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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)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

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

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke

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

Helyettesítési megbízást adott
Font Sándor (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz) megérkezéséig dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Vona Gábor (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Fejes Eszter főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szatmári László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Farkas Zoltán vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve tisztelt vendégeinket,
kollégáinkat. Meg szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy foglalják el a helyüket, és a
szükséges adminisztrációt a saját jelenlétre, illetve a helyettesítésre végezzék el.

A meghívóban három napirendi pont lett kiküldve. Szeretném megkérdezni a bizottság
tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e vélemény, illetve van-e új
napirendipont-javaslata bárkinek is. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, javaslom,
hogy szavazzunk a napirendi pontokról. Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi
pontokkal és azok sorrendjével, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Tartózkodás és nem szavazat nélkül a bizottság elfogadta ezt.

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

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pont 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 részletes vitájához benyújtott ajánlási pontok, módosító
javaslatok megvitatása, amelyet a bizottságra vonatkozó tárgykörben kell megtennünk. Meg
szeretném kérdezni, hogy a minisztériumot, illetve a kormányt ki képviseli – mert többeket is
jeleztek -, akit köszönthetek.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Szatmári
László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese vagyok.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Akkor szeretném megkérni a tisztelt bizottság tagjait, hogy a napirendi pontnak

megfelelően először a 40. ajánlási pontról szavazzunk, amely összefügg a 70., illetve a 73.
ajánlási pontokkal. Ez Vágó Gábor, Scheiring Gábor és Szabó Rebeka képviselőtársunk
módosító javaslata. Annyit elmondanék a módosító javaslattal kapcsolatban, hogy az első
helyen kijelölt bizottság döntése alapján a módosító javaslat nem házszabályszerű.
(Közbeszólások: Akkor nem kell szavazni róla! – Gőgös Zoltán: Arról nem kell szavaznunk.)
Akkor nem kell róla szavazni, csak nekem ez van az itinerben előhozva. Akkor erről nem
szavazunk. (Szabó Rebeka: Mert nem házszabályszerű?- Gőgös Zoltán: Mert nem
házszabályszerű.) Mert nem házszabályszerű. (Szabó Rebeka: Megkérdezhetem, hogy miért
nem? – Gőgös Zoltán: Azt a bizottságtól kellene megkérdezni, amelyik elutasította, nem
tőlünk, Rebeka.) Az ügymenetünk az, hogy ha a kijelölt bizottság megállapítja, hogy nem
házszabályszerű egy javaslat, akkor azt más bizottságok már nem is tárgyalhatják. (Szabó
Rebeka: Ezt értem…) Az alelnök úr szeretne szólni.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak annyit, hogy nagy valószínűséggel az volt a baj,
hogy az adótörvények kapcsán nem volt megnyitva ez a pont, és akkor ehhez nincs joga
elvileg képviselőnek módosítót beadni. Tehát csak megnyitott ügyekhez lehet javaslatot
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beadni, a kompenzációs felár mint kör pedig nem volt megnyitva a törvénynél. (Szabó
Rebeka: Ja, értem, köszönöm.)

ELNÖK: Köszönjük szépen az alelnök úrnak a kiegészítést.
Rátérünk a következő módosító javaslatra, amely a 43. ajánlási pont, dr. Szekeres Imre

képviselő úr indítványára. A módosító javaslatot az előző bizottságok egyharmada sem
támogatta. Meg szeretném kérdezni a minisztérium részéről jelen lévő…

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Gőgös Zoltán: Indoklást kérünk szépen!) Gőgös
alelnök úr indoklást kér. Megadom a szót a kormány képviselőjének.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kolléganőm, dr. Fejes
Eszter főosztályvezető-helyettes asszony fogja indokolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. A
kormány a javaslat költségvetési kihatására tekintettel nem tudja az indítványt támogatni.
Csak a tejnek az átsorolása önmagában 23,5 milliárd forint bevételkiesést okozna, és a
Költségvetési Tanács is, ahogy számszerűsítette az indítvány kihatását, 70-90 milliárd forintra
tette az összkihatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még az ajánlási ponttal kapcsolatosan észrevétel,
hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk az ajánlási pontról. Aki
egyetért vele, kérem, tegye fel a kezét. (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem
szavazat? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő ajánlási pontunk a 45. számú, amely Vágó Gábor, Scheiring Gábor és
Szabó Rebeka képviselőtársunk javaslata. Ez szintén nem házszabályszerű, így erről nem dönt
a bizottságunk.

A következő ajánlási pont a 46. számú, Balázs József képviselőtársunk ajánlása,
amelyet a különböző bizottságok nem támogattak. És a kormány támogatja-e?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ismételten
áttekintette, és támogatja.

ELNÖK: A kormány tehát támogatja. (Szatmári László: Igen.) Jó, köszönöm szépen.
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés vagy vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor szavazunk, figyelembe véve azt, hogy a kormány támogatja ezt az ajánlási
pontot. Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem szavazat? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A többi
igen, a bizottság támogatja.

A 49. ajánlási pont dr. Gyenes Géza képviselő úr javaslata. Az előző bizottságok
egyharmaddal sem támogatták. És a kormány?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány sem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatosan
kérdés, észrevétel vagy vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor
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szavazzunk! A kormány tehát nem támogatja. És a bizottság? Aki támogatja, kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 6 igen, a bizottság egyharmada sem támogatja az ajánlási
pontot.

A következő ajánlási pont a 67. számú… Az előbb a 49-es összefüggött az 52., az 56.,
az 58., illetve a 77. ponttal.

A 67. ajánlási pont következik, amely összefügg a 71. és a 75. ajánlási ponttal, de
mivel ez sem házszabályszerű, így ezt sem támogatjuk.

Van-e olyan javaslat, amelyet esetleg képviselőtársaink itt a bizottsági ülésen
szeretnének a bizottság figyelmébe ajánlani? (Senki nem jelentkezik.) Ilyen nincs.

Köszönöm szépen, az első napirendi ponttal végeztünk. Rátérünk a következő
napirendi pontra.

A nemzeti adó- és vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Következő napirendi pontunk a nemzeti adó- és vámhivatalról szóló T/1377. számú
törvényjavaslathoz benyújtott ajánlási pontok. Itt két ajánlási pont kapcsolódik a bizottság
tevékenységéhez. Az egyik a 38. ajánlási pont, amelyet a gazdasági bizottság javasol. Meg
szeretném kérdezni a kormányt, hogy támogatja-e.

DR. FARKAS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Farkas Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium vezető tanácsosa vagyok, és a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen, tanácsos úr. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság
részéről van-e vélemény vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor
szavazzunk! A kormány tehát támogatja a 38. ajánlási pontot. És a bizottság? (Szavazás.) A
bizottság támogatja.

A következő a 42. ajánlási pont, amely szintén a gazdasági bizottság kiegészítése,
illetve ajánlása. A kormány képviselőjét szeretném megkérdezni.

DR. FARKAS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. Ehhez az ajánlási ponthoz van-e
vélemény, kérdés vagy hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor
szavazzunk a 42. ajánlási pontról, amelyet a kormány támogat. És a bizottság? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság is támogatja.

Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy más ajánlási ponthoz van-e
vélemény vagy észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a második napirendi
ponttal is végeztünk.

Egyebek

Rátérünk a harmadik napirendi pontra, ami igazából egy tájékoztatás. Szeretném
felhívni tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy holnap, 16 órakor, a Delegációs teremben
fogadjuk az Európai Unió mezőgazdasági bizottságát. Korábban lehetőség volt a bizottsági
tagoknak erre jelentkezni. Aki esetleg eddig még nem jelentkezett, a mai nappal megteheti ezt
a bizottság adminisztrációjánál. Szeretném kérni, hogy mindenki, aki teheti, jöjjön el, hiszen a
jövő szempontjából, én azt gondolom, fontos az, hogy a mezőgazdaság szakterületén minél
nagyobb lobbierőt tudjunk kifejteni, és ezt talán ezen az egyeztetésen is meg lehet tenni.
Tehát holnap, 16 órakor, a Delegációs teremben kerül erre sor. Ezzel kapcsolatosan
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háttéranyagok kerültek kiosztásra. Kérem, hogy a bizottsági tagok közül az, aki jön, a
háttéranyagot vigye magával, és addig tanulmányozza.

Több észrevétel a mai bizottsági ülésre vonatkozóan nem volt, köszönöm szépen a
jelenlétet. Csütörtökön, 10 órakor lesz bizottsági ülés…

(Jelzésre:) Tiffán Zsolt, parancsolj!

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném tájékoztatni a
bizottság tagjait és mindenkit, aki a teremben van, hogy a Szőlészeti és borászati albizottság a
következő két hétben intenzívebben fogja működtetni önmagát. 4-én, 11 órakor vagy fél 12-
kor – a helyszín még nem teljesen pontosított – az EU soros elnökséggel kapcsolatos borászati
témában lesz egy ülésünk, amelyen Győri Enikő vezetésével a Külügyminisztérium
munkatársai tájékoztatnak minket a témáról. 11-én, Szent Márton napján, az új bor ünnepén
pedig egy több témát felölelő gigaülést fogunk tartani. Mindenkit szeretettel várunk. És
szeretném kérni az albizottság tagjait, hogy ha tudnak, jöjjenek el, mert nagyon fontos, az
egész ágazat sorsát érintő kérdésekről fogunk tárgyalni. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezzel kapcsolatban nyilván megy majd e-
mail az érintett képviselők részére. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) Varga Géza képviselő úr kíván hozzászólni. Parancsoljon!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Hasonló jellegű bejelentésem
volna nekem is: én a közös agrárpolitika albizottságot vezetem. A múlt héten Brüsszelben
voltam, akkor annak a bizonyos kiszivárogtatott dokumentumnak a tárgyalását végezte el egy
konferencia, amelyet gazdaszervezetek és különböző civil szervezetek rendeztek. Dacian
Cioloş úr ott is ott volt, így ismertté tette az álláspontját erről a kiszivárogtatott anyagról. 17-
én, november 17-én viszont, mint tudjuk, az Európai Parlamentben lesz gyakorlatilag a
bejelentése, ennek, „Közlemény”-nek nevezi ezt a bizottság. Magyarul azt akarom csak
bejelenteni, hogy 17-e után – a titkárságunkkal egyeztetve – a közös agrárpolitika albizottság
szintén vagy egy hosszabb értekezletet tart, vagy akár két-három alkalommal is összeülünk,
mert 17-e után lesz végre valami, amit meg tudunk tárgyalni a közös agrárpolitika jövőjét
illetően.

Ha már nálam van a szó, akkor hadd adjak hangot annak a kritikámnak, hogy nagyon
rossz néven veszem azt, hogy csak egy óra időtartamot adott nekünk az Európai Parlament
mezőgazdasági bizottsága az itt-tartózkodásából a mi bizottságunknak. Ahogy elmondtad,
nagyon fontos a velük való együttműködés, de az egy óra csak egy protokolláris kézfogásra
meg két díszbeszédre meg két díszhozzászólásra ad lehetőséget. Ennél sokkal intenzívebb
ülésnek kellene lennie, különös tekintettel arra, hogy ismerjük az Európai Parlament
agrárbizottságának a programját. Szóval azért ezt egy kicsit szakmaibbra kellett volna venni.
Nem tudom, kinek szól ez, csak fontosnak tartottam, hogy a bizottság előtt ez hangozzon el.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor további
jó munkát kívánok a mai napra, viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc)

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


