ügyek és adóügyek, bűnügyi ügyek,
vámigazgatási ügyek területén. Több éve, most már majdnem egy évtizede foglalkozom
jövedékiadó-kérdésekkel és ehhez kapcsolódó bűncselekményi kérdésekkel is, és nagyon
meglepő volt, amikor azzal szembesültem, hogy a két államigazgatási szerv egyszerűen nem
tud egymásról - itt az APEH-ról és a Vám- és Pénzügyőrségről beszélek -, illetve mire
egymás dolgairól tudomást szereznek, itt az eljárástechnikáról beszélek, az olyan hosszú
átmeneti összehangolódást vesz igénybe rendszerint a közös munka, hogy szinte maguk
akadályozták, akadályozzák egyes nyomozati ügyek és egyes nagyobb mérvű gazdasági
bűncselekmények feltárásának a lehetőségét.
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Sok minden mellett, amit a kormány az előterjesztésében jelez, az egyszerűsítés, a
hatékonyság, a költségtakarékosság mellett - és nagyon remélem, hogy ezek mind meg fognak
valósulni, mert különben nincs értelme -, nagyon bízom abban, hogy végre ezen hatósági
szervek és bűnüldöző szervek megtalálják azt is, hogy hol kell a bajt és a bűnt keresni. Mert
megmondom őszintén, engem sokszor meglepett az, amikor az elmúlt időszakban mondjuk az
út mellett található kis élelmiszerboltot vagy netán kis vendéglátóhelyet vagy kocsmát két
terepjáróval Budapestről érkezett Vám- és Pénzügyőrség-kommandósok lepik el, és a fél
palack most nyitva van vagy teli van töltve című kérdéseket teszik fel jövedéki ellenőrzés
kapcsán, és ezt nyolcan teszik. Vajon a bűnt tényleg itt kell-e keresni, ebben a kocsmában,
étteremben, kisboltban, miközben azt láttuk, hogy akik nagyban játszanak, azok
milliárdokban játsszák ezt a nagyot, és valamiért oda nem sikerült elég erőt koncentrálni.
(Hanó Miklós: Nem értek oda!)

Nagyon bízom abban, hogy e tekintetben a két szerv összekapcsolása és egy felügyelet
alá való rendezése ebben is tud segíteni. Mert ha jól érzékelem - és ebben is kérnék is szépen
majd egy igenléssel segítséget -, lesz egy adóigazgatási, egy vámigazgatási és egy bűnügyi
lába, tehát háromlábú lesz az új szervezet, és a bűnügyi részt, mind a vámhivatal esetében,
mind az APEH eljárása esetén feltárt vagy észlelt bűnügyi cselekményeket, a nyomozati,
bűnügyi hatósági részét a továbbiakban nem ezen szervezet fogja vizsgálni, hanem egy külön
bűnügyi lába is lesz ennek a szervezetnek, amelyhez koncentrálják a mind a két
államigazgatási szervtől érkező információkat - ha jól érzékelem, de ebben megerősítést
kérnék majd, hogy működés szempontjából is így gondolják-e.

Nagyon bízom abban, hogy ezek után ami bennünket, a mezőgazdaságot érint, azok az
áfacsalások, amelyek ma a gabonakereskedelemben tapasztalhatók, hogy az információk
alapján most már 80 százalékos szinten áfa nélkül, úgynevezett álexporttal valósítják meg…
Álexport alatt azt értjük, hogy a kereskedő egy uniós országba exportálja a terméket,
rendszerint Szlovákia vagy Románia szokott lenni ez az ország első célpontként, ekkor nettó
árúvá válik az adott termék, majd pedig ezt megfuttatják, de már csak papíron, a második
uniós, majd a harmadik uniós országba. Igazából tehát a gabona el sem hagyja az országot -
jobb esetben elhagyja, de visszajön -, és nettó árú, számla nélküli termékké alakul át az
országban. Ez természetesen tönkreteszi azokat, akik számlás, áfás termékként próbálják a
gabonát ma a végcélba, netán a malomiparba vagy egyéb helyre, állattartóhelyekre eljuttatni.

Ugyanez a jelenség megvan a borral kapcsolatosan. Sajnálatos módon két éve bevett
technika lett az álexport kérdése, kőkeményen tönkretéve azokat a becsületes borászokat, akik
„naiv” módon származási bizonylat alapján, tehát innentől kezdve figyelt és rögzített, áfás
rendszer alapján próbálják a terméküket forgalomba hozni.

Közismert, hogy az a 25 százalékos áfatartalom sajnálatos módon igen nagy sóvárgási
lehetőséget ad az adó kikerülésére. És itt értékelem és érzékelem Gőgös Zoltánnak azt a
mondatát, hogy az élelmiszeráfáknál nem lehetne-e módosítani, de sajnálatosan nem az a
kérdés, hogy most az élelmiszer áfáját csökkentsük, hanem az a kérdés, hogy vajon az ilyen
típusú bűnügyi cselekményeket, bűncselekményeket, ezek gyanúját vissza lehet-e szorítani az
áfa magas tartalmának a csökkentésével. Ez viszont egy sokkal súlyosabb kérdés, mint hogy
csak arról beszéljünk, hogy az élelmiszerek áfáját lehet-e csökkenteni. Itt akár a fordított áfa
kérdése és sok minden szóba jöhet, hogy az áfacsalásokat felderítsük. De az áfacsalások ügye,
mondhatnám azt, egy, az APEH-hez tartozó rész, miközben az Európai Unióba történő
álexport kérdése, amikor úgy csinálok, mintha exportálnék, közben semmit nem csinálok,
csak nettósítom, és feketévé tettem ebben a pillanatban az árumat, ez kőkemény bűnügyi,
netán vámhatósági kérdés, mivel itt áruk nemzetközi mozgása történik. Na, én abban bízom,
hogy ez az eddigi kétirányú keresése az ügyek feltárásának most koncentrálódhat az új
nemzeti adó- és vámhivatal felállításával.
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Ezt mint jelenséget is szerettem volna elmondani, és hogyha ez esetleg itt értő fülekre
talál, akkor ha lennének szívesek majd ezt az álexport kérdését nagyon rövid időn belül
felkutatni. Erre nézve számtalan anyagot próbáltunk már eljuttatni az illetékes
kormányszervekhez, mert meglepő módon maguk is elcsodálkoznának, hogy mennyi áfa kezd
el egyszer csak befelé jönni, hogyha ezt a problematikát sikerülne megoldani a bűnügyi
szervek segítségével.

A magunk részéről, a kormánytöbbség részéről, illetve - bocsánat! - a parlamenti
többség részéről támogatni szeretnénk ezt az elképzelést.

ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Horváth
Istvánnak adok szót.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak csatlakozni szeretnék az
elnök úrhoz, és az álexport mellett a feketeimportra is felhívnám a figyelmet, merthogy pont
az ágazat szempontjából a borbehozatalnál ez a legnagyobb probléma. Sosem értettem, hogy
az elmúlt években a hivatalos statisztikákban mindig olyan információk jöttek mondjuk, hogy
Olaszországból több százezer hektoliter, 3-400 ezer hektoliter bor indul el az olasz
kimutatások szerint, és Magyarországra csak mondjuk a fele érkezik be. Itt is teljesen
ellentmondásos adatok vannak a 150 ezertől a 250 ezer hektó beérkezésére, kintről meg a
350 ezer és az 500 ezer hektó elindulására. Sosem értettem, hogy hogy lehet az, hogy ha
ennyire egyértelműen kimutatják a mi statisztikáink, hogy mennyi érkezik be, meg mennyi
indul el, akkor ezt miért nem lehet lefülelni, hiszen azokat kamionok hozzák, magyar emberek
hozzák, azoknak a kamionoknak rendszámuk van. Tehát én szeretném az új hatóságnak -
jelképesen - erre is felhívni a figyelmét, amennyiben lehet, akkor akár bizottsági vagy
albizottsági szinten viszont hivatalosan is, mert ez nagyban befolyásolja akár a foglalkoztatást
is, hiszen a szőlőnek nem lesz ára, ha feketeimportból hozzák azt be, és tudjuk, beszélünk
róla, csak egyszerűen nem tudjuk elkapni őket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
megadom a szót az előterjesztőnek. Felvetések voltak itt a mi részünkről, esetleg van-e olyan
rész, amire válaszolni szeretne?

Farkas Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium) reflexiói

FARKAS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az előterjesztés lényegi eleme, hogy egy integrált szervezetrendszer keretében
lényegesen hatékonyabban lehet fellépni mind az adóztatást, mind a vámigazgatást érintő

csalásokkal, bűncselekményekkel szemben. Meg tudom erősíteni azt, hogy három pilléren fog
nyugodni ez a szervezet, és egy külön bűnügyi részleg fog foglalkozni a vámhatóság és az
adóhatóság által kezelt, adókkal, illetőleg vámokkal kapcsolatos bűncselekményekkel.

Ami itt az álexport és a gabonával kapcsolatos áfacsalás körében felmerült, az új
szervezet nyilvánvalóan ebben a kérdéskörben is hatékonyabban fog tudni eljárni. De azért
felhívnám a figyelmet arra, hogy ennek nemcsak büntetőjogi következményei vannak, hanem
nyilvánvalóan egy adóbevétel-kieséssel is jár, amit az adóztatási részleg fog kezelni, csak
sokkal hatékonyabb együttműködés lesz majd az egyes részek között.
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Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem
jelentkezik.), a szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a nemzeti adó- és
vámhivatalról szóló, T/1377. számon benyújtott törvénytervez általános vitára való
alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottsági előadó kijelölése

Kérdezem, hogy a tartózkodók akarnak-e kisebbségi véleményt előadni. (Gőgös
Zoltán: Nem.) Nem akarnak kisebbségi véleményt előadót állítani. Magam elvállalnám a
többségi vélemény előadását, amennyiben ezzel egyetért a bizottság. Ki az, aki elfogadja,
hogy én legyek ennek az előadója? (Szavazás.) Mindenki, egyhangúlag így döntöttünk.
Köszönöm szépen.

A második napirendi pontot is lezárom, köszönöm szépen az előterjesztőknek a
részvételt.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló T/1248. számú törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

A harmadik napirendi ponthoz érkeztünk: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló törvénytervezethez benyújtott módosító javaslatok
megvitatását fogjuk elkezdeni, azok közül is a bizottság határkörébe tartozó módosító
indítványok megvitatását fogjuk megtenni. A titkárság a segítségünkre volt, és
képviselőtársaimhoz is eljuttatta azon indítványszámokat, amelyeknek a tárgyalását javasolják
a bizottságnak. Az ajánlástervezet szerint fogunk haladni. Köszöntöm dr. Csonka Ernő
helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.

Nálam az ajánlástervezet 3. pontja az első, amelyről a bizottságnak tárgyalnia kell, ez
pedig dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. KIM-álláspontot tudok képviselni. A 3.
pontot nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Varga Gézának.

VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Röviden indoklást szeretnék kérni.

ELNÖK: Indoklást kér, vagy mi a kérdés?

VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérek, igen.

ELNÖK: Igen.

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A módosító
javaslat arra vonatkozott, hogy egy szövegpontosító, technikai jellegű korrigáció legyen a
szövegben: a „hatékonysági ellenőrzésből” a „hatékonysági” szó maradjon el a szövegből.
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Szövegpontosító jellegű, nem támogatjuk. A szakmai álláspontunk az, hogy a 2010. évi
XLIII. törvény 2. §-a rögzíti ennek az ellenőrzési formának a megfelelő terminus technicusát,
tehát ezt tartjuk irányadónak.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, a
bizottság nem támogatja az indítványt.

A 4. indítvány következik, amely összefügg a 18., a 20., a 22., a 25., a 26., a 27., a 28.,
a 31. és a 35. számú indítványokkal. A minisztérium álláspontját kérdezem.

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Szabó Rebeka.

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak azért szeretném megkérdezni, hogy miért, mert ezek
igazából technikai, illetve az értelmezést elősegítő módosítók. Indoklást szeretnék tehát kérni.

ELNÖK: Megadom a szót.

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormányhivatalok koordinációs ellenőrzési jogköréről van szó. Úgy gondoljuk, hogy ez két
pontosan, jogi szakberkekben jól értelmezhető fogalom, tehát nem tartjuk indokoltnak ennek a
megváltoztatását.

ELNÖK: Igen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 5. sorszámú indítvány következik, amely Apáti István és Hegedűs Lorántné
indítványa. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazzunk róla!
Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot
kapott, tehát a bizottság nem támogatja, egyharmadot azonban kapott.

A 6. sorszámú indítvány Szilágyi Péter indítványa. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy ki
az, aki támogatja az indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A 7. sorszámú indítvány Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Mi a
minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.
Szövegpontosítást tartalmaz.

ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki
támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.
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A 8. sorszámú javaslat Lamperth Mónika indítványa. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla!
Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A 9. sorszámú indítvány Szilágyi Péter indítványa. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla!
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 10. sorszámú indítvány Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a
minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez
kisebbség, de egyharmadot kapott.

A 13-as indítvány következik, amely kapcsolódik a 15-öshöz, Lamperth Mónika
javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 14-es indítvány Szilágyi Péter javaslata, amely kapcsolódik a 16-oshoz. Mi a
minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Szeretnék indoklást kérni, illetve szeretném megjegyezni
azt, hogy ezt azért tartjuk fontosnak, mert tulajdonképpen szeretnénk, hogyha a munkáltatói
jogokat nem a kormánymegbízott, hanem a főigazgató gyakorolná, és azt gondoljuk, hogy ez
a politikai függetlenségnek is jót tenne.

ELNÖK: (Dr. Csonka Ernőnek:) Tessék, a kormány!

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Kettős indoka
van az eredeti törvényjavaslatnak: az egyik az, hogy a munkáltatói jogokat ne kétszerezzük a
hivatal tekintetésben, a másik pedig az, hogy a kormánymegbízott egyszemélyes felelősséggel
tartozik a hivatal működéséért, ezért indokolt, hogy a munkáltatói jogkör hozzá legyen
telepítve.
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ELNÖK: Igen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott.

A 17-es indítvány Szilágyi Péter javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Kicsit hasonlóan az előzőhöz itt is azt gondoljuk, hogy a
területi közigazgatás szakmai működésével ellentétes, hogyha egy politikus a legutolsó
ügykezelő kinevezésénél is egyetértési joggal rendelkezik, és azt is gondoljuk, hogy a
kormánymegbízottnak a szerv vezetésére vonatkozó érdemi tevékenysége válhat lehetetlenné,
hogyha minden kormánytisztviselői kinevezéssel egyedileg kell foglalkoznia. Ezért
terjesztettük be ezt a módosító javaslatot, hogy ezt kiküszöböljük. Köszönöm.

ELNÖK: Mi a minisztérium véleménye?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Indokoltnak
tartjuk az eredeti szövegjavaslatunkat. Szintén az az indok, hogy egyszemélyes felelősséggel
viseltetik a kormánymegbízott a hivatal működése iránt, ezért indokolt ezt a jogot megtartani
neki, hogy legyen beleszólása abba, hogy kikkel dolgozik együtt, egy szervezetben.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze ezt!
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 19-es következik, amely kapcsolódik a 21., a 29., a 32. és a 34. ponthoz. Mi a
minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A minisztérium
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.

A 37. pont következik, amely kapcsolódik a 38-ashoz… Egy pillanat, amíg odaérünk a
lapozással! …Ez Szilágyi Péter képviselőtársunk javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 42. pont dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 45. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Mi a minisztérium
álláspontja?
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DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 46-os indítvány Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 47. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla!
Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 48. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 49. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 50. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott.

Az 51. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok
részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez
kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 53. pont Lamperth Mónika és Szilágyi Péter javaslata. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.)
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem
kapott.

Az előterjesztés, illetve a titkárság által tett előterjesztés alapján nem látok olyan
módosító indítványt, amelyről a bizottságnak még tárgyalnia kellene. Kérdezem a bizottság
tagjait, van-e valaki, aki az ajánlástervezet bármely pontjáról akar még döntést hozni. (Senki
nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. A kormány képviselőit kérdezem, hogy van-e esetleg olyan
módosító indítvány, amelyről az ő tudomásuk szerint a bizottságnak döntenie kell, tudnak-e
ilyenről.

DR. CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs ilyen
információnk.

ELNÖK: Nem tud róla. Ezek szerint a napirendi pontot ezzel lezárhatom. Köszönöm
szépen a kormány jelen lévő képviselőjének a segítségét.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló T/1243. számú törvényjavaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Rátérünk az 5. napirendi pontunkra, a megújuló energia közlekedési célú
felhasználásával kapcsolatos törvénymódosításhoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatására. Köszöntöm az államtitkár urat és segítő kollégáját. Nagy megtiszteltetés, és
nagy türelmet mutat, hogy az államtitkár úr a kezdetektől fogva figyelemmel kísérte
bizottságunk működését; örülök neki, hogy érdeklődését ide is ki tudta fejteni ezen időszak
alatt.

Titkárságunk szintén segített abban, hogy a megújuló energiával kapcsolatos módosító
indítványok esetében melyekről alkosson véleményt a bizottságunk. (Közbeszólások:
Mindről!)  Mindről, és közben még további, bizottságok által benyújtott módosító
indítványokat is látok. Az ajánlási sorrend szerint fogunk haladni.

Az 1. pont, amely kapcsolódik a 2-es módosító indítványhoz, Varga Géza
képviselőtársunk indítványa. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm a szót. Nem támogatjuk az 1. és a 2. pontban foglaltakat. Ez már korábban is téma
volt itt, csak ismét felmerült.

ELNÖK: Értem. A szokásoknak megfelelően első körben általában igen, nem választ
várunk a kormány képviselőjétől, és hogyha van részletekre irányuló kérdés, akkor kérjük
majd kifejteni az indoklást.

A kormány tehát nem támogatja a módosító javaslatot. (Jelzésre:) Varga Géza kér
szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek képviselőtársaimtól és a bizottságtól, hogy
ezzel a két témával továbbra is megdolgoztatjuk a bizottságot is és talán a parlamentet is, de
azért tesszük ezt, mert a vitában különböző szempontok merültek fel, és gyakorlatilag egy
genezise van ennek, hogy most akkor bio vagy agro, illetve a mezőgazdaságban való
hasznosítás. Egyrészt a mezőgazdaságban a vita kapcsán kapott egyre inkább polgárjogot az,
hogy a növényolajjal mint megújuló energiával is kellene foglalkozni. A „bio” szócska
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használatáról már többször több érvet elmondtam, ezt most nem akarom megtenni. Sajnálom,
hogy szét kellett szedni, hogy mindenütt, ahol előfordul, mindegyik egy külön módosító, de
gyakorlatilag ugyanazt az elvet tükrözi, hogy véleményünk szerint ez a lakosságot, illetve a
fogyasztót félrevezető elnevezés, és van rá példa az Európai Unióban, hogy „agro”-nak
nevezik. Tehát minden tagállamnak megvan a joga ahhoz… Én tudom, hogy a hivatalos
irányelvekben, aminek ez a magyar leirata, abban is „bio” szócska van használva, de nem
látjuk be azt, hogy ha valami jó, akkor miért ne lehetne akár az Unió ellenében is menni.
Értem, hallottam, emlékszem rá, hogy zavart okozhatna egy más elnevezés, de én azt hiszem,
hogy ha változtatni akarunk dolgokon, akkor ez nem helytelen.

A mezőgazdaságban való felhasználást a közlekedés mellé pedig azért adtuk be ismét
kapcsolódóként, mert Fónagy államtitkár úr is azt mondta, hogy ez benne foglaltatik…
(Közbeszólások.) Nem, ez a törvény, az eredeti legalábbis, kizárja…, szerepel benne, hogy,
igen, a hajómotorokat, a telepített motorokat és sok mindenre lehet hasznosítani talán a
fogalommeghatározásban, kivéve a mezőgazdaságot. Valószínű, hogy az van mögötte, hogy
ha bekevert bioüzemanyag vagy agroüzemanyag kerül egy traktorba, és még mellé
növényolajat is tenne mondjuk a gazda a saját gazdaságosságát növelendő, akkor ez kevésbé
lehetne szétválasztható. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a mezőgazdaságot kivették, de
éppen ez a gátja is annak, hogy a mezőgazdaságban a saját növényolaj felhasználható legyen a
traktorba.

Köszönöm szépen. Ez akkor nyilván gépiesen végig fog menni mindegyik módosítón.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úrnak adok szót.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én úgy érzem, a képviselő úr
meg is válaszolta, hiszen korábban ezen polemizáltunk, tehát ha nem szükséges, akkor nem
egészíteném ki az elhangzottakat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja az indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A 3-as indítvány Szabó Rebeka képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk az
indítványt. Itt mennyiségről, nem kibocsátási értékekről van szó, tehát nem itt kezelendő a
kérdés.

ELNÖK: Elnézést kérek, nem jeleztem, hogy ez a 3-as indítvány kapcsolódik a 4., a
13., a 16. és a 13. pont alatti indítványhoz, és együttesen fogunk ezekről dönteni, ezen
indítványok együttes figyelembevételével kérem szépen majd az álláspontokat kifejteni.

Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): A kapcsolódó módosítókat tegnap adtuk be, és nem vagyok
biztos abban, hogy mindenkinek sikerült ezeket kellőképpen áttanulmányoznia - nem volt
könnyű feladat tegnap óta felkészülni. Úgyhogy ezért szeretném elmondani, hogy azért is
érint ez több pontot, mert ez tulajdonképpen egy koncepcionális javaslat, amelynek az lenne a
lényege, hogy a bioüzemanyagokból származó energiatartalmat a nettó energiamennyiség
alapján mérjük, és ezt ösztönözzük tulajdonképpen ezzel a törvényi szabályozással. Tehát
figyelembe vennénk azt, hogy amikor az egyes energiaforrásokból előállítjuk az energiát,
akkor annak mekkora az energiabefektetése, tulajdonképpen ez a lényeg. Ennek
függvényében változtatjuk meg bizonyos pontokban nemcsak „bioüzemanyag”-ra, hanem
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„bioüzemanyagból származó megújuló energiatartalom-részarány”-ra a kifejezést. Lehet,
hogy első hallásra ez egy kicsit bonyolultnak vagy hosszúnak tűnhet, de nagyon logikusan
végig van vezetve minden ponton, és, mondom, az a lényeg, hogy a nettó megújulóenergia-
tartalmat szabályozzuk és ösztönözzük ennek a törvénynek a segítségével. Én ezért ezt elég
fontosnak gondolom, tulajdonképpen annak a szempontjából is, ami az egész törvénynek a
lényege, hogy megújuló módon, illetve az energiafelhasználás szempontjából sokkal
hatékonyabban fogyasszuk az energiát közlekedéssel, és csökkentsük le az üvegházgáz-
kibocsátást. Ezért kérem, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Továbbra sem tudjuk
támogatni. Az irányelvek átültetéséről van szó ebben a jogszabályban, és annak nem része
ennek a szempontnak az érvényesítése. Nyilván egy másik vállalásnak a keretében kerül ez
rendezésre, és más jogszabályok fogják ezt kezelni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak egy apró megjegyzés. Ezt az indoklást azért nem
értem teljesen, mert igaz, hogy ez a törvény leginkább az irányelv átültetéséről szól, de ettől
függetlenül vannak benne még ezen kívül olyan részek, amelyek nem következnek
közvetlenül az irányelvből. Tehát nem értem, hogy egyes részeknél ez miért indok, más
részeknél meg miért nem.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy kis kiegészítést tennék.
Gyakorlatilag a jövőre nézve amikor uniós irányelveket ültetünk át, akkor kiegészíthetjük
olyan szempontokkal, amelyek számunkra előnyösek. Ha semleges, vagy nem látjuk a
hatásait, akkor nem célszerű korlátozni magunkat a jövőre nézve. Ez a szempont vezeti az
előterjesztőt. Köszönöm. (Közbeszólás a fideszes képviselők soraiból: Helyes!)

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Az 5-ös indítvány következik, amely a gazdasági bizottság előterjesztése. Mi a
kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a bizottság
ajánlását.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.

A 6-os indítvány Jávor Benedek javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk az
indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka!
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SZABÓ REBEKA (LMP): Szeretnék indoklást kérni.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A jelenlegi szabályozás
konform az uniós elvekkel, és ahogy az imént is említettem, nem akarunk olyan tényezőket
bevonni egy-egy jogszabályba, amely a jövőbeni mozgásterünket szűkítené.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 7-es a gazdasági bizottság indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Többség.

A 8-as Szabó Rebeka indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk az
indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. A már említett okok miatt megint
szeretném röviden ismertetni, hogy itt tulajdonképpen a megújulóenergia-termelésre
vonatkozó fenntarthatósági követelményeket szeretnénk egy kicsit pontosítani. Erre
tudomásom szerint az a gyakorlat, hogy ilyenkor egy végrehajtási rendeletben szabályozzák
ezeket a kritériumokat, és ezekre vonatkozóan a közösségi jog, vagyis a vonatkozó európai
uniós rendeletek az irányadók. Viszont ugyanitt az Európai Bizottság bizonyos számú
közleménye - ami benne van egyébként az indoklásban pontosan - azt rögzíti, hogy az
irányelvben szereplő fenntarthatósági kritériumok egy részére vagy összességére ki kell
terjednie a kormányrendeletnek, és emellett a fenntarthatóságot érintő olyan egyéb kérdéseket
is magukban foglalhatnak, amelyekre az irányelv kritériumai nem térnek ki. Tehát
lehetőségünk van arra, hogy a fenntarthatósági kritériumokat egy picit szigorúbban vagy
konkrétabban, pontosabban fogalmazzuk meg, mint ami a kapcsolódó európai uniós
irányelvben benne van.

Ezért mi szerettünk volna a 3. §-ba beszúrni még egy bekezdést, amelyben azt
mondjuk, hogy a fenntarthatósági követelmények ez Európai Unió irányelvelveiben foglalt
kritériumokon túl meghatároznak még más minimumkövetelményeket, például a növényvédő
szerek és a műtrágya felhasználásának a legmagasabb mennyiségét, oly módon, hogy az
országos növényvédőszer- és műtrágya-felhasználás a bioüzemanyagok miatt ne
növekedhessen. Mi tehát azt szeretnénk, hogyha a biomassza alapú bioüzemanyag-termelés
nem eredményezné azt, hogy még több műtrágyát és még több növényvédő szert használunk
fel esetleg. Egyébiránt a későbbiekben van is egy ilyen európai uniós irányelv, amely a
növényvédő szerek felhasználását fogja korlátozni, ez tehát azzal is összhangban van.

Illetve azt is szeretnénk még megjegyezni ugyanit, a fenntarthatósági
követelményeknél, hogy génmódosított alapanyagot ne alkalmazzunk bioüzemanyag
előállításához. Ez sincs benne abban az európai uniós rendeletben, és ezt is fontos lenne még
mellé leszögezni. Ráadásul azt gondoljuk, hogy ez összhangban van a kormány általános
mezőgazdasági politikájával, hogy nem használunk ilyen alapanyagokat. Én ezért gondolom
ezt egy fontos kiegészítésnek.
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És most, hogy ezt így elmondtam, indoklást is szeretnék kérni az előterjesztőtől, hogy
mi ezzel a probléma. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány és a parlamenti képviselők szándékával összhangban van, ami a
génmódosított növényeket jelenti, csak a WTO-szerződéssel nincsen összhangban. Tehát
expressis verbis ezt tiltani nem lehet, de megtaláltuk 2006-ban annak a módját, hogy ez mégse
következhessen be Magyarországon - erre most nem térek ki. Ez egy nagy, közös munka volt,
azóta is élenjáró Magyarország a génmódosított növények köztermesztésbe vonásának a
tiltásában.

Az alelnök úr kért szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy rövid megjegyzésem hadd legyen Rebeka
felszólalásához! Van egy olyan követelményrendszer, ami nekünk is kötelező, az a helyes
mezőgazdasági követelmények rendszere, aminek az okán nem is használhatunk több
műtrágyát meg növényvédő szert eleve Magyarországon, mint amit általában az európai uniós
szabályok engednek. Ezért tehát nem is értem ezt a módosító javaslatot, mert az is benne van
ebben az irányelvben, hogy be kell tartani, sőt csak az lehet például ilyen exportnak a tárgya,
akár repce, akár kukorica, ahol egyébként ezek a követelmények betartásra kerülnek. Ez
nagyon szigorúan leírja, hogy mennyi növényvédő szert lehet használni, ami nyilván más
nitrátérzékeny területen, egyéb helyen. Tehát ezért nem értem ezt a túlszabályozási igényt,
amivel egyébként semmit nem érnének el.

A másik, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy Magyarországon génmódosított
anyagból készüljön bioüzemanyag, mert annak, hogy mi alapanyagot importáljunk, azért elég
kicsi a valószínűsége, de nem tilthatjuk meg. Tehát a közösségen belüli alapanyagokból lehet
ilyet előállítani, és vannak olyan országok, ahol előfordulhat ez, de én nem gondolom, hogy a
következő tíz évben mi kukoricaimportra szorulnánk (Közbeszólások. - Derültség.), még
akkor sem, hogyha időnként vannak rosszabb éveink, mert akkor fordulhatna elő ilyen dolog,
hogy mondjuk az Európai Közösségen belülről… Ukrajna nem jöhet szóba, nem tagállamok
nem…

ELNÖK: Spanyol vagy olasz egyedül.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …Onnan jöhetne, de elég kicsi ennek a valószínűsége.
Én tehát nem szabályoznám ezt a részt ennyire túl. Ne féljünk már ennyire ettől, én azt kérem.

ELNÖK: Kérdezem, hogy az államtitkár úrnak van-e még… (Jelzésre:) Bocsánat,
Sáringer-Kenyeres Tamás hozzá szeretne szólni?

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Igen.

ELNÖK: Megadom a szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): A növényvédőszer-felhasználással
kapcsolatban én úgy tudom, hogy Magyarországon szigorúbb a növényvédőszer
felhasználásának a szabályozása, mint az Európai Unióban, és ez így rendben is van.
Gondoljunk csak az I., II. és III. kategóriákra, ami az Unióban nem létezik. Azonkívül pedig
az AKG-ken és az egyéb szabályozókon keresztül pedig pontosan meg van határozva, hogy
mi hol használható fel, piros, sárga és zöld színekkel vannak ellátva a különböző
készítmények. Azonkívül pedig Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy azokat a
növényvédő szereket, amelyeket az Európai Unió betilt vagy bevon, ő maga is kivezeti a
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piacáról. Ezeknek a használata csak addig fordulhat elő, amíg raktárkészleten van az adott
kereskedőnek, és azt el nem adta tulajdonképpen. Én tehát azt hiszem, hogy a mindenféle
európai uniós elvárásoknak mindenféle szempontból megfelelünk. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok még szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Egy kis kiegészítés. Én kicsit úgy érzem, hogy
elbeszélünk egymás mellett. Amit itt megfogalmaztunk, az arra vonatkozik, hogy szeretnék
figyelembe venni azt, hogy országosan ne növekedhessen a műtrágya-, illetve a
növényvédőszer-felhasználás. És konkrétan ami erre a törvényre vonatkozik, az Európai
Bizottságnak a megfelelő irányelve, abban nem rögzítik a műtrágya- és a növényvédőszer-, s
a többi, -felhasználást. Mi ezért szerettük volna ezt itt leszögezni. Az, hogy ez a másik
szabályokban… Tehát nem azt mondom, hogy mondjuk az nincs rögzítve, hogy egy
repceültetvényen mennyi műtrágyát vagy növényvédő szert lehet használni, mert az rögzítve
van, de mi azt szeretnénk, hogyha attól, hogy esetleg nagymértékben elterjed a biomassza
alapú energiatermelés, az országosan ne vezethessen az átlagos növényvédőszer-felhasználás
növekedéséhez. Ez van itt leírva. (Gőgös Zoltán: Bárcsak növekedne! - Közbeszólások.)

ELNÖK: Egy kis türelmet kérek szépen. Meg szeretném jegyezni, hogy én elég nagy
lojalitással szoktam viseltetni, amikor valaki szót kér, de nagyon szépen kérném önöket, hogy
ne folytassuk le se az általános, se a részletes vitát ez esetben, ezen túl vagyunk. Egy
módosító indítványról van szó. Elég egyértelmű a szövege, értettük az előterjesztő szándékát,
a kormány véleményét is, és majdnem úgy érzékelem, hogy a kormány viszontválaszát
segítve szinte már megválaszoltuk azokat a kérdéseket, amelyeket az előterjesztő itt feszeget.
Szeretném visszaterelni ebbe az ügymenetbe a bizottság munkáját. (Közbeszólás: Helyes!) A
kapcsolódó módosító indítványokhoz szigorúan ragaszkodva tegyük meg az
előterjesztésünket!

Kérdezem, államtitkár úr, hogy van-e még olyan kérdés, amelyet ön helyett nem
válaszoltunk meg. És akkor most ennek a pontnak a kapcsán megadom a szót.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A célokkal egyetértünk, de
azt hiszem, az elnök úr, az alelnök úr és a többi tag által elmondottakat csak megismételni
tudnám. Hogyha beéri ezzel a javaslattevő, akkor ennyivel lezárnám a választ.

ELNÖK: Szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki támogatja a 8. számú indítványt? Aki
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 9-es a gazdasági bizottság indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A bizottság javaslatát
támogatja a kormány.

ELNÖK: Támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazunk róla. Aki támogatja az indítványt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.

A 10-es indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 11-es a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?
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DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a bizottság
javaslatát.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 12-es indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 14-es indítvány szintén a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 15-ös indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 17-es a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 18-as szintén a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 19-es a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Többség.

A 20-as a gazdasági bizottság indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. A bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja.

A 21-es indítvány szintén a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?
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DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja.

A 22-es indítvány szintén a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja a 22-es indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja.

A 24-es indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.

A 25-ös indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.

A 26-os a gazdasági bizottság indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.

A 27-es indítvány a gazdasági bizottság javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.

A kiegészítő ajánlások sorában az én kigyűjtésem szerint a tárgyalandó módosító
indítványok végére értünk.

Ugyanakkor az adminisztrációs és egyéb jogszabályi szerkesztések következtében az
ajánláshoz még utólag beszerkesztették a Fenntartható fejlődés bizottságának egy olyan
módosító indítványát, amelyről nem szavaztunk. Ez tehát a normál ajánlásban található, a
T/1243/19. számú ajánlásban, annak is 22. pontja, amely a Fenntartható fejlődés
bizottságának módosítása, amely a 14. §-t új (5) bekezdéssel egészítené ki. Erről kérdezem a
kormány álláspontját. …Megvan-e a kormány képviselőjének?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca álláspontja, hogy a
Fenntartható fejlődés bizottsága javaslatát kapcsolódóként támogatjuk. Ez az a bizonyos (5)
bekezdés, ha jól emlékszem.

ELNÖK: Úgy van, amelyben egy b) pontot 2010. január 1-jén hatályvesztésre ítél a
7. § (3) bekezdésében.
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DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. Tárcaálláspont,
támogattuk akkor is.

ELNÖK: Értem.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak nem tudtuk akkor
bevinni a módosítások közé, mert kapcsolódóként kellett benyújtani.

ELNÖK: Rendben. A tárca tehát támogatja. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági
tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt az
indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, mi ezt támogatjuk.

Most kérdezem meg a bizottság tagjait és a kormány jelen lévő képviselőit, hogy van-e
esetleg olyan módosító indítvány, amelyről a bizottságunknak döntenie kellene, tudunk-e
ilyenről? (Nincs jelzés. - Dr. Völner Pálnak:) Van-e esetleg olyan, amelyről az önök tudomása
szerint nekünk még döntenünk kellene? Van-e esetleg ilyen indítvány?

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nincs.

ELNÖK: Nincs. Mi sem tudunk ilyenről. Ezért ezt a napirendi pontot akkor lezárom.
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet.

Egyebek

Rátérünk az egyebek napirendi pontra. Kérdezem, hogy van-e bárkinek közérdekű
bejelentése. (Jelzésre:) Farkas Sándor!

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Habár én a hétfői bizottsági ülésen nem voltam jelen, ezért lehet, hogy ez
elhangzott már, de nekem lenne egy javaslatom, bizottsági napirendi javaslatom, inkább talán
így fogalmazhatok. Szerintem a Mezőgazdasági bizottságnak feltétlenül meg kellene
tárgyalnia az iszapkatasztrófa által sújtott területek mezőgazdasági hasznosításának a
jövőjével kapcsolatosan legalább egy tájékoztatót, vagy egy olyan bizottsági napirendi
pontként tárgyaljuk ezt meg, mert ott, gondolom, feltétlenül segítségre van szüksége azoknak
a mezőgazdasági vállalkozásoknak, vállalkozóknak, akiket ez a katasztrófa sújtott. Azt
javaslom a tisztelt bizottság vezetésének, hogy amennyiben lehetséges, ezt tűzve beszéljünk
erről. (Gőgös Zoltán: Támogatjuk.)

ELNÖK: Ez a múltkor is felmerült. Én annyit említettem, hogy mint mindenki ismeri,
most az Akadémiától, az MTA-tól kezdve sokan vannak ott, nemzetközi szervezetek is,
méréseket végeznek. (Gőgös Zoltán: Túl sokan is!) Nem tudom, hogy birtokában vagyunk-e
már annak a tudásnak, amelyre a kormány alapozni tudná a döntését, hogy mi történjen az
ottani mezőgazdasági területekkel. Magyarul hogy kaphatunk-e érdemleges választ a most
ismert mérések alapján, nekem ez volt az egyedüli felvetésem. Megpróbáljuk megkérdezni.
Kérem szépen a titkárságot, hogy a kormány illetékes szerveivel, a katasztrófavédelemmel,
akár az Akadémiával és akár a Vidékfejlesztési Minisztériummal…

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Bocsáss meg, elnök úr!

ELNÖK: Igen!
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Én azt gondolom, hogy attól, hogy ilyen információk
teljes birtokában lennénk, úgy gondolom, hogy mint Mezőgazdasági bizottságnak az ott élő

mezőgazdáknak, agrárvállalkozásoknak, -vállalkozóknak ez több mint egy gesztus értékű
lehetőség lenne, hogy mi foglalkozzunk ezzel a témával, és én ezt komolyan is gondolom.

ELNÖK: Ez rendben van, csak előttem például nagy kérdés az, hogy fizikailag lehet-e
ott még ezek után mezőgazdasági művelést végezni, tehát hogy egy földterületcserével kell-e,
netán a Nemzeti Földalap tulajdonában lévő földek cseréjének felajánlásával, amit Győrffy
Balázs képviselőtársam szorgalmaz, ami földterületcserét jelent, vagy pedig földcserével, a
felső tízcentis réteg elhordásával - ez viszont már mérési és tudományos kérdés. Én erre
gondoltam azzal, hogy nem tudom, van-e üzeneti szinten is válaszunk erre, nem nekünk,
hanem azok részéről, akiket meg szeretném majd ide hívni. De megtesszük a megkeresést,
hogy vajon ők tudnak-e már érdemi választ esetleg a mi szemüvegünkön keresztül, tehát a
mezőgazdaság aspektusán keresztül választ tudnak-e adni az ottani problémákra.

(Jelzésre:) Varga Gézát és Győrffy Balázst láttam jelentkezni, ilyen sorrendben adok
szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Teljesen egyetértek az előterjesztéssel, amit Sándor tett. A
sajtóból tudjuk, hogy nagyon sok próbálkozás és nagyon sok lehetőség mutatkozik, de hogy
ezek közül valóban melyik az, amelyik reális, és amellyel nem csak szédítjük azokat a
gazdákat, erre esetleg a bizottság egy napirendi pont keretében… Ha ezeket a bizottság
meghívná, és itt kvázi egy vitát folytatnánk velük… Mi azért tudunk feltenni szakmai
kérdéseket a különböző megoldásokban hívő kutatóknak, szakembereknek. Csak azt nem
tudom, hogy ennek a kutatását, hogy akkor lehetőleg teljes körűen kutassuk fel az ezzel
foglalkozó szakértőket, ki tudná megtenni, hogy mekkora feladat ez a bizottságnak, szóval itt
vagyok egy kicsit…, itt vannak kételyeim. De amúgy ezt nem volna szabad hagynunk, hiszen
ez nem fog a bizonyos három napig tartó csodával elmúlni, tehát nekik ez ott van. És akár
mondjuk azért az, hogy energianövények telepíthetők legyenek ott, azért az talán, ha a
kutatásokat figyelemmel kísérjük, megvalósítható. És hogyha erre valami különös
odafigyelést javasolnánk a kormánynak egy kiválasztott technológia alapján, akkor ez esetleg
megoldhatná azoknak a gazdáknak a sorsát. Tehát nagyon-nagyon támogatnánk azt, amit
Sándor felvetett.

ELNÖK: Győrffy Balázsnak, majd Szabó Rebekának adom meg a szót.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én egyúttal megfontolásra
javasolnám azt, hogy ezt a bizottsági ülést akár kihelyezett bizottsági ülés formájában,
Devecserben is megtarthatnánk. A magam részéről egyébként - mint azt az elnök úr is mondta
- szorgalmaznám, hogy a Nemzeti Földalapból próbáljunk területet biztosítani azoknak a
gazdáknak, akiknek a termelőeszközeire hitelek vannak… Tehát ha az idei évben át is
segítjük őket ezen a problémás időszakon, a jövő évben ugyanígy ezt a holdbéli tájat nézik
majd, ami most ott van, és nem nagyon fognak ott élelmiszert termelni. És én azt gondolom,
nem is lenne szabad ott élelmiszert termelni, mert egyrészről ha mondjuk mi ott… A
napraforgó került szóba, hogy esetleg a napraforgó bírja ezt a lúgosabb területet, de akkor a
napraforgóexportunkat szerintem kinyírjuk - már elnézést a kifejezésért! -, Magyarországról
napraforgót senki nem fog venni, mert senki nem fogja tudni megmagyarázni, hogy az éppen
nem a devecseri napraforgó. Én egyébként az energiaültetvényeket is óvatosan kezelném.
Szerintem az üdvözítő megoldás az erdőtelepítés lenne, ami egyúttal az ott élőknek egy
kultúrtájat is jelentene, tehát azért egy ezerhektáros erdő egy életminőség-javulást is jelentene
az ott élőknek. Köszönöm.
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ELNÖK: Csak jelezni szeretném, hogy akkor szánjunk rá egy komolyabb időtartamot,
olyan értelemben, hogy minden bizonnyal az ottani gazdák képviselete lehetne akár egy
falugazdász meghívásával - aki, remélem, hogy ilyenkor már kapott kellő tájékoztatást a
földterületekről a két település tekintetében -, méréseket végző szervezetek, Tudományos
Akadémia, Greenpeace, ha jól hallottam a közhírekből, ha jól tudom, és a kormányszervek
részéről is megemlített katasztrófavédelem, Belügyminisztérium, illetve Vidékfejlesztési
Minisztérium. Tehát akkor minimum ilyen körben gondolkodjunk!

A kihelyezett üléssel kapcsolatosan annyit, hogy azt csak akkor, ha a bizottság
egyértelműen elszánja magát erre. Miért mondom ezt? Azért, mert akik régi képviselők
vagyunk, tudjuk, hogy milyen a kihelyezett bizottsági üléseknek az intenzitása, ezért kezelem
óvatosan. A magunk részvétele is akadozni szokott, és a meghívott szervek részvétele is
akadozni szokott - egyszerűen ilyenek vagyunk sajnálatos módon. Ha nagyon nagy az
elszántság, én ennek nem állok ellent, csak megjegyzem, hogy a parlamentben jövő héten is
háromnapos lesz az ülés, és a költségvetés még nincs is beterjesztve, tehát amikor az megjön,
akkor még inkább leterheltek leszünk. Egyszerűen az időpontot nem nagyon látom most így
elsőre.

De maradjunk annyiban, hogy a most megnevezett, érintett szervekkel a
kapcsolatfelvételt megkezdjük, és az ő válaszuk már nagyban inspirál majd bennünket arra,
hogy kinézzünk egy időpontot, feltételezve azt is, hogy esetleg kihelyezett ülés legyen, de egy
olyan időszakban, amikor minimum több órát is rászánunk, mert úgy érzékelem, hogy lesz itt
olyan információ, amely miatt nem tudjuk ezt egy gyors napirendi pont keretében
megtárgyalni. Tehát ezt is figyelembe kell majd vennünk, amikor rászánjuk az időt.

Szabó Rebekát és Gőgös Zoltánt láttam még jelentkezni.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak gyorsan azt szerettem volna
jelezni, hogy mi is nagyon örülünk, meg én is személy szerint nagyon örülök ennek a
javaslatnak, és nagyon hasznosnak gondoljuk, hogyha erről lesz egy hosszabb bizottsági ülés.

A meghívottakra vonatkozóan: nem tudom, lehet-e még esetleg a későbbiekben
javaslatot tenni, mert nekem helybeli civil szervezetek, amelyeknek különböző jó megoldási
ötleteik vannak, jeleztek, de nem tudom most pontosan idézni a nevüket. E tekintetben akkor
esetleg lehet-e még a későbbiekben javasolni? Köszönöm.

ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Én elég sokat voltam ott ebben a két hétben,
sokat tárgyaltam az ottani termelőkkel. Az a baj, hogy ezzel a rengeteg ötlettel már úgy
vannak, mint a rabbi a libákkal: ötlet az még volna, csak már liba nincs. (Derültség.) Én tehát
azt gondolom, hogy biztos, hogy erre a kormánynak oda kell figyelnie, mert ez a sok
látványos bemutató ezekkel a biotrágyákkal meg egyebekkel, azért az… Szóval nem nagyon
hisznek benne. És ezeknek hosszabb idő kell, ennyi idő alatt nyilván nem lehet megállapítani,
hogy ezek mit csinálnak ott, meg mit nem.

Be kell vonni az ottani termelőket. Az, amit a Balázs mond, egyértelműen jó ötlet,
hogy valami átmeneti, ha nem is hosszú távú, de gyors elfoglaltságot adjunk nekik, mert a
technikájukkal kell majd valamit kezdeni. Meg itt olyanokat is végig kell majd gondolni,
hogy jó ötlet az erdő, de mi történik a megépített szárítókkal, mi történik a felújított
állattartóteleppel, ki fizeti vissza a hiteleit, egyéb. Mert onnantól, ha ott erdő van, tehenet
nyilván nem lehet majd tartani, és ott elég sok van, tehát azon a részen viszonylag többen,
kisebbek, nagyobbak foglalkoznak legeltetéses állattartással, ilyenekkel. A másik viszont,
hogy ha azt mondja ki a szakma - mert ezt nyilván a szakmának kell kimondania -, hogy erdő,
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akkor nem kell elhordani a vörösiszapot; akkor le kell szántani 80 centire, aztán majd ellesz
ott az olyan szépen az erdő alatt.

Tehát foglalkoznunk kellene vele, én is azt gondolom, és szerintem a mostani,
úgymond felújítási vagy katasztrófaelhárítási felügyelet mellett mindenképpen kell egy olyan
felelős személy, aki mondjuk ezekkel a témákkal külön foglalkozik. A mostani igazgatónak,
aki meg van bízva a MAL ügyeivel meg az egész katasztrófával, nagy valószínűséggel nem
lesz arra energiája, hogy mondjuk ezeket a dolgokat kezelje. Én tehát úgy gondolom, további
kormánymegbízottakra lesz szükség a különböző területekre, akiknek viszont előbb-utóbb
tényleg át kell majd nézniük ezt a sok ötletet, hogy mi legyen. Ugyanis ha ott tényleg
földcsere lenne, még ha csak tíz centi is, az több évbe telne. Fizikailag ezer hektárról
elhordani teherautókkal a földet, az több év. Tehát jól hangzik, csak…

ELNÖK: És hova tesszük!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És hova tesszük? (Közbeszólás: És honnan hozunk
oda?!) És honnan hozunk oda helyette? - ez meg a másik. Úgyhogy az ötlet jó, szerintem
mindenképpen. Most már ez a fázis van. Eddig korainak éreztem volna ezt, mert az első

nyilván az életvédelem meg a közvetlen katasztrófaelhárítás, de nem lehet sokáig húzni, mert
az ottani jó néhány száz szereplőnek tényleg megélhetést kell majd adni vagy ott, vagy
máshol, de akkor ezt el kell dönteni.

ELNÖK: Ezért is indokolt a Sándor felvetése. Ennek a háttérszervezésnek a
megindításával szerintem egy héten belül választ tudunk adni arra, és kitűzünk egy időpontot.

(Sáringer-Kenyeres Tamás jelzésére:) Tamás, csak kérdezem, hogy hozzá akarsz-e
még szólni. (Jelzésre:) Igen.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Csak annyit tennék hozzá, hogy a
koordinációs szerepet kell csak vállalni az egészben, nem kell egyebet vállalni. Akik értenek
hozzá, azokat megszelektálni egy kicsit, legalábbis jómagam, mert értek a mezőgazdasághoz,
tehát tudom, látom, hogy mit mond meg mit sem, és abból az öt-hat lehetőségből, amit ott
lehet művelni, már lehet javaslatot tenni. Aztán majd ők eldöntik, hogy mit csinálnak belőle.
Öt-hatnál nem lesz több ezen a területen. (Gőgös Zoltán: Á!)

Egyébként én kérdeztem erről a megyei közgyűlés elnökét, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét, és egyértelműen földcserét emlegettek. Én ott hüledeztem, de… (Gőgös
Zoltán: Én is!) Szóval viccesnek tűnt, hogy földcserét… (Közbeszólások.)

ELNÖK: Nem ítéljük meg most egyelőre, hallgassuk majd meg!
A bizottsági ülés arra irányulna, én legalábbis azt szeretném, hogy hallgassuk már meg

(Gőgös Zoltán: Hallgassuk meg a véleményeket!), hogy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni a
tudomány, az ökológia, a civil szervezetek és mindenki szerint, aki valamilyen elképzeléssel,
életképes elképzeléssel rendelkezik egyáltalán.

Akkor ezt így indítjuk meg, és tájékoztatni fogjuk a bizottságot.
Szeretném jelezni, hogy az aláíróívek között - nem tudom, valaki észrevette-e - volt

egy olyan is, amelyen rajta volt kérdésként, hogy ki fog tudni részt venni november 3-án 16 és
17 óra között az Unió ideérkező mezőgazdasági bizottsága és a mi bizottságunk együttes
ülésén. (Közbeszólások: Az szerda!) Ez a november 3-a egy szerda, és 22-ére le kell
jelentenünk a Külügyi Hivatalnak a bizottsági tagok részéről a részvételi szándékot. Ezért
még egyszer jelzem, hogy azért volt két aláíróív, mert az egyiken erre jelentkeztünk - csak
hogy ez mindenki előtt világos legyen. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Az ülésnap, parlamenti
ülésnap!) Ez az Unió bizottságát nem annyira érdekli (Derültség.), ezt szeretném jelezni.
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Egyszerűen bejelentkeztek, hogy november 3-án, 4-én és 5-én biztos itt lesznek. Ennek a
megfelelő külügyi, protokolláris, látogató, terepbejáró és minden egyéb része gyakorlatilag
készen van, a mi feladatunk, hogy 16 és 17 óra között fogadni fogjuk őket - ez egészen biztos.

VARGA GÉZA (Jobbik): A pontos helye mi?

ELNÖK: Várhatóan a Parlamentben (Gőgös Zoltán: Delegációs terem!), a főemeleten,
a Delegációs teremben lesz a szinkrontolmács biztosítása miatt. Jó, tehát akkor erről
tudomásunk van.

Örülnék neki, hogyha többen részt vennénk ezen, ez jelzi azt is, hogy milyen
komolyan vesszük őket. A magunk részéről az előkészületek megtörténnek, az Unió különféle
bizottsági tagjaitól információkat kértünk már az uniós bizottsági tagokról, hogy kik is
érkeznek, hogy képben legyünk, ki milyen területen dolgozik, s a többi, s a többi, s a többi.

VARGA GÉZA (Jobbik): Hányan jönnek?

ELNÖK: Azt még nem tudjuk pontosan, de hamarosan erre is sor fog kerülni. Mindig
úgy szokott lenni, hogy a jelzések alapján nagy lendülettel jelentkeznek, aztán csorgadoznak
lefelé… (Gőgös Zoltán: Legutoljára azért voltak!) Azt is jelezték viszont, hogy
Magyarországra szívesen szoktak jönni, úgyhogy könnyen lehet, hogy az átlagoshoz képest
nagyobb létszámban, de biztos nem teljes létszámban lesznek jelen. Ennyi információt tudunk
egyelőre.

Van-e még egyéb bejelentenivalója a bizottságnak? (Senki nem jelentkezik.)
Mint jeleztem, ha úgy alakul, akkor a jövő héten nem tartunk bizottsági ülést. A két

alelnök úrral egy, már több mint fél éve húzódó meghívásnak, a román miniszter,
agrárminiszter meghívásának próbálunk a jövő héten eleget tenni. Ennek csak a parlamenti
munkánk lehet akadálya, ami elég intenzív lesz a jövő héten, majd hétfőn fog kiderülni, hogy
hogy is alakul a jövő heti parlamenti ülésünk. Mint említettem, ennek következtében a jövő
héten nem lesz bizottsági ülés, ellenben a rákövetkező hét keddjén - mert november 1-jén a
mindenszentek napja miatt nincsen parlamenti ülés -, ami hétfői parlamenti ülésrendnek fog
megfelelni, délelőtt mindenféleképpen kell bizottsági ülést tartanunk a folyó
törvénytervezetek módosító és kapcsolódó módosító indítványairól való szavazás miatt.
Egyelőre ennyit látunk.

Változatlanul bármilyen információ lesz, a bizottság titkársága azonnal értesíti a
bizottsági tagokat, tehát a levelezőrendszert kérjük figyelemmel kísérni. (Horváth Zoltánné:
És sms-ben is.) És sms-ben is rásegítünk még erre.

Köszönöm szépen.
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Ha nincs további bejelentés az egyebekben (Senki nem jelentkezik.), akkor az
egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


