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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám)  

(Általános vita)  

  

2. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 

2012. évi CXXVIII. továbbképzés módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8679. 

szám)  

(Pócs János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyebek  
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Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
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Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 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 a kormány képviselőit, akik már az egyes napirendi pontonoz érkeztek. A 
napirendjavaslatot a szokásos módon kiküldtük a bizottsági tagoknak. Kérdezem, hogy van-e 
kérdés, észrevétel a napirendtervezettel kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangúnak látom. Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/8750. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. Köszöntöm Palotai 
Kingát és Kanyó Lórántot a minisztérium képviseletében, és megadom a szót, hogy legyenek 
szívesek röviden ismertetni a benyújtott adótörvény-tervezet lényegi vonatkozásait.  

 

Palotai Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, Font úr. Üdvözlöm 
a bizottság tagjait, jó reggelt mindenkinek! Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot először nagyon röviden a célok mentén 
foglalnám össze - hallottam, hogy más bizottságokban kicsit hosszúra sikerült ez az 
összefoglaló, de én igyekszem rövid lenni -, és utána térnék rá azokra a módosításokra, 
amelyek a bizottságot valószínűleg jobban érdeklik, vagy kifejezetten érdeklik.  

Az őszi adótörvény-módosítások közül az első cél és talán a legfontosabb módosítás 
az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdításához kapcsolódik. 
2013. január 1-jétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi 
jövedelemadózás, a magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 százalék lesz az 
adó, azaz megszűnik az évi 2 424 ezer forint feletti jövedelmekre az adóalap-kiegészítés, 
vagyis a szuperbruttósítás intézménye. A szuperbruttósítás kivezetésével jelentősen 
egyszerűsödik az adóalap és az adóelőleg megállítása, ezzel ténylegesen megvalósul az 
egykulcsos személyi jövedelemadó rendszere, amely arányos, teljesítményösztönző és a 
családi kedvezményen keresztül egyben családbarát is.  

Az adótörvény-módosítások egy másik jelentős körének célja a vállalkozói környezet, 
a versenyképesség javítása, a befektetések ösztönzése. Ebből kiemelnék pár példát, például a 
személyi jövedelemadó rendszerében a munkahelyi étkeztetéshez kapcsolódóan jövőre a 
munkáltató már abban az esetben is biztosíthat utalvány formájában munkahelyi étkeztetést, 
ha az étkezőhely egyébként külső személyek számára is nyitva áll. A vállalkozói környezet 
javítását szolgálják további, a jövedéki adóval kapcsolatos módosítások, de ezekről később, a 
bizottságot érintően beszélnék. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig az általános 
forgalmi adó törvénynek az a módosítása, amelynek az értelmében 2013. január 1-jétől 
üzletágátadás esetén nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő 
joghatás, vagyis hogyha üzletág értékesítése történik, akkor abban az esetben az átadónak 
nem kell felszámolnia azt az áfát, amit az átvevő egyébként amúgy is levonhatott volna. Ez 
segíti a vállalkozások likviditási pozícióját.  
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Szintén jelentős módosítások kapcsolódnak az adózói adminisztrációs terhek 
csökkentéséhez. Ezeknek a kidolgozására többségében a Magyary-program keretében került 
sor. Itt is szeretnék kiemelni néhány olyan módosítást, amely, úgy gondolom, fontos és 
jelentős, elsőként a helyi adók köréből. A helyi adóknál az egyszerűsítést az képezi, hogy az 
adózóknak nem vagy nem elégséges információ áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy 
egy-egy település milyen helyi adót vezetett be milyen szabályokkal és milyen adómértékkel. 
A javaslat megteremti a jogszabályi hátterét egy, a Magyar Államkincstár által üzemeltetett, 
országos helyi adóztatási információkat tartalmazó adatbázisnak. Ez 2013. január 1-jétől egy 
havonta frissülő adatbázis lesz, amely valamennyi önkormányzat vonatkozásában tartalmazná 
az adott településen működtetett helyiadó-nemekre vonatkozó alapvető információkat, azt, 
hogy milyen adók működnek a településen, mekkora az adómérték, illetve hogy létezik-e 
bármely rendeleti adómentesség vagy kedvezmény. Ezen túlmenően az adatbázis szintén 
tartalmazna információt az egyes adóhatóságok elérhetőségéről, például hogyha az 
önkormányzatnak van honlapcíme, akkor arról, ahol az adózók utána további információkat 
kaphatnak.  

Az egyszerűsítések közül szintén érdemes kiemelni az illetékekkel kapcsolatos 
módosításokat. Itt a legfőbb egyszerűsítés magában az illetékrendszer átalakításában van, 
azzal összefüggésben, hogy változik az illetékkulcsok száma, például öröklési és ajándékozási 
illeték esetében a mostani 18-18 darab adókulcs helyett 2 illetékkulcs kerül bevezetésre, 
visszterhes vagyonátruházási illeték esetén pedig a korábbi kétkulcsos rendszert a kormány 
javasolja egykulcsossá alakítani. Azzal, hogy átrendeződés lesz az adókulcsokban, tehát az 
illetékrendszer ilyen típusú átalakítása összességében azonban nem eredményezi az 
illetékfizetési terhek növekedését, mert az átalakításhoz számos kedvezmény kiszélesítése is 
kapcsolódik. Erre is mondok egy-két példát: például ingatlancsere esetén eddig illetéket 
kellett fizetni abban az esetben is, hogyha az illetékalap negatív volt, ezután ebben az esetben 
nem kell illetéket fizetni, tehát ha például valaki arra kényszerül, hogy a lakását egy olcsóbb 
lakásra cserélje, akkor ezentúl nem kell illetéket fizetnie, természetesen ha mindezt egy éven 
belül teszi, vagyis a szokásos szabályok mentén. Szintén bővül például a fiatalok 
lakásszerzési illetékkedvezménye: 35 éves korig eddig 8 millió forintig élt ez a mentesség, 
ezután 15 millió forintig élne. További egyszerűsítések vannak például az egyenes ági 
rokonok közötti ügyleteknél: eddig csak a vissztehermentes ügyletek esetében járt az 
illetékmentesség, ez kibővítésre kerül a visszterhes ügyletekre, illetve például az egyenes ági 
rokonokon kívül az özvegyek is kaphatnak illetékmentességet.  

Ha továbbmegyünk az egyszerűsítésekben, szintén jelentős módosítások találhatók az 
adóigazgatás, az adóeljárás területén, egyszerűsödnek az adóhatósági igazolással, fizetési 
könnyítéssel, adómérsékléssel kapcsolatos szabályok, és talán ami a legfontosabb, hogy a 
javaslat megteremti a különböző adófizetési kötelezettségek egyetlen utalással való 
megfizetésének lehetőség. A részletszabályokat majd rendeleti szint fogja tartalmazni. Ez az 
úgynevezett egységes befizetési számla.  

Ami talán magánemberként érdekes lehet, az szintén egy egyszerűsítés, hogy az 
adóhatóság által elkészített egyszerűsített adóbevallás esetén, hogyha azzal egyetért az adózó, 
a jövőben azt nem köteles aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére.  

További egyszerűsítéseket is tartalmaz a javaslat, illetve vannak benne olyan 
módosítások is, amelyek az adómorál erősítését célozzák. Ezek közül kiemelném a 
társaságiadó-törvényben azt a módosítást, amely szerint tagi kölcsön esetén, hogyha a tagi 
kölcsön állománya növekszik egyik évről a másikra, akkor ennek az 50 százalékával növelni 
kell az elvártadó-alapot.  

A javaslat ezen túl tartalmaz jogharmonizációs módosításokat, a legjelentősebb az 
áfatörvényben van. Itt két irányelvet kellett átültetni: az egyik a teljesítési hely szabályaiban 
jelent változást, méghozzá nem adóalany részére közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása 
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esetén, a másik irányelv pedig a számlázás területén hoz jelentős változásokat. Erről 
összefoglalóan annyit szeretnék mondani, hogy ami nagyon fontos a számlázással kapcsolatos 
módosítások közül, az az, hogy új alapokra helyeződik az elektronikus számla fogalma, és az 
irányelv átültetésével - egyébként a kormány céljainak is megfelelően - jelentősen 
egyszerűsödik az elektronikus számlázás. A módosítással ezentúl összhangban lesz egymással 
a papír alapú és az elektronikus számla, az lesz a lényeg, hogy minden számlának három 
feltételt kell teljesítenie: az egyik az eredethitelessége, a másik az adattartalom 
sérthetetlensége, a harmadik pedig az olvashatóság. Amelyik számla ezeknek a feltételeknek 
megfelel, függetlenül attól, hogy milyen technológiai eljárással állították elő, ezentúl 
számlának minősül, és számlának kell elfogadni az általános forgalmi adó rendszerében.  

Úgy gondolom, ezek voltak a legfontosabb módosítások általánosan, és most rátérnék 
azokra a módosításokra, amelyek konkrétan a bizottságot érintik.  

Említettem, hogy vannak egyszerűsítő és vállalkozóikörnyezet-javító intézkedések a 
jövedéki adózás területén. Ezek közül az egyik az egyszerűbb adó-visszaigénylés, ami arra 
vonatkozik, hogy tekintettel arra, hogy elektronikus adó-visszaigénylések esetén nem 
szükséges a kérelemhez az annak alapjául szolgáló számlákat csatolni, ezeket a módosítással 
nem kell majd csatolni a papíralapú kérelmek esetében sem, jelentősen csökkentve a 
gazdálkodók adminisztrációs terheit. A mezőgazdaság területén különösen a mezőgazdasági 
gázolaj-visszatérítésre gondolok, ott jelent ez jelentős könnyebbséget.  

Ehhez a témához kapcsolódik az is, hogy lehetővé válik a saját gazdaságban előállított 
tiszta növényi olaj felhasználhatósága is, vagyis a javaslat lehetővé teszi, hogy a saját 
gazdaságban előállított tiszta növényi olajat a gazdálkodók saját munkagépeikben 
felhasználhassák, a kedvezmény mértéke pedig azonos a mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj kedvezményével, csak az eljárás fordított, mert amíg gázolaj beszerzése esetén 
82 százalékot lehet visszaigényelni, addig a saját előállítású tiszta növényi olaj után a gázolaj 
adómértékének a 18 százalékát kell megfizetni. A részletszabályokat például az adóraktári 
engedélyezésre vonatkozóan vagy a bizonylatolásra, a nyilvántartásra vonatkozóan majd 
külön jogszabály, rendelet fogja meghatározni.  

Azt gondolom, szintén fontos és ebben a körben érdekes módosítás, hogy csökken a 
szeszfőzdék jövedéki biztosítékának a mértéke. A kormány javasolja a bérfőzdék működési 
feltételeinek javítása érdekében a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki 
biztosítékának 500 ezer forintos határról 200 ezer forintos határra történő csökkentését, a 
vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében pedig a javaslat tartalmazza azt is, 
hogy a kiskereskedelmi szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 2 millió forintra csökkenjen. 
Kiskereskedelmi szeszfőzdék alatt itt az évi legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesztartalmú 
alkoholtermékeket előállító szeszfőzdékre kell gondolni.  

Szintén az ágazat működési feltételeinek javítását hozza, és konkrétan a borászatoknak 
kedvez az a szabály, hogy termékpalettájuk bővítése érdekében 2013. január 1-jétől a javaslat 
lehetővé teszi az egyszerűsített adóraktárban saját előállítású szőlőborból évente legfeljebb 
10 ezer liter mennyiségű palackos erjesztésű pezsgő előállítását kereskedelmi céllal. A 
javaslat szintén tartalmazza az ehhez kapcsolódó részletszabályokat is, például hogy a 
kistermelői pezsgő is a pincekönyvben lenne nyilvántartható.  

Az ágazat szereplői versenypozíciójának további javítását szolgálja az az intézkedés, 
amely szerint a teljes denaturálást végző magyar piaci szereplők számára a javaslat lehetővé 
teszi a más tagállamok által bejelentett teljes denaturálási eljárással Magyarországon 
előállított alkohol végleges adómentességét, de ennek feltétele van, hogy az így előállított 
terméket igazoltan ki kell szállítani az adott teljes denaturálási eljárást bejelentő tagállamba.  

Szintén fontos módosítás, hogy a javaslat tartalmazza az egyéb bor adómértékének a 
szőlőborral azonos mértékre, 0 forint/literre való csökkentését, ugyanakkor a kapcsolódó 
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kockázatok miatt az egyéb bor adóraktáraknál 1 millió forintos jövedékibiztosíték-minimum 
bevezetését javasolja.  

Még egy dolgot említenék meg a jövedéki adó témaköréből, ez pedig az alkoholos 
meggyléhez kapcsolódik. A javaslat lehetővé teszi az adómentes felhasználóknál az alkoholos 
meggyléből történő tiszta szesz visszanyerését és újbóli felhasználását, azzal a szabállyal, 
hogy ez az élelmiszeripari felhasználás körére is kiterjed.  

Az ágazatot érintő további módosítás az illetéktörvényben található, amely 
véleményünk szerint egy jelentős és kedvező változás, mégpedig hogy a kormány javasolja a 
termőföldszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alanyi 
körének bővülését, oly módon, hogy a kedvező szabályt a családi gazdálkodók is 
alkalmazhatnák. Szintén a szektor specialitásait, jellegzetességeit veszi figyelembe az a 
módosítás, amely azt mondja, hogy változik az illetékmentesség feltételeinek a kezdő pontja, 
ez nem az a pont lenne, amikor a vagyonszerző a termőföldet megvásárolja, hanem amikor a 
birtokbavétel van, tehát akkortól kell mezőgazdasági célra hasznosítani az illetékmentesen 
megszerzett termőföldet. Az illetéktörvényben termőföldszerzéssel kapcsolatban további 
javaslatok vannak, ezek azonban pontosítások, és arra irányulnak, hogy az 
illetékmentességhez kapcsolódó pótilleték-fizetési kötelezettség, tehát az az eset, amikor 
elidegenítés miatt nem teljesül az, hogy legalább 5 évig mezőgazdasági célra használja az 
illetékmentesen megszerzett termőföldet, ebben a tárgykörben pontosításra kerül, ami a 
jogértelmezésből eddig is kijött, hogy nem minősül elidegenítésnek, és így nem kapcsolódik 
hozzá pótilleték-fizetési kötelezettség például a kisajátításhoz vagy pedig hogyha elhalálozik 
az egyébként a termőföldet illetékmentesen megszerző.  

További módosítások. Igazából apró, de kedvező módosítások vannak az szja-
törvényben, ezek közül kettő a mezőgazdasági őstermelői tevékenység értelmezéséhez 
kapcsolódik, és csak pontosítás abban az értelemben, hogy a jogszabály a jogértelmezést 
követi le. Az egyik ahhoz kapcsolódik, hogy ha a pálinkát valaki bérfőzeti, akkor ez 
őstermelői tevékenységnek minősül - ez a jogértelmezésben eddig is így volt, de most 
megjelenik a törvényszövegben, hogy egyértelmű legyen, hogy ez is saját gazdaságban 
végzett tevékenységnek minősül -, a szőlőborral kapcsolatban pedig csak egy technikai 
módosítás van az szja-törvény mellékletében a vtr. számok miatt, de ez egy technikai 
módosítás, az érdemi módosítás már a korábbi években megvalósult. (Font Sándor, a 
bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

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

 
Egy dolgot említenék még meg, ez pedig az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos. Az 

szja-törvény tervezet, javaslat szerinti módosítása tartalmaz egy felhatalmazó rendelkezést 
arra vonatkozóan, hogy az őstermelői igazolványt elektronikus úton is lehessen majd 
kérelmezni, illetve kiegészül azzal, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrizheti az 
őstermelői igazolványt, és ezzel a tevékenységgel kapcsolatban lényeges adatokat; 
ellenőrizheti, és ezeket át is adhatja az adóhatóság részére.  

Én ennyit szerettem volna elmondani a javaslatról, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kérdések következnek. (Jelzésre:) 

Varga Géza képviselő úr! 
 

Kérdések, hozzászólások 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Itt egy nagyon sokrétű 
törvénymódosításról hallottunk, amely módosításoknak nyilván nem mindegyike tartozik 
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ránk, amelyik ránk tartozik, az is nagyon sokrétű, nagyon igyekeztünk követni. Azt 
gondolom, egyet emelnék ki, ez pedig a növényi olaj gazdaságon belüli előállításának a 
lehetősége. Ezt mi rendkívüli módon üdvözöljük, ez egy nagyon régóta várt intézkedés volt a 
részünkről. (Gőgös Zoltán: Nem éri meg!) Itt is szeretném leszögezni, hogy ez egyedül a 
Jobbik Magyarországért programjában volt írottan is, visszakövethetően lefektetve, és ezért is 
nagyon örülünk annak, hogy ez végre a kormány részéről is meghallgatásra talált. (Font 
Sándor, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) Ez különösen abból a szempontból 
nagyon fontos, hogy az állattenyésztés tevékenységét ez nagyon fogja segíteni, ezt igazán 
azok a gazdaságok fogják tudni hasznosítani, amelyek állatállománnyal is rendelkeznek, 
hiszen akár egyharmad áron tudják előállítani a saját növényi olajukat, hogyha a 
kétharmadnyi pogácsát az állatokkal tudják feletetni, és azt bele tudják tenni az abrakba. De 
nem a szakmai kérdésekbe akarok itt most belemenni, hanem az adótörvény adóhoz 
kapcsolódó módosításához volna egy olyan kérdésem, hogy jövedéki raktárakra lett volna 
szükség, tehát egy csomó mindent érint, és ha egy picit a részletekbe beavatna bennünket a 
tisztelt előterjesztő, hogy hogyan kell ezt nyilvántartania, hogy kell ellenőriznie, hogy kell 
bevallania, melyik járművekre, tehát a gazdaságon belül vannak a traktorok, amelyekre 
elsőrendű és nyilvánvaló, de akár - nem tudom én - egy telepi áramfejlesztésre mondjuk egy 
tanyamegoldás esetén ugyanúgy lehet-e használni, és ugyanilyen elbírálás alá esik-e, vagy 
éppen egy szállító jármű, amely szintén a gazdálkodáshoz szükséges, de az néha kimegy a 
közútra. A törvényalkotó hol húzza meg azt a keretet, ahol ezt ténylegesen fel lehet használni, 
és ezen a meghúzott kereten belül ennek mi a nyilvántartása, mi az ellenőrzése? Erre nézve ha 
egy picit bele tudnánk menni a részletekbe! Köszönöm szépen.  

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

 
ELNÖK: Patay Vilmosnak kell most szót adnom, utána Gőgös Zoltán. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor most még a kérdéseknél 

tartunk, vagy már lehet mondani a véleményt is? (Gőgös Zoltán: Mindent lehet.) 
 
ELNÖK: Mi együttesen szoktuk ezt kezelni, tehát nem választjuk szét.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Jó. Megtévesztett Horváth képviselőtársam, amikor a 

kérdéseket nyitotta meg. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Akkor először talán általánosságban szeretném azt a véleményemet megfogalmazni, 

hogy végre egy olyan adótörvényt módosító csomagot üdvözölhetünk, amely hihetetlen 
szélességben igyekszik az adózó polgárok és a vállalkozások adózással kapcsolatos terheit 
csökkenteni, és én úgy látom, hogy nagyon sok kezdeményezést, akár a politikum oldaláról, 
akár az adózók, a vállalkozások oldaláról érkező kezdeményezéseket befogadták, és 
figyelembe vették a könnyítéseknél. Különösen egy pár dologban szeretném részben mint 
választókerületi képviselő, részben pedig mint vállalkozásvezető is üdvözölni azokat a 
változásokat, amelyeket ez a módosító csomag eredményezni fog.  

Ahogy elhangzott, az elektronikus számlák kapcsán a PDF alapú számlák 
elfogadhatók lesznek bizonyos feltételek teljesülésével. Ez egy nagyon nagy előrelépés, és azt 
gondolom, hogy biztos, hogy még többen fognak élni ezzel a jövőben.  

A jövedéki adóval kapcsolatban én nagyon fontosnak tartom, hogy a kiskereskedelmi 
célú szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 10 millió forintról a 20 százalékára, tehát 2 millió 
forintra csökken, és a bérfőzdék adófizetési kötelezettsége is csökken. Többekkel voltam 
kapcsolatban az elmúlt években, és ez egy folyamatos panaszkodás volt. Ez végre egy olyan 
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pozitív változás, amely a kisvállalkozók, a kisvállalkozások munkáját, működési feltételeit 
ilyen értelemben könnyíti. 

Egy érdekes, de nagyon fontos változás, hogy végre lehet kezelni, azokat a 
szeszesitalokat, amelyek zárjegyei a különböző pakolások folytán megsérültek, azokat lehet 
pótolni. Ez egy kis dolog, de azoknál az üzleteknél, azoknál a vállalkozásoknál ez mindig egy 
panaszos állapot szokott lenni. És én azt is fontosnak tartom, hogy ha csekély mértékű 
adótartozásuk van ezeknek a jövedéki adó alá tartozóknak, ha a 60 napot nem haladja meg, és 
csekély összegű, tehát 100 ezer forint alatti a tartozásuk, akkor ez ne járjon egy automatikus 
jövedékiengedély-visszavonással, mert onnantól kezdve ellehetetlenül az a vállalkozás, és 
nagyon nehéz helyzetbe kerülhet.  

A vállalkozásokkal kapcsolatban négy dolgot szeretnék különösen kiemelten 
üdvözölni, éspedig hogy a vállalkozások szempontjából tényleg egy jelentős egyszerűsítést 
jelent, hogy amikor különböző adókat utalunk, utalnak, akkor azt együtt megtehetik. Van 
olyan vállalkozás, amely adott esetben három-négyféle adót is köteles utalni külön-külön, és 
ez most mehet együtt is. Ami még egy nagyon fontos változás, hogy a szigor enyhítené az 
úgynevezett önellenőrzésre történő felhívás jogintézményét. Én azt gondolom, hogy ez is egy 
könnyítés, hogy azok a vállalkozások egy kicsit felkészültebben kapják a végleges 
adóellenőrzést.  

Fontos dolognak tartom azokat a méltányossági intézkedéseket is, amelyeket a 
tervezet bevezetni javasol, és azt is fontosnak tartjuk, hogy a kis- és középvállalkozások 
adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a jövő évtől az úgynevezett 
mikrogazdálkodás egyszerűsített éves beszámolót is készíthet, ami végül is jobban kezelhető 
az ő számukra, és sokak számára még érthetőbb is.  

Végül két kérdést engedjen meg, elnök úr, a helyi adókkal kapcsolatban! Egy fontos 
problémát fog kezelni, hogy egy központi adatbázisból meg lehet ismerni a helyiadó-
féleségeket, nyilván azoknak van erre lehetőségük, akik interneteléréssel rendelkeznek. Az a 
kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ma a helyi adók kivetését jellemzően írásban teszik meg 
az önkormányzatok, kinek-kinek kipostázzák, és ugye ez nem jelenti azt, hogy ezen túl nem 
fogják ezt a lehívást, behívást vagy figyelemfelhívást, sok helyütt csekkek kiküldését is 
megszüntetni? Ez egy kérdés.  

Egy másik kérdés igazából inkább csak egy érdeklődést fogalmaz meg. A polgári 
törvénykönyvvel párhuzamosan készül, és a két törvény koherenciavizsgálata is folyik, 
márpedig az összefoglalóban, illetve az adótörvény-előterjesztésben nem találkoztam a 
készülő és majd a parlament elé kerülő szövetkezeti törvény kapcsán azzal az, úgy tudom, az 
önök minisztériumában folyik egyfajta olyan munkával adókedvezmények, preferenciák 
megfogalmazására, amelyek az új szövetkezeti törvény életbelépése után arra lennének 
hivatottak, hogy elősegítsék, támogassák ilyen oldalról is a szövetkezést, a szövetkezetek 
megalakítását, a szövetkezetek működését. Az lenne a kérdésem, hogy miután ebben az 
anyagban nem látjuk ezt, folyik-e ennek a munkája, és mikor várható, várható-e, hogy a 
következő évben ilyen típusú adókedvezmények megjelenjenek? Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek, mert nekem 

hamarosan el kell mennem egy másik programra. Általánosságban annyit szeretnék mondani 
erről az adócsomagról - és ezt nem a köztisztviselőknek mondom -, hogy szerintem vagy 
szerintünk ez filozófiailag továbbra is hibás. Nem a könnyítésekről beszélek, értékeljük 
azokat, amiket itt a főosztályvezető asszony elmondott bizonyos ügyek kapcsán, de az, hogy 
százmilliárdos nagyságrendű, a szuperbruttóból származó adóelengedésről dönt a kormány, 
miközben minden szereplő az élelmiszeriparból, a mezőgazdasági szektorból, és a 
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minisztérium is legalább egy éve mondja az áfacsökkentést, ez a kép nálam nem áll össze. 
Magyarul 100 milliárdból az alapvető élelmiszerek áfáját 10 százalék alá lehetne csökkenteni, 
úgy, hogy a mostani 18 százalékos kört még a hússal meg néhány zöldség-, gyümölcstípussal 
ki lehetne egészíteni. Jó lenne már egyszer átlépni ezt a filozófiát, hogy ne megint annak a 
körnek a zsebében hagyjunk havi 19-20-30 ezret, azt hiszem, 19 ezer a maximum, amit ott 
lehet hagyni, sőt ha gyerekkedvezményt is érvényesít az illető, akkor ez ennél sokkal több 
mondjuk 3-4 gyereknél, aki egyébként is meg tudja venni az élelmiszert, és nem érdekli, hogy 
mennyibe kerül.  

Magyarországon 30-40 százalékos élelmiszerár-robbanás van már most a kenyérnél, a 
húsnál, s a többi, és ez nem áll meg itt, biztos, hogy ez továbbmegy. Ezt fogja terhelni egy 
vagy 18 vagy 27 százalékos - két adókulcs van - áfatartalom. Ha tehát a kormány tényleg oda 
akarna forrást biztosítani, ahova kell, és a fogyasztást legalább stabilizálni akarná az 
ágazatban, akkor nem a szuperbruttót kellene kivezetni, még akkor sem, hogyha jól hangzik 
ez az egykulcsos, arányos vagy aránytalan, a kormány azt mondja, hogy arányos, én meg azt 
mondom, hogy Európában példátlanul aránytalan adózás, hiszen 50 százalékos maximális 
jövedelemadó-kulcsok is vannak, e helyett ezt kellene csinálni.  

Lenne egy konkrét, a szakmát érintő felvetésem is, és meg is kérném a bizottságot, 
hogy ezen gondolkodjunk el. Van ez a melegkonyhás étkeztetés, ami itt szóba került, ezért is 
szeretném felvetni. Ennél az van, hogy a saját helyen előállított - most kinyitják azt, hogy 
más, akár egy nyitott étterem is lehet, amit mondjuk egy cég működtet - és elfogyasztott étel 
után van az adókedvezmény. Szeretném mindenkinek világosan elmondani, hogy 31 százalék 
adót kell fizetni, hogyha az ebédet valaki kiviszi a kombájnosának, ugyanis annak az 
elfogyasztása nem az elkészítése helyén történik. Én azt gondolom, hogy ebbe speciális 
szabályokat lehetne bevinni, és én fel is hívom a Mezőgazdasági bizottság figyelmét arra, 
hogy ezen gondolkodjunk. Valószínűleg fogunk ilyen módosítót készíteni, ugyanis ha ezt 
most valaki lefordítja, ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági üzemben - amelyek persze 
hamarosan nem lesznek, ha az új földtörvényt elfogadjuk, de most még egyelőre vannak, és 
még vannak ilyen kafetériaszolgáltatások ezeknél az átkos, téesz alapú tőkés nagybirtokoknál 
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Jól megtanultad! Jól mondtad!) - ez lesz. 
Ezt csak azért mondom, hogy gondoljátok végig, hogy ezt most csak a szakácsnő veheti 
igénybe, szó szerint, ugyanis senki nem ott dolgozik. Az irodai dolgozó, ha egy másik 
épületben van ez a konyha, nem veheti adómentesen igénybe ezt a szolgáltatást, és ismerem 
annyira az APEH-ot, hogy meg fogja ezt nézni. Számtalan konkrét példát tudok mondani, 
hogy ez sajnos így működik. Ezzel valamit kellene kezdeni, mert ez szerintem nem normális. 
Ha azt akarjuk, hogy ez a rendszer tényleg fennmaradjon, és mondjuk egészséges étkezés 
legyen, ami sajnos a régi üzemi konyhák megszűnése után tömegesen változott szalonna-
kenyér-hagyma ebédre - már azért, mert az volt a legkézenfekvőbb, miután általában 
megszűntek a helyi étkezők… (Az elnök közbeszól.) Ezt választották az emberek, amikor a 
hideg… Én üdvözlöm, hogy a meleg kajánál ez van, sőt én bővíteném ezt a kört, mert roppant 
egészségtelen dologra álltak át az emberek, amikor a hidegutalványok bejöttek, és nem csak a 
melegétkezést támogattuk. Én nagyon megfontolásra ajánlanám, hogy legyenek ennek világos 
szabályai, és ne büntessük már azt a vállalatot, amelyik hajlandó mondjuk a saját dolgozóinak 
a munkaterületre is kiszállítani az ebédet - ez egy tipikus üzemi gyakorlat aratáskor is meg 
egyéb munkálatokkor is -, ezt én mindenképpen szeretném javasolni.  

Egy mondat még. Ha jól értelmezem, ez a saját üzemanyag-felhasználási kör pontosan 
ugyanaz a kör, amilyen körben most vissza lehetett igényelni a jövedéki adót. Számomra tehát 
világos, amit a Géza kérdezett, hogy milyen körben lehet ezt használni: abban a körben lehet 
saját üzemanyagot vagy saját olajat előállítani és használni - hiszen az adószabály is ilyen -, 
amelyik körben eddig a visszaigénylés lehetőséget adott, mert nyilván a szállító eszközökre ez 
abszolút nem adott lehetőséget. A másik, hogy ezt én is üdvözlöm, de ez nem lesz tömeges, 
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miután innentől kezdve nem igényelhet vissza jövedéki adót az egyéb gázolaj után, nem fogja 
csinálni, mert nem éri meg, 150 ezer forintos repcénél biztosan nem éri meg, még akkor sem, 
ha magának állítja elő, meg esetleg egy szűk körben, azért maradjunk annyiban, az 
állattartásnál ezt lehet használni, mert azért nem minden állatnál lehet ezt etetni, meg lehet 
próbálni, csak néhány nem bírja ki, mire megszokná, addigra probléma lesz vele. A 
repcepogácsa nem sörtörköly, meg nem szeszmoslék, azért ezt szeretném elmondani, de ez 
már nem az adóügyekhez tartozik. 

Úgyhogy nekem ezekkel vannak problémáim, főleg a szuperbruttó kivezetésével és az 
áfacsökkentés elhalasztásával, ezért semmiképpen nem támogatnám a javaslatot. Ennyit 
szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A magam részéről üdvözítőnek 

tartom a változtatásokat. Egy kérdésben én pontosítást szeretnék kérni, egyben meg az 
aggályaimat szeretném kifejezni. Az egyik ilyen, hogy most pontosan hogyan kell kiszámolni 
a saját célra előállított mondjuk biodízel adótartalmát, mert azt tetszett mondani, hogy ez a 
jelenlegi jövedéki adónak a 18 százaléka, azt hiszem, így tetszett fogalmazni, de lehet, hogy 
ezt én rosszul értettem… (Gőgös Zoltán: Nem, így van, 82-t lehet visszaigényelni, ez meg a 
18, passzol a kettő.) Jó, értem, akkor ez így rendben van.  

A másik, amit az egyéb gyümölcsborokkal kapcsolatosan tetszett mondani, hogy az 
Európai Unió irányelveinek megfelelően ez is olyan mértékű lesz, mint a bor adója, és egy 
1 millió forintos jövedékiraktár-terhet tesznek rá. Tegnap a szakmai szervezetekkel más 
ügyben volt egy egyeztetés, ők ezt a pontot nagyon veszélyesnek tartják, és ez messze 
túlmutat azon, hogy itt egy-két mondatban beszéljünk erről a témáról. Itt szükséges lenne 
tehát egy nagyobb szigorítás. Illetve én azt szeretném megkérdezni, hogy szükségszerű-e, 
hogy ez most legyen bevezetve, vagy ezt bevezethetnénk esetleg később, hogy jobban fel 
legyen készülve egy szakma, mert - hogy értsék a tisztelt képviselőtársak, nekünk is tegnap 
értelmezték ezt - amíg mondjuk almából, aminek kilója 40 forint „almabor”-t lehetne 
előállítani, gyakorlatilag olyan tömegborok tudnának megjelenni ennek a törvénynek a 
hatálybalépésével, ami a szőlőből előállítotthoz képest abszolút nem versenyképes, de a 
társadalmi hatása, illetve a mostani szőlészetek fenntartására ez komoly veszélyt jelentene, ez 
más országokban is komoly problémát okozott. Szükségszerű-e tehát, hogy ezt az egyéb 
gyümölcsboroknál most vezessük be, nem lehetne-e ezt még tovább húzni, hogy a szakma 
erre jobban felkészüljön? Illetve nem lehetne-e még szigorítani ennek a forgalomba 
helyezését? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit bajban vagyunk 

ezzel a javaslattal, mert ezzel általában, a nagy részét alkotó dolgokkal nem értünk egyet, 
gondolok itt arra, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó bebetonozása abszolút nem a 
Jobbik álláspontja, és szembemegy azzal a politikával, amit képviselünk. Az áfa érintetlenül 
hagyása szintén egy olyan rész, amit nagyon fájlalunk, de ezek nem érintik közvetlenül a 
bizottságunkat. Amely javaslatok a bizottságunkat érinti, azok döntő többségével egyetértünk, 
úgyhogy végül is úgy fogunk szavazni, hogy az általános vitára bocsátást támogatjuk, és az 
Országgyűlésben majd nyilván megpróbáljunk javítani ezen a javaslaton.  

Itt azért reagálnék az alelnök úr almaboros felvetésére. Azt látjuk, hogy a fiatalok 
körében óriási divat ma ezek az almából, körtéből és egyéb gyümölcsből készített gyengébb 
alkoholos italok fogyasztása… (Gőgös Zoltán: Csak az nem bor!) Tudom, hogy az nem bor, 
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világos, csak azért ezen keresztül az almabor és a többi ilyen ital is kezdi megszerezni az 
elismertséget, és egyre többen keresik azokat. Jó lenne, hogyha erre a meglévő vagy egyre 
inkább növekvő piaci igényre Magyarország is tudna reagálni, és nagyobb számban lennének 
itt ilyen borkészítő vállalkozások. Tehát értem én a veszélyt, és az valós, de azért nézzük meg 
a másik oldalt is, hogy lehet azért ennek komoly haszna is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Csak röviden. Tudom, hogy az elnök úrnak az 

almaborral, a gyümölcsborral kapcsolatosan mi az álláspontja, erre nem reagálnék többet, 
mint hogy ha megnézzük, hogy a borászatok mit fejlődtek a 20 évben, ez a lépés nem biztos, 
hogy az ő támogatásuk, hanem talán egy kicsit a veszélyt nyitjuk ki erre a részre.  

Az adózásra vonatkozóan ami itt szerepel az szja-val kapcsolatosan, ez mindig is vita 
lesz. Én nagyon szeretnék sokat adózni, mert akkor sokat keresek. Ez a dolog, ez a 
16 százalék, azt gondolom, az arányos adókulccsal igenis azt a teljesítményösztönzést, illetve 
lehetőséget adja, amire vágytunk volna, amit szerettünk volna. Igen, ezek filozófiai 
különbségek a társadalom berendezkedésére és a gazdaság működésére vonatkozóan. 
Elfogadjuk, hogy nem mindenkinek azonos a nézete, szerintem ez egy, a mi gondolkodásunk 
szerint helyes és jó irányt fog hozni. Helyes abból a szempontból is, hogy a gyermekekre 
vonatkozóan - talán az alelnök úrnak is volt egy megjegyzése - ha 3-4 gyerek van. Adja isten 
a 3-4 gyereket az olyan családoknál, amelyek igénybe tudják venni a megkeresett jövedelmek 
kapcsán az adókedvezményeket, akkor talán más lesz a… Pontosan ezt a célt szolgáljuk, ami 
itt felvetődött, reményeink szerint, ezzel a személyi jövedelemadó beállítással és ennek a 
teljes kibontásával. Azt mindannyian tudjuk, hogy a szuperbruttósítás egy érdekes dolgot 
hozott elő.  

Ami a helyi adókkal kapcsolatosan itt elhangzott, azt egy helyes dolognak tartjuk, és 
reményeink szerint a vállalkozások nem kerülnek majd abba a helyzetbe a módosításnál, hogy 
nem tudtak róla, későn teljesítenek, és akkor egyrészről nem szolgálja azt a célt, ami az 
önkormányzatok…, ez általában a kicsi önkormányzatoknál szokott gondként megjelenni, a 
nagyoknál tudott, hogy ez hogy van, és azt egyszerűbben le tudják rendezni a vállalkozások.  

Patay képviselőtársam már említette a szeszfőzdékkel kapcsolatos dolgokat. Mivel 
olyan vidék a mi megyénk is, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol komoly mennyiségben 
vannak gyümölcsöseink, amelyekből sokszor pálinka keletkezik, csak azt tudom mondani, 
hogy ezt örömmel látom, és ilyen értelemben támogatólag tudjuk nézni.  

Az illetékekkel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a házastársi örökléssel mi 
a helyzet. Persze most is vannak speciális helyzetek, amikor akár a végrendelettel, vagy ha 
nincs gyermek, akkor a házastárs örököl, de a Ptk. kapcsán beszéltük itt nemrégen, hogy egy 
gyermekrészt a házastárs is örököl. Kérdezném egy kicsit megelőzve, hogy a gyakorlatban 
gyakran elő szokott fordulni, hogy a házastárs örököl, az egyenes ágnál ez talán kicsit oldal 
volt.  

A másik pedig, amit helyesnek és támogatandónak tartok, az a fiatalok első lakáshoz 
jutási kedvezménye a vagyonszerzési illetéknél. Ez, én azt remélem, egy támogató és 
szerencsés dolog lesz. Nem tudom, a 15 milliót, a mértékét talán lehet vitatni, tudom, hogy 
mennyiről mennyire emeltük, hogy 8-ról 15-re emeltük, de nem tudom, hogy ma a lakásárak 
hogy viszonyulnak a 15 millióhoz, mennyi fér bele egy fiatalnál. Ez a lépcsőzetes 
lakásvásárlás vagy lakáshoz jutás, hogy aztán cserélek, és valahogy…, nem tudom, mintha 
egy kicsit a mobilitás felé próbálnánk az embereket vinni, de nem ez a gyakorlat, általában 
úgy van, hogy már fiatal koromban igyekszem megvenni azt, amiben hosszabb ideig meg 
tudok maradni.  

Ezekkel kapcsolatosan szerettem volna hozzászólni.  
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Ami a gazdasággal kapcsolatos módosításokat és ami egyáltalán a bizottságunkat 
érintheti, azok kapcsán én azt remélem, és úgy gondolom, hogy mindazok a gazdaság 
szereplőinek a lehetőségeit javítják, olyan értelemben van ebben logikus lépés, van ebben, 
hogy talán egy kicsit úgy vagyunk, hogy kedvezni akarunk, csak azért, hogy rendben 
mehessenek a dolgok, mert sok alkalom volt, amikor nem időben és a fellebbezési gondoknál 
örökös vita volt. Én azt látom, hogy ez a dolog ezt rendezné. Úgyhogy mindenképpen jó, a 
gazdaságot segítő dologként említeném ezt, és talán annyi reakció még, nem közvetlenül erre, 
hanem Gőgös alelnök úr véleményére, hogy ez a 18, 27, az áfa ilyenek, hogy én nem tudom, 
volt már erre példa, és azt gondolom, hogy minden évben, ha év közben hozzányúlunk, akkor 
az talán egy kicsit nehézkes, tehát értettem… (Gőgös Zoltán: Ez nem év közben, ez január 1-
jétől lesz!) Értettem, azért mondom, hogy én értem azt, amit most hozzátett. Van, ahol 
engedünk, és van, ahol ez kicsit magasabb, ami a fogyasztáshoz kapcsolódó, az ott maradt, 
magasabban.  

Köszönöm szépen, elnök úr. (Varga Géza: Egy kiegészítő kérdésem lenne, mielőtt 
válaszolnának!) 

 
ELNÖK: Megadom a szót Varga Gézának, bár egy körben szoktunk először…, de 

megadom a szót, ha rövid leszel. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nagyon röviden szólnék. Azzal szeretném kiegészíteni a 

kérdésemet ezzel a gazdaságban előállított növényi olajjal kapcsolatban - megmondom 
őszintén, hogy az egyes paragrafusok közötti összefüggésekben elakadtam, ebben kérnék egy 
kis segítséget -, hogy az adóraktár hogy vonatkozik rájuk. Mert hogyha most azt nézem, hogy 
50 millió legalább, és legfeljebb 150 millió forint letétet kell tenni, akkor én azt gondolom, 
hogy az egyik kezünkkel adtunk, a másikkal elvettünk - de remélem, hogy rosszul értem, és 
másutt a szövegben, ebben a nagyon hosszú szövegben találnék rá választ.  

 
ELNÖK: Horváth Istvánnak adom át az ülésvezetést, hozzá szeretnék szólni. 
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem summázhatjuk azt, hogy 

olyan változásokat javasol a kormány, amelyek az érintett szereplőkre nézve döntő mértékben 
pozitív hatással vannak. Az adótörvényeknél ez a ritkábbik fajta, főleg az elmúlt 4-5-6-8 év 
időszakát tekintve, de itt mégis olyan javaslatokat vitatunk, amelyekről az élet bebizonyította, 
hogy nem okoz adóveszteséget, nem okoz az adómorálban változást, hogyha néhány helyen 
az élet gyakorlatának megfelelően logikusabbá tesszük akár a bevallást, akár az adómérték 
megállapítását. Természetesen én is köszöntöm - a Gyümölcspálinka-főzők Országos 
Szövetségének az elnökeként nyugodtan mondhatom - az adóraktárak felé, a pálinka-előállító 
adóraktárak felé tett engedményt, hiszen közismert, hogy a bérfőzdéktől, miután nulla forintos 
lett az 50 liter 86 szeszfokos alkohol előállításának az adómértéke, nincs is adó, amit 
beszedjenek; addig volt, komoly adómérték volt, amit be kellett fizetniük, és emiatt volt egy 
nagyon komoly letéti díj a pálinkafőzdéknél, hogy ha véletlenül adóhátralék vagy bármi gond 
keletkezne, akkor az állam azt azonnal elveszi, és utána kezd el beszélgetni a bérfőzdével, 
hogy hova tűnt a beszedett adó. Ez érthető volt. De már nincs, amit beszedjen, vagy nagyon 
kevés esetben van csak esélye, hogyha 50 liternél többet főzet a bérfőzető, akkor az 
adóköteles, de mindenki 50 liter alatt főzet, épp azért, hogy adómentességet élvezzen. Ezek a 
praktikusnak mondható lépések szerintem tehát üdvözlendőek, ugyanúgy, mint a más, 
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közvetlenül a mezőgazdaságot nem érintő, de a törvénytervezetben bejelölt adómódosítások 
és eljárási szabályok.  

Lesz egy eljárásiszabály-változás, amely nem került megemlítésre az előterjesztő 
részéről, mégpedig az, hogy a gázolaj jövedéki adóját jövőre már csak elektronikus úton lehet 
visszaigényelni, ha jól értettük. (Közbeszólás: Igen.) Az idei évben még meg volt engedve a 
papír alapon való visszaigénylés, egy nagyon szűk körnek volt meg ez a lehetősége 
termelőként, de jövőre már kizárólagosan csak az elektronikusan történő adó-visszaigénylés 
lesz lehetséges. Ez fog némi torlódást okozni a falugazdász-irodákban, mert a gazdák 
természetesen nem tudják elektronikusan visszaigényelni, ne legyünk naivak, a falugazdászt 
fogják megkérni az elektronikus úton való visszaigénylésre, és itt az a gond támad, hogy aki 
ismeri - én ezt magam csinálom, tehát ebben perfekt vagyok -, tudja, hogy olyan bonyolult 
eljárás, mint a gázolaj jövedéki adójának a visszaigénylése, nincs. Komolyan mondom, hogy 
aki ezt az államigazgatásban kitalálta, annak halvány fogalma nincs, hogy mennyi 
bosszúságot okoz ez a gazdálkodóknak. Ezt még fokozom azzal, amikor a de minimist, a 
második részét igényelhetjük vissza. Ott le kell írni a számláról a számla sorszámát, a 
dátumát, a vásárolt liter mennyiségét, a vásárlási összeg nagyságát és az adótartalmát. 
Megjegyzem, hogy az adótartalom változik, mert annak függvényében mozog, hogy éppen 
mennyi a gázolaj ára, tehát az egy elég komoly intellektuális képzettséget igényel, hogy ezt 
rendesen kitöltsük. Ezt eddig úgy csináltuk, hogy odaadták a formanyomtatvány-köteget, 
hazamentünk, és néhány este felvezetgettük ezt az irdatlan mennyiségi adatot úgy soronként. 
Most már ezt nem fogjuk tudni megtenni, mert elektronikusan kell beadni, a gazda nem tudja 
elektronikusan megcsinálni, nem fogja, mert fél tőle, én magam is sokszor úgy voltam, hogy 
inkább megmutatom a falugazdásznak, hogy biztos jól csinálom-e, nehogy elrontsam. Most 
majd a gazdák bemennek az irodába, és addig várunk ott, amíg ezt az irdatlan mennyiségű 
adatot fel nem rögzíti ott nekünk valaki helyettünk. Eddig legalább otthon megtettük ezt, 
aztán bevittük a falugazdászhoz a papírlapot, az átfutotta, és mondta, hogy itt tetszett hibázni, 
ezt tessék kijavítani, vagy hogy itt minden jó, pecsét, csomag, boríték, mehet az igénylés. 
Most meg majd szépen ott várunk, amíg ezt az irdatlan mennyiségű adattömeget felrögzítik 
helyettünk, azok helyett, akik nem merik maguk megtenni ezt a bevallást az elektronikus 
felületen. Nem lesz gond azokkal, akiknek nagyüzemi társas vállalkozás, könyvelőismerős, s 
a többi, van, de a klasszikus őstermelői környezetnek, állítom, mert látom, hogy igen, annak a 
90 százaléka még tavaly is papír alapon adta be ezt az igénylést, pontosan az előbb említett 
dolog miatt, hogy ő megindította az igénylést papír alapon, bevitte leellenőriztetni a 
falugazdásszal, hogy nehogy hibázzon, mert ha hibázunk, akkor azonnal ki vagyunk dobva a 
rendszerből - csak úgy mondom -, tehát nagy a félelem. Most ezt mind elektronikusan kell 
megtenni, és majd ott a falugazdászi irodában kérjük meg az illető kollégákat, hogy legyenek 
szívesek segíteni az elektronikus kitöltésben.  

Ez némi bosszúságot szerintem fog okozni. Hogy lehetne ezt esetleg csökkenteni? 
Úgy, amit már Fazekas miniszter úrnak is mondtam, hogy legyünk szívesek egyszerűsíteni a 
gázolaj-visszatérítés adminisztrációs környezetét, legyünk szívesek egyszerűsíteni! Félelmetes 
az a kötelezettség, hogy amikor leigénylem az első körű gázolaj-visszatérítést, és ezt az előbb 
említett összes adatsort egy számlára fel kell vezetnem tételesen, aztán persze ezeket össze 
kell adnom századliterre - csak úgy mondom, hogy miket kell még közben megtenni -, 
forintértékre, s a többire, több lapon kell ezt megcsinálni, tehát ezt megteszem az első körben, 
és tudjuk, hogy a de minimis elven a hazai költségvetésből is tudunk visszaigényelni 
gázolajáfát, amikor ugyanezt még egyszer meg kell tennem, még egyszer mindent ugyanúgy 
le kell írnom egy másik lapra ezekből az adatokból. Én azt nem tudom, hogy a két 
államigazgatási szerv hol nem találkozik egymással, hogy az előzőleg egyszer már felírt 
adatsort miért nem látja valaki a rendszerben, hogy miért kell még egyszer leírni ezt a de 
minimisnél, a második körű adó-visszatérítésnél, ezek számomra felfoghatatlan dolgok.  
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Arra kértem most a falugazdászokat - és ez a munka hamarosan elkészül -, hogy 
tételesen írják le, hogy ma hogyan működik a gázolaj-visszatérítés rendszere, ami, mondom, 
egy bosszantó dolog. Hogyha ezt be akarjuk vinni ebbe a kötelező elektronikus rendszerbe, 
azoknak a gazdálkodóknak, akik nagyon idegenkedve állnak a számítógéphez, ez még 
nagyobb bosszúságot fog okozni. Mindemellett értem természetesen a közigazgatásnak azt a 
szándékát, hogy micsoda gyors és micsoda egyszerű az ellenőrzés, a számfejtés ott benn, a 
VPOP-nál, hogyha elektronikusan kapják meg az adatokat, természetesen pontosan értem ezt 
a logikáját ennek a dolognak, de tartok tőle, hogy egy kis előkészületet és az igénylési 
rendszernek a bonyolultságát egyszerűsítő műveletet is végre kellene szerintem hajtani; ezt 
nem kell törvényben szabályozni, bőven elég az én véleményem szerint a rendeleti részen a 
visszaigénylés szabályrendszereit újra átnézni, hogy ne duplikáljunk adatokat, fölöslegesen ne 
kérjünk ennyi adatsort. Elnézést, hogy kicsit részletesebben fejtettem ezt ki, de erről nem esett 
szó az előterjesztésnél az elektronikus igénylés kötelező jelleggel való bevezetésénél.  

Horváth István képviselőtársam gondolatára szeretnék kitérni, hogy én már hétfőn, a 
frakcióülésen is megkérdeztem Cséfalvay államtitkár urat az egyéb bor, gyümölcsbor 
jövedéki adójának az eltörléséről. A dolog nem olyan egyszerű sajnos, hogy akkor 
megemeljük 1 millió forinttal az adóraktár letéti díját, és 2 millióval, ha bizonyos mértéknél 
többet állít elő, mint ahogy azt a tervezet jelzi. A dolog sajnos súlyosabb. A 
gyümölcsboroknál a törvény jelenleg rendkívül sok segédanyag felhasználását engedi meg, 
például finomszesz, például cukorerjedékből származó szesz, például sav, ízanyag és 
színanyag hozzáadását a gyümölcsalkoholhoz - ezt megengedi, mert gyümölcsbort 
máskülönben nem nagyon lehetne előállítani. Így készülnek a gyümölcsborok. Ami 
adalékanyagokat, kiegészítő anyagokat az előbb elsoroltam, hogy mit enged meg a 
gyümölcsbor-adóraktár felhasználni, ez az összes elem, amit az előbb felsoroltam, mind tilos, 
tiltott alapanyag a szőlőbornál; ha ezek közül bármelyiket felhasználnám, úgymint a 
cukorcefréből származó alkoholt, mint finomszeszt, mint a szín- és ízanyag hozzáadását a 
szőlőborhoz, akkor az már hamisítvány lenne. Hozzáteszem, hogy pontosan az a problémánk, 
hogy néhány borászati szereplő rájött arra, hogy a boradóraktára mellé engedélyt kért 
gyümölcsbor-adóraktárra, elvileg ezeknek elkülönített adóraktáraknak kell lenniük, a 
gyümölcsbor-adóraktárban felhasználható összes alapanyag, ezek bármelyike időnként 
átcsúszik a szőlőbor-adóraktárba, és ott nem kívánatos hamisítványt eredményez, mert ami az 
egyik adóraktárban teljesen legális, az, mint említettem, a másikban tilos. Innentől kezdve ez 
az átcsúszás sajnos jelenséggé vált.  

Iszonyú erőket kellett megmozgatni arra, hogy ezt kiszűrjük, kiválasszuk, hogy 
retorzió legyen, s a többi, ez nagyjából meg is történt - ez egy több éves küzdelem volt, 
nagyjából meg is történt. Erre jött a válasz ezektől a gyümölcsbor-előállító adóraktáraktól, 
hogy előállítják a gyümölcsbort, és exportálják. Ekkor nulla a termék adótartalma, mert export 
esetén minden adótól mentesen kell exportra vinnünk. A probléma az, hogy papíron 
exportálták ezt a gyümölcsbort, és ebből az következett, hogy álexport volt - ezt így hívjuk -, 
aminek döntő mértékben Szlovákia és Románia a célterülete, és ebből az következett, hogy a 
gyümölcsbor látszólag elhagyta az országot, valójában nem, vagy esetleg tényleg elhagyta, de 
rögtön visszafordították a kamiont, visszakerült, a hatóság szemében most már ez a 
gyümölcsbor-alapanyag, katyvasz nincs Magyarországon, de fizikailag igen, és ebben a 
pillanatban ment át a boradóraktár környezetébe, ahol számlázatlan hamisbor-alapanyagnak a 
legszenzációsabb.  

Ez a küzdelem jelenleg is folyik, jó néhány adóraktár bezárásra került, amelyeknél ez 
a művelet felfedezésre került, de nagyon nehéz a felfedezés a szabad áruexport áramlása 
miatt, hiszen ahhoz, hogy ők kiszállítsák, amivel álexportot végeznek, ahhoz a fogadó ország 
adóhatóságának az ellenőrző szerepköre is kellene - Romániáról és Szlovákiáról van szó -, 
hogy megnézessük velük, hogy kiérkezett-e egyáltalán az a gyümölcsbor-alapanyag. De erre a 
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fogadó országok adóhatóságai nem nagyon reagálnak, mert őket nem nagyon érinti ez a 
probléma. Tehát sajnos nincs közvetlen visszacsatolás, és ezt használják ki ezen nem 
kívánatos személyek ebben az esetben. Ha ezt az adómértéket, ami jelenleg 100 forint 
literenként, 98,7 forint literenként, eltöröljük, és 0 forint lesz, akkor innentől kezdve ezeknek 
a gyümölcsbor-adóraktáraknak semmilyen trükkös műveletet nem kell végezniük, hanem 
sajnos a jelenség újra éles lesz, és senki nem fogja tudni nyomon követni, hogy a 
gyümölcsbor-adóraktárban engedélyezett alapanyagok felhasználása mikor került át tiltott 
módon a boradóraktárba nem kívánatos boralapanyagként.  

Ezért hogyha nincs valami iszonyú nagy indok arra, hogy ez az adómérték eltörlésre 
kerüljön, én azt javasolnám, hogy most ne kockáztassuk meg ennek a nem kívánatos 
jelenségnek az újbóli beállását - mondom, egy 4-5 éves küzdelem volt, amíg úgy rendeztük 
ezt a piacot -, mert óriási gondot fog okozni az egyébként is sok problémával küzdő borászat 
területén; itt most nem megyek bele a jelenlegi szakmai vitába, ami a borászat területén zajlik. 
Megjegyzem, hogy Magyarországon nincs szokása a gyümölcsboroknak fogyasztási 
szempontból. Tessenek megnézni, gyakorlatilag nem fognak találni olyan feliratot, hogy: 
„gyümölcsbor”. Fogyasztási hajlandóság a skandináv országokban és Lengyelországban van, 
azokban az országokban, amelyekben a hőösszeg alacsony mivolta miatt szőlőt nem tudnak 
termelni, de néhány gyümölcsfajtát igen, mint a lengyelek, akik málnában és bogyósokban, 
igen erősek, a ribizliben, s a többiben. Náluk valóban kialakult egy ilyen, hogy ezekből a 
bogyós gyümölcsökből alkoholt állítanak elő, gyümölcsbort készítenek, és egész nagy, 
viszonylagosan nagy a fogyasztási kultúrája. Nálunk ez teljesen ismeretlen, hála istennek, 
mert nekünk van jó minőségű szőlőnk, nagyon nagy változatban van jó minőségű szőlőnk, 
amiből alkoholos italt, alacsony alkoholtartalmú italt is lehet csinálni, lehet belőle tiszta, 
színgyümölcs üdítőitalt is csinálni, és lehet belőle csinálni alkoholt tartalmazó italt is, ez a 
bor, sőt ennek a komolyabb párlatai a pálinkák és a brandyk, tehát mi azért más palettával 
rendelkezünk, mint azok az országok, ahol ezeknek a gyümölcsboroknak valamiféle régi 
tradíciója vagy új kultusza van. Hazai fogyasztási igény erre döntően nincsen, ezt nyugodtan 
merem állítani, ismerjük az erre vonatkozó közvélemény-kutatási adatokat. Úgyhogy én azt 
szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja a 98 forintos jövedéki adó eltörlését az előbb 
említett veszélyek figyelembevételével.  

 
ELNÖK: Köszönöm, és visszaadom az ülésvezetést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Ha nincs további kérdés, akkor megadom a szót az előterjesztőnek, hogy az 

elhangzott kérdésekre reflektáljon.  
 

Válaszok, reflexiók 

Palotai Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Először akkor a növényi olaj 
saját felhasználásával kapcsolatban reagálnék. Egyrészről meg szeretném jegyezni, hogy a 
javaslat 58. §-ában, ahol kimondja a javaslat a gázolaj adómértékének a 18 százalékát, van 
egy visszautalás a jövedéki adóról szóló törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjára, amely pedig 
a mezőgazdasági gázolaj-visszatérítést rögzíti. Igaz tehát, hogy azonos feltételek vannak, de a 
részletszabály… Tehát abban a tekintetben például, hogy 97 liter gázolajra vonatkozik 
hektáronként, hogy olyan hektárt kell nézni, amit megművelnek, ezek a feltételek megvannak, 
a részletszabályok rendeleti kidolgozása folyamatban van; a Vidékfejlesztési 
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Minisztériummal egyeztetünk, mert korábban ők is jelezték, hogy itt vannak olyan 
specialitások, amelyeket majd figyelembe kell venni az adóraktárra vonatkozó 
részletszabályok kidolgozása során. Úgyhogy ezzel kapcsolatban most nem tudok több 
információt mondani, de ha írásban kérdést kapunk erről, akkor szívesen válaszolunk arra.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Esetleg erre megkérhetem most, hogy 

ne kelljen külön levelezgetni, hanem hadd kapjon erre írásbeli választ a bizottság! 
 
ELNÖK: Mi a kérdés? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, konkrétan mik a kérdések, 

mert több kérdés elhangzott. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Hogy ezt a saját üzemben… 
 
ELNÖK: Varga Gézának adok szót. A mikrofont kapcsold be! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Bocsánat! Ennek a növényolaj saját üzemben történő 

előállításnak mik a jövedékiraktár- és a jövedékiletét-vonzatai mondjuk. (Palotai Kinga: Jó.) 
De az egyéb adminisztrációs kérdéseket is jó lenne tudni, nyilvántartási kötelezettség, s a 
többi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, ezt örömmel vennénk, mert ez egy új jelenség lesz. 

Valószínű, hogy a gazdák meg fogják kérdezni, hogy: és én akkor ezt hogy csinálhatom. És 
ha kiderül, hogy ez egy olyan mértékű jövedéki környezetben valósulhat meg, amitől a haja 
szála égnek áll, akkor valószínűleg azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt én nem kérem. 
(Varga Géza: És akkor ez öngól a kormánynak.) Tehát hogy hogyan működne a kormány 
jelenlegi elképzelése szerint ez a rendszer a jövedékiség tekintetében, az adóraktárakra 
vonatkozó követelmények kapcsán, a VPOP-felügyelet és úgy minden, ami ilyenkor életbe 
szokott lépni.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben, igen, szerintem ez 

lenne akkor a leghatékonyabb módja. (Varga Géza: Köszönöm.)  
Felmerült kérdésként, hogy a szövetkezeti törvénnyel kapcsolatban folyik-e munka, 

mert nem találták a benyújtott javaslatban az ezzel kapcsolatos esetleges módosításokat. Itt 
meg tudom erősíteni, hogy folyik a munka, több kérdést is vizsgálunk, például az áfa területén 
hogy csoportos adóalanyiságot hozhatnak-e létre, illetve azt is, hogy ennek egyáltalán lenne-e 
előnye a termelői csoportosulások számára, tehát folyik a munka. Én úgy gondolom, hogy ha 
lesz valamilyen módosítás, akkor ennek a javaslatnak a lezárásáig ezek meg fognak történni.  

Az egykulcsos szja-val kapcsolatos felvetésre nem reagálnék, úgy értettem, az nem is 
konkrétan nekem szólt.  

Az áfakulcs-csökkentéssel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy van egy 
munkacsoport, egy BM-NGM közös munkacsoport, amely vizsgálja az ezzel kapcsolatos 
felvetéseket és a költségvetési hatást is, figyelembe véve az uniós szabályokat is, például azt, 
hogy egy 10 százalékos negyedik áfakulcs bevezetése nem is lenne lehetséges.  

Szintén felmerült kérdés a munkahelyi étkeztetés kapcsán, illetve jelezték, hogy majd 
lesz módosító indítvány, amit kidolgoznak. Azt várjuk, és megvizsgáljuk majd, hogy mi az 
álláspontunk ezzel kapcsolatban.  

Úgy éreztem, hogy szintén nagy kérdés az egyéb borra vonatkozó jövedéki adó, illetve 
az ezzel kapcsolatos módosítás indoka. Meg tudom erősíteni, hogy a módosítás európai uniós 
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kötelezettség miatt szükséges. Folytattunk párbeszédet az Unióval, de ezt a kérdést nem lehet 
másképp megoldani.  

Felmerültek itt különböző csalási formák is. Egyrészt a hamisítás nem adózási kérdés, 
de én úgy gondolom, hogy még hogyha a jövedéki adó mértéke nulla forint lesz is, arról azért 
nem szabad elfeledkezni, hogy áfa is van, tehát az áfa miatt a csalásokra, trükkökre, tehát 
hogy papíron kiutaztatják, vagy akár fizikailag is, csak utána visszafordítják az uniós 
tagállamból, továbbra is szükség lesz, ha valaki mondjuk az áfát is el akarja csalni. Az ilyen 
csalási metódusok vizsgálatára vannak módszerek, ez nem termékspecifikus, hanem ez sajnos 
nagyon sokféle termékkel kapcsolatban folyik, ezért is került bevezetésre például a fordított 
adózás egyes meghatározott mezőgazdasági termékekre. A másik tagállammal kapcsolatban 
csak olyan szinten van visszacsatolás, hogy elvileg mindkét félnek, tehát az értékesítőnek meg 
a beszerzőnek is be kell jelentenie ezt a másik tagállamban, legalábbis áfa szempontjából az 
összesítő nyilatkozatban, ilyen szempontból tudja az adóhatóság ezt vizsgálni.  

 
ELNÖK: Ezt meg is teszik, de csak papíron.  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén felmerült a gázolaj-

visszatérítés szabálya, hogy nem említettem az elektronikus útra terelést. Ez valóban így lesz, 
de nem ’13. január 1-jétől, hanem 2014. január 1-jétől, tehát így szerepel a javaslatban. Az 
eljárás bonyolultságával és a de minimis támogatással kapcsolatban az összefüggésre a 
kormányrendelet módosítása már megtörtént, tehát ’13. január 1-jétől egyszerűsödnek a 
szabályok, és elvileg ezt a két dolgot egy nyomtatványon lehet majd igényelni. Ezzel 
kapcsolatban is hogyha bármire szükség van, akkor részletesen le tudjuk írni, hogy a 
folyamatban milyen egyszerűsítések történtek.  

Kérdésként merült fel még az illetéktörvény módosításával kapcsolatban a házastársak 
öröklésére vonatkozó illetékmentesség. Ez valóban megelőzi a Ptk. ilyen irányú módosítását, 
tehát ez egy előremutató változás.  

Azt hiszem, ezen kívül a helyi adóval kapcsolatban volt még kérdés.  
 

Kanyó Lóránt (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, Patay képviselő úr vetette 
fel a kérdést. Csak megerősíteni tudom azt a kérdésében is rejlő sejtést, hogy ez egy 
pluszlehetőség, amit a helyiadó-törvény előír az önkormányzati adóhatóságok számára, 
nevezetesen azt, hogy információt kell adniuk a kincstárnak, amely ezt egy országos, 
egységes adatbázisban közzéteszi. Illetve az adóhatóságoknak kell közzétenniük a 
rendeletüket is a honlapjukon, ha van ilyen honlapjuk, de ez természetesen nem érinti azt, 
hogy a jelenleg is gyakorolt tájékoztatási kötelezettségüknek ne kellene eleget tenniük, vagy 
ne tennének eleget egyébként is, ami két síkon is tetten érhető: egyfelől a rendeleteket adott 
esetben a helyi újságban vagy a hirdetőfalon közzé kell tenni, másfelől pedig amennyiben 
tudomásuk van az adózókról, akkor az adózókat felhívhatják adóbevallásra, az adóbevallási 
nyomtatványokat eljuttathatják az adózókhoz, ezt a jövőben is megteszik, illetve felhívhatják 
a figyelmüket az adófizetés időpontjára, eljuttatva hozzájuk a befizetésre lehetőséget adó 
készpénz-befizetési átutalási nyomtatványt. Ezek tehát továbbra is megmaradnak, ez egy új, 
pluszinformáció.  

 

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, arra kaphatunk-e választ, hogy a 
gyümölcsbornál ki volt a kezdeményező, vagy honnan jött ez az inspiráció, tehát hogy volt-e 
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bármilyen uniós kényszer, vagy egyszerűen egy magyar érdekcsoport - vagy hogy is fejezzem 
ki? - lépett. Biztos nem a szőlész-borász társadalomtól jött az ötlet, ebben egész biztosak 
lehetünk. Tehát mi volt a logikája annak, hogy ezt most el kell törölni? Honnan inspirálódott 
ez az ötlet?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az Európai Unió szolgálataihoz 

panasz érkezett ezzel kapcsolatban, és így kezdődött el ez az eljárás, ez az egyeztetés.  
 
ELNÖK: Igen, de ha jól tudom, akkor a szőlőbornál és az egyéb boroknál jövedéki 

hatáskörbe kötelező vinni, de az adott tagországok dönthetik el az adó mértékének a 
nagyságát. Szőlőbornál ez jellemzően nulla forint majdnem minden európai uniós országban, 
kivéve Franciaországot, ott tételes adómértéke van a bornak, ezt ők egyedül így alkalmazzák. 
Ebből látszik, hogy minden adott ország eldönti, hogy milyen adómértékkel terheli az adott 
szőlőbort vagy gyümölcsbort. Én úgy tudom, hogy erre nincs kötelező direktíva előírva.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincsen, de azonosnak kell 

lennie a szőlőbor és az egyéb bor kapcsán.  
 
ELNÖK: Ezt akkor kérném szépen majd valami jogszabállyal alátámasztani. (Palotai 

Kinga: Jó.) És hogyha ez így van, akkor eddig miért lehetett a mostani adómérték-
megkülönböztetés?  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, még volt egy kérdésem a határidőre 

vonatkozóan a gyümölcsboroknál az adóeltörlés kapcsán, hogy van-e határidő. Rendben van, 
hogy az európai uniós irányelv azt mondta, hogy ennek majd ilyennek kell lennie, de mondjuk 
ha 2015… A jobb bevezethetőség miatt szeretném kérni, hogy lehessen prolongálni ezt a 
belépést, hogy a szakma jobban fel tudjon készülni, és hogy erre megfelelő megoldások 
legyenek, akár olyanok is, amiket az elnök úr is javasolt.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Maga a módosítási 

kötelezettség nem az irányelvből jön, tehát nem egy kötelezően átültetendő dolog, hanem 
eddig nem feleltünk meg teljes mértékben az előírásoknak, és az Unió részéről ez egy 
azonnali módosítási igényként lépett fel. (Horváth István: Megnézném azt a papírt, amiben 
ezt írta az Unió! - Varga Géza az elnöknek: Sándor, újra kell tárgyalni a tagságot! - 
Derültség, közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Ha nincs további kérdés vagy újabb megjegyzés, akkor elérkeztünk a 

szavazáshoz.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a T/8750. számú, egyes adótörvényekről szóló 
törvénytervezet általános vitára való alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) 14 igen, ez biztosan többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
az, aki ellene szavaz? (Szavazás.) 2 ellenszavazat van.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Javaslatot teszek arra, hogy a többségi véleményt Ódor Ferenc képviselje majd az 
általános vita alkalmával. Az ellenzéket kérdezem. Gőgös Zoltán súgott nekem, még mielőtt 
el kellett mennie… (Varga Géza: Megosztva Gőgös Zoltánnal!) Igen, akkor ezt így jelezzük, 
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hogy a Jobbik és az MSZP képviselője megosztva fogja képviselni a kisebbségi véleményt. Ki 
az, aki elfogadja, hogy így legyen a bizottság véleménye képviselve? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ezek szerint fogunk eljárni. (Horváth István: 
Lehet egy ügyrendim?)  

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet és a tájékoztatást.  
Ügyrendben kért szót Horváth István. 
 

Horváth István (Fidesz) ügyrendi javaslata 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt javaslom az elnök 
úrnak, illetve a bizottságnak, hogy ami a gyümölcsborokra vonatkozik, arra a bizottság 
készítsen egy önálló módosító javaslatot - mert annak megfelelő súlya van, ha a bizottság 
készít egy módosító javaslatot -, és ezt járjuk körbe még egyszer, ugyanúgy, ahogy a 
Natura 2000-nél is eljártunk, mert tényleg nagyon komoly hatása lesz, ha ez nem jól lesz 
elfogadva. Köszönöm.  

 

Elnöki reflexió 

ELNÖK: Én már elkészítettem egy ilyen javaslatot, de ez nem igényel egy nagy 
előkészületet: annak a szakasznak a törlését igényli, tehát egy mondatnak az eltörlését jelenti 
ez, és ezt szerintem mások is meg fogják tenni, de köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy 
a bizottság elég részletesen foglalkozott most ezzel, illetve - mint említettem - a Fidesz 
frakcióülésén is külön foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. 

Az első napirendi pontot lezárom. 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/8679. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra: a szakmaközi szervezetekről szóló 
törvénytervezethez benyújtott módosító javaslat megvitatása fog következni. Egy egyéni 
képviselői indítványról van szó, Pócs János az előterjesztő. A kormány képviseletében 
köszöntöm Andréka Tamás urat.  

Az ajánlástervezet szerint egy módosító indítvány érkezett mindösszesen Gőgös 
Zoltán és Göndör István részéről, akik a 2. § eltörlését javasolják. Kérdezem az előterjesztőt, 
majd a kormány képviselőjét az álláspontjukról az indítvánnyal kapcsolatban. Az előterjesztő 
támogatja-e?  

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani: nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Érkezett egy szándék, amelyben a bizottságot egy módosító indítvány benyújtására 

kérték fel - ennek a hátteréről azért majd kérnék szépen egy kis információt. Nem kérdéses, 
hogy látva a Gazdasági Versenyhivatal elnökének az elemző levelét és a most benyújtani 
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szándékozott bizottsági módosító javaslatot, a módosító indítvány és a levél is erőteljesen 
forszírozza az EU működéséről szóló úgynevezett 101. cikk alkalmazását. Ha erről egy kis 
hátteret kaphatnánk, hogy ennek a módosító indítványnak az esetleges befogadása vagy 
benyújtása hogyan illeszkedne be Pócs János egyéni képviselői indítványába! Nem tudom, 
hogy az előterjesztő fűz-e hozzá megjegyzést tartalmilag, hogy ez mit fog eredményezni, mert 
- elnézést kérek! - szerintem sokan vagyunk úgy, hogy az EU-jogszabályok, főleg így, hogy a 
101. cikk, nem mindenkinek egyértelmű, nekem biztosan nem egyértelmű, hogy ez milyen 
következménnyel járna az indítványra nézve. Ezért kérem szépen, hogy a kormány 
képviselője vagy Pócs János előterjesztő, akár megosztva is, fejtse ki, hogy ez az indítvány 
gyakorlatilag mit is jelentene, ha benyújtásra kerülne. (Jelzésre:) Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az indítvány az én 

ismereteim szerint - de én is nagy érdeklődéssel várom a tárca álláspontját - az uniós 
rendelkezések tiszteletben tartását várja el, vagyis azt, hogy csak a határainkon belül lehessen 
ezeket a rendelkezéseket érvényesíteni. Ezzel együtt nagyon remélem, hogy magát az 
előterjesztési szándékot ez nem fogja abban befolyásolni, ami a célja, hiszen azért a maga 
területéről mindenki hosszan tudná sorolni az elmúlt évek kapcsán azokat az eseteket, amikor 
a Gazdasági Versenyhivatal a hazai termelők termékeit és azok piacra jutását elég jelentős 
mértékben korlátozta és ellenőrizte, azt a bizonytalan eredetű, átcsomagolt élelmiszert pedig, 
ami külföldről érkezett, jelentős részben uniós tagállamból Magyarországra, pontosan az 
uniós tagállami jogszabályokra való hivatkozással nem ellenőrizte. Ezen gondolatok jegyében 
én is várom a jogi álláspontot. 

 
ELNÖK: Akkor Andréka Tamásnak adok szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

versenyjog kétszintű: egyrészről van nemzeti szabályozás, másrészről vannak uniós 
rendelkezések, az uniós rendelkezések pedig a legmagasabb szinten kerültek meghatározásra 
a szerződésben. Ennek a 101. cikke alapítja meg gyakorlatilag az uniós versenyjogot, amely a 
következőképpen hangzik: a belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan 
vállalkozások közti megállapodás, döntés, összehangolt magatartás, amely hatással lehet a 
tagállamok közti kereskedelemre és amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny 
megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, és utána van egy felsorolás, hogy milyen 
magatartások minősülhetnek ilyennek. Az elsődleges szempont tehát az uniós versenyjog 
alkalmazásánál az, hogy az hatással lehet a tagállamok közti kereskedelemre, vagyis nemcsak 
egy adott ország területén érvényesül, hanem kilép az országhatárokon túl, és az áruk szabad 
áramlását érinti, gyakorlatilag ebben az esetben kerül alkalmazásra az uniós versenyjog. A 
Magyar Országgyűlésnek a magyar versenytörvény tartalmának a megállítása során tehát egy 
szűkebb lehetősége van, gyakorlatilag olyan szabályokat állapíthat meg, amelyek a hazai 
piacon érvényesülnek, de már uniós kihatásuk nincsen, mert abban az esetben már nem a 
magyar jogszabályt kell alkalmazni, hanem az uniós versenyszabályokat, gyakorlatilag nem is 
a magyar hatóságok kezében van az eljárás, hanem az Európai Bizottság kezében, tehát az 
Európai Bizottság az uniós szabályok alapján folytatja le az eljárást.  

A Mezőgazdasági bizottság előtt fekvő javaslat pontosan ezt teszi egyértelművé, 
megelőzve az uniós kötelezettségszegési eljárást, tehát hogy ne merüljön fel annak a gyanúja, 
hogy itt az Országgyűlés egy extraterritoriális hatású törvényt kíván alkotni, tehát olyan 
törvényt, amire egyébként nem terjedne ki a hatásköre, olyan magatartásra irányulna a 
szabályozás, ahol már az Európai Bizottságnak van kompetenciája. Ezért kerülne be ez a 
betoldás a rendelkezésbe, hogy abban az esetben érvényesül ez a mentesítési klauzula, ha nem 
kell alkalmazni a szerződés 101. cikkét, vagyis azt a rendelkezést, amikor az uniós 
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versenyszabályokat kell alkalmazni, tehát amikor a magatartás hatással van a tagállamok közti 
kereskedelemre. Pontosan ez a célja ennek, megelőzendő tehát egy uniós kötelezettségszegési 
eljárást.  

Tartalmát tekintve igazából nem változtat a beterjesztett javaslaton, hiszen eleve nem 
lehetne olyan törvényt alkotni Magyarországon, amely uniós kompetenciát érintene, arra 
nincs hatásköre az Országgyűlésnek, de hogy… (Közbeszólások.) Tessék? 

 
ELNÖK: Már bocsánat, lehet olyat alkotni, csak akkor van egy egyeztetési eljárási 

kötelezettség.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az a műszaki tartalmú 

jogszabályokra vonatkozik, a versenyjog területén nincs ilyen. 
 
ELNÖK: Értem, jó, köszönöm.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ennek az egyértelmű 

megnyilvánulása lenne, hogy ez a mondat így szerepelne a törvényjavaslatban. Tartalmilag 
tehát egyébként is erről az esetről van szó, amikor csak a magyar versenytörvénynek…, 
igazából a szöveg is a magyar versenytörvény 11. §-ára hivatkozik, tehát közvetett 
értelmezéssel ugyanerre az eredményre jutunk, de hogy az Európai Bizottságnak se legyen 
ezzel problémája, és ne kerüljünk a szőnyeg szélére - már bocsánat a kifejezésért! - egy 
kötelezettségszegési eljárásban, ezért javasoljuk ennek a kitételnek az elhelyezését.  

 
ELNÖK: Akkor egy kérdésem lenne az előterjesztőhöz is majd természetesen, mert 

nyilatkoznia kell a benyújtandó módosító indítványról, hogy ez az egymondatos bővítés nem 
sérti-e, nem borítja-e fel az előterjesztő eredeti szándékát. (Dr. Andréka Tamás nemet int. - 
Dr. Ódor Ferenc: Nem erősíti, az biztos!) 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Úgy gondolom, hogy nem. 

Abban az esetben, amikor az uniós versenyszabályt kellene egyébként alkalmazni, abban az 
esetben nem is tudnánk arra szabályt hozni, ott az Európai Bizottság maga folytatja le az 
eljárást. Van együttműködés a bizottság és a Gazdasági Versenyhivatal között, de a hatáskör 
nem is a Versenyhivatalnál, hanem az Európai Bizottságnál van. Amikor tehát megindul egy 
versenyfelügyeleti eljárás, a Gazdasági Versenyhivatal érzékeli azt, hogy itt a tagállamok 
közti kereskedelemre is hatást gyakorol a magatartás, akkor erről értesítenie kell a bizottságot, 
és a bizottság átveszi tőle az eljárást. Onnantól fogva tehát már nem is a Versenyhivatal az 
ügy ura.  

 
ELNÖK: Jó, értem, köszönöm a választ.  
Vissza kell térnem az előterjesztőhöz, kérem, nyilatkozzon, hogy hogyan vélekedik 

erről az előterjesztésről. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztés szándéka 

továbbra is az, hogy a hazai piacon belül védeni tudjuk a magyar gazdák érdekeit, ahogy ezt 
Andréka Tamás úr kifejtette. Ha ez a kiegészítés a hazai piacra gyakorolt hatást befolyásolja 
egyedül, nem lesz hatással az európai tagállamok kereskedelmére, és ezt a viszályt nem váltja 
ki, akkor, úgy gondolom, az előterjesztés elérte a célját. Zárójelben jegyzem meg, hogy 
egészen biztos vagyok benne, hogy ezt is a szokásos magyar, sokszorosan megfontolt 
elővigyázatossággal közelítjük meg, mert egyébként tudjuk, hogy a tagállamokban ez 
egyáltalán nem így működik, vagy nem így van érvényesítve, nagyon komoly bújtatott 
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támogatásokat kapnak ahhoz, hogy a túltermeléstől a saját országaikat meg tudják szabadítani. 
Én megértem, hogy óvakodni kell attól, hogy a szőnyeg szélére állítsanak bennünket, de 
nagyon remélem, hogy ezt nem fogja az előterjesztést visszahúzni. Azzal a kiegészítéssel, 
amit itt hallhattunk, hogy csak a hazai piacra gyakorolt hatás lehetőségét biztosítja, és a 
tagállamok kereskedelmét nem befolyásolja, ezek jegyében én a módosítást elfogadásra 
javaslom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is kizárólag a kormány képviselőjének arra a 

mondatára figyeltem, hogy az előterjesztő eredeti szándékát nem befolyásolja ilyen 
mértékben, nem torzítja, nem annulálja az így módosított egy mondat - ennek fényében én 
elfogadom ezt. Kitalálni és kikövetkeztetni nem tudom, de remélem, hogy így lesz.  

Láttam két jelentkezőt. Fenntartják a jelentkezésüket? (Jelzésre:) Igen. Obreczán 
Ferenc! 

 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Énbennem azért van egy 

pici félelem, ismerve a Versenyhivatalt, mert az a sorok között is megtalálja azokat a 
helyeket, amelyekkel meg tudja akadályozni ezeket a jó szándékú intézkedéseinket. Én a 
parlamenti felszólalásomban is példaként hoztam fel a 2006-os tojásesetet, amikor a 
tojástermelők teljes mértékben ellehetetlenültek, és ugyan Gőgös képviselő úr jelen 
pillanatban nincs itt, de neki is visszaválaszoltam, hogy a 2007. március 13-ai mezőgazdasági 
bizottsági ülésen még az MSZP-sek is támogatták a Gazdasági Versenyhivatallal való 
egyeztetést és egy könnyítés bevezetését. Ugyan az előterjesztő és a kormány, illetve a tárca 
képviselője is azt mondja tehát, hogy elfogadható, bennem továbbra is van egy pici félelem, 
mert a Gazdasági Versenyhivatallal már több esetünk volt, és bizony sokszor a sorok között is 
megtalálták annak a lehetőségét, hogy másképpen értelmezzék, és nem biztos, hogy elérjük 
azt a szándékot, amit ezzel a módosítással elérni akartunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Sajnos tartok tőle, hogy a Gazdasági Versenyhivatallal kapcsolatos 

aggályainkat nem ezen a törvényen keresztül tudjuk feloldani. Néhányan már akkor is 
képviselők voltunk, amikor abban az ominózus, úgynevezett tojáskartellezési ügyben a 
magyar szakmai szervezetek képviselőit és résztvevőit megbüntették. Én akkor bizottsági 
ülést rendeltem el annak érdekében, hogy tisztázzuk, mi is történt. Egy nagyon feszült 
hangulatú ülésre emlékszem, sőt mind ahányszor itt volt a Gazdasági Versenyhivatal, és 
beszámolt az éves dolgokról, elég komoly kritikát kapott a bizottság részéről. 

Van-e még további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Csak hozzászólnék egy mondattal. A minisztérium 

képviseletét ellátó mondata az volt, hogy tulajdonképpen a törvénytervezet szövegében is 
benne van, hogy mire kívánunk koncentrálni a hazai piaccal kapcsolatosan. Most tehát akkor 
kimondjuk, hogy mi fiúk vagyunk, és utána megerősítjük még egyszer, hogy fiúk vagyunk, 
azért, mert valaki azt mondta, hogy mondjuk már meg, hogy mik vagyunk. Ez az előterjesztés 
tulajdonképpen nem mondja azt, hogy mi be akarunk avatkozni olyanba, amibe beavatkozni 
nincsen jogosítványunk, mi azt mondjuk, hogy mi a hazai piaccal kapcsolatos dolgokban 
szeretnénk rendelkezni - hogy jó, helyes, nem helyes, ezen lehet vitatkozni -, és nem mondjuk 
azt, hogy mi ki akarunk lépni…, azt hiszem, Tamás valami olyasmit mondott, hogy 
territoriális törvény. Ha ezt nézzük, akkor miért kell még egyszer kijelenteni - ez olyan, 
mintha úgy mennénk végig az utcán, hogy azt kiabáljuk: mi fain gyerekek vagyunk - ha ezt 
egyszer már kimondtuk ebben? Olvassák el, és értelmezzék így. Ha ebbe beleteszünk még egy 
mondatot, lehet, hogy ez egy jó szándékú figyelmeztetés, azt nem vitatom, de ha beleteszünk 
még egy mondatot, onnantól kezdve minél több sorból áll egy törvény ilyen értelemben, látva 
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azt a gyakorlatot, amit ott alkalmaznak, annál jobban lehet majd mondani, hogy nézzük csak 
meg, és mindig lesz majd, aki ellene beszél ennek a dolognak, amit a képviselőtársunk a 
törvényjavaslat előterjesztésénél előhozott. Mindig lesz ellenérdekelt, az ellenérdekeltnek 
mindig lesz majd megfelelő nyilvánossága, ha van elegendő nyilvánosság, akkor az alap arra, 
hogy a Gazdasági Versenyhivatal közbeavatkozzék, és uram bocsá’ aznap bal lábbal kel fel, 
és akkor azt mondja, hogy: de itt van az a fél sor, amit mi annak idején betetettünk, azért 
tettük be, hogy majd abba belekapaszkodjunk.  

Tartok tőle, hogy mi most itt trójai falovat teszünk ebbe az egészbe, aztán egyszer 
kijönnek a görögök, utána jön az, aminek jönnie kell, és akkor a János hiába vállalta most fel 
egy bizonyos körnek a haragját meg egy bizonyos körnek a vállveregetését, nem fogja az 
eredeti célt elérni, mert talán itt arról nyilatkozott képviselőtársam, hogy ha nem akadályozza 
az eredeti célt, de tartok tőle… Obreczán Ferenc is mondta, hogy láttunk már ilyenre példát, 
és megint csak ezt fogjuk látni, és akkor megint elmondják azt, és majd az egyebekben el 
szeretném mondani, elnök úr, hogy miért vannak ilyen aggodalmaim egy másik törvénynél, 
amikor a kormányzati erő visszapasszolta, hogy ti vagytok a képviselők, ti szavaztátok meg. 
Nehogy az legyen, hogy fél év múlva vagy jövő nyáron egyszer csak az van, hogy ti 
kezdeményeztétek, elfogadtátok. Ha ez benne van a mostani előterjesztésben, akkor 
fölösleges még egyszer megerősíteni.  

Köszönöm, elnök úr, a türelmét. 
 
ELNÖK: Engem nem az bánt, hogy hányszor kell kimondani, hogy mi fiúk vagyunk, 

hanem az érdekel, hogy az előterjesztő eredeti szándékát sérti-e vagy nem, vagy módosítja-e 
azt. Egyelőre azt a választ kaptam, hogy ez nem módosítja az eredeti előterjesztés szándékát, 
ha jól értettem. (Varga Géza: Óvatos volt azért a válasz! - Jelzésre:) Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, természetesen óvatos volt a válasz, mert a tárca 

álláspontjára kell hagyatkoznom, mert ők a szakemberek. Egyébként attól, hogy ez le lesz 
írva, a tagállamokra ez a rendelkezés vonatkozik. Kérdezem én, hogy ha csak a nyári 
tejmizériát nézzük meg, amikor a nagy hőség miatt azt mondták, hogy az olasz piacon 
túlkínálat jelentkezett, és a magyar tejet kiszorították a piacról, mert kiszorították - akkor 
kezdett a magyar tej felvásárlási ára rohamosan csökkenni. Akkor ők figyelmen kívül hagyták 
ezt a rendelkezést, mert azzal, hogy a magyar tejet kiszorították a piacról, ezzel igenis 
beleavatkoztak a tagállamok piaci kereskedelmébe. Vagy ennek a fordítottját is nézhetjük, 
amikor Budai államtitkár úr leült tárgyalni az áruházláncokkal, és kérte, hogy a magyar 
sajttermékek alapanyagának magyar tejet használjanak, ezáltal nem avatkozott bele? 
Beleavatkozott. Én is úgy érzem, amit képviselőtársam elmondott, hogy beleteszünk egy 
olyan mondatot, amibe, ha akarunk, belekapaszkodunk, ha akarjuk, nem kapaszkodunk bele.  

Továbbra is fenntartom - annak reményében, hogy az Alkotmánybíróság ezt ne dobja 
ki, vagy hogy az Európai Bizottság az egész előterjesztést ne dobja ki -, hogy fogadjuk el a 
módosítást. Biztos, hogy gyengít rajta, de továbbra is fenntartom, hogy ha a tárca így látja, 
hogy ezzel a módosítással együtt fogadható el, akkor fogadjuk el így, de hogy az európai 
uniós tagállamok ezt ebben a formában, ahogy tőlünk elvárják, nem tartják be, az egészen 
biztos, mert egyébként számos esetben nem szorítanák ki a polcaikról a magyar terméket. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van még mit tanulnunk mások hogy csinálják? címmel. …Nem is kezdek 

bele az én tapasztalataimba.  
Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavaznunk 

kell arról, hogy a bizottság benyújtsa-e az imént vitatott módosító indítványt. Kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
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8 igen. Ki az, aki azt mondja, hogy ne? (Szavazás.) Ez 4 nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodik. 8:7 arányban a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt az 
indítványt.  

Ezt a napirendi pontot ezen vita után lezárom. Köszönöm a kormány képviselőjének a 
jelenlétet.  

Egyebek  

A harmadik napirendi pont az egyebek, és meg is adom Ódor Ferencnek a szót, mert 
jelezte, hogy szót fog kérni.  

 

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) felvetése 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, ha szabadna 
kérnem, ugyan valószínűleg nem lehet egy köztisztviselőt arra kérni, hogy maradjon még az 
egyebekre… 

 
ELNÖK: Dehogynem!  
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): …, de a Vidékfejlesztési Minisztériumot érinti a 

problémakör. Az állatvédelmi törvényben elfogadtuk, hogy az 2013. január 1-je után minden 
négyhónaposnál idősebb eb legyen becsipezve, és az Állatorvosi Kamarában lévő kollégáim 
azzal kerestek meg, hogy vajon hogy fogják tudni ők teljesíteni azokat a járványvédelmi 
dolgokat, amelyek az eb veszettség elleni oltásával keletkező gondokkal jelentkeznek, vajon 
hogy tudják ők azt a pácienst, akinek olyan kutyája van, amelyik nincs becsipezve…, 
tulajdonképpen őneki a páciensét fel kellene jelentenie a kerületi vagy járási főállatorvosnál, 
és annak valamit kellene csinálnia. Ha jól emlékszem, azt hiszem, 3500 forintban volt 
megszabva a csipezés maximális ára, ezért nem akarják a kollégák, azt mondják, ez kevés, ez 
van az egyik oldalról, a másik oldalról meg a tulajdonos azt mondja, hogy ő 3500 forintért 
nem akarja becsipeltetni a kutyáját. Itt lesz tehát egy olyan problémakör, amelyben az 
keletkezik, hogy nem fogunk oltatni, mint magánemberek azt mondjuk, hogy dehogy fogom 
én odavinni, és tartok tőle, hogy a négy hónapon felüli kutyák csippel való kötelező ellátása 
nem történik meg az országban. 4 millió körüli kutya, azt hiszem, jól mondom, amelyek be 
vannak csipelve, azok egy részét kivitték külföldre, mert akkor voltak ezek ellátva ezzel. 
Tehát annyi kutyának az ilyen irányú kezeléséről van szó… Amikor ezt a kollégák felvetették 
az államtitkárság irányába, akkor mondták, hogy a képviselőnek van módja interpellálni, és 
ilyen hasonlókat.  

Most én csak jelzem a problémát, kérve, hogy ha lehetne, akkor valamikor tárgyaljunk 
erről, mert én nagyon szívesen elmegyek bárhova, nem kell nekem egy bizottság, csak jelzem 
a gondot, problémát. Egy éven belül komoly gondjaink lesznek az átoltás kapcsán. Amikor 
arról beszéltünk itt, hogy a veszettség elleni oltás…, egyre kevesebben akarják elvinni a 
kutyát, a szankcionálás nem megfelelő, az önkormányzatok részéről háromévenként egyszer 
van összeírás, megy az önkormányzatok részéről a fújolás, hogy ők nem akarják megcsinálni, 
miből csinálják, nem akarnak 6 ezer forintot vagy addig terjedhető adót kivetni, ez tehát egy 
olyan problémakör, ami ott jelenik majd meg, hogy ha elhozza valaki a kutyát oltani a 
veszettség ellen, az állatorvosnak kötelező ellenőriznie ezt, ha ellenőrizte, azt mondja, hogy, 
Pista bácsi, nincs a kutyában benne egy valami kis dolog, úgysem fogja érteni, nincs benne 
valami, nem olthatom be, nekem ezt be kell jelentenem. Most mit csináljon? Oltsa be? Ne 
oltsa be? Ha nem oltja be, akkor a bácsi azt mondja, hogy elvittem egyszer már, doktor úr, 
többször már nem vagyok hajlandó odamenni, ugyanakkor nem visz annyi pénzt, amiből ezt a 
másik részét is ki tudja fizetni.  
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Ezt a gondot szeretném jelezni, és nem várok most megoldást, csak kérem, hogy 
gondolkodjunk, mert jön a január 1-je, és utána ez gondot jelenthet, egyik oldalról a 
páciensnek a feljelentés, a másik oldalról meg - ugyan kicsit patetikusnak tűnhet, de - van egy 
orvosi esküje az állatorvosnak, ha odavisznek egy olyan beteg kutyát, amelyben nincsen csip, 
akkor azt mondja: igen, hajlandó vagyok, mert kötelességem nekem ellátnom ezt a kutyát, de 
először belenyomom ezt, adjanak 3500 forintért, és innentől tárgyalunk. Ezt a gondot valami 
módon kezelni kell, mert ez előbb-utóbb fel fog dúsulni, aztán úgyis megjelenik itt nálunk. És 
ezért mondtam azt az előző hozzászólásnál, hogy azt mondják: a képviselőnek van 
interpellálási joga. Ha erről van szó, én nem akarom a saját kormányomat ilyen értelemben 
interpellálni egy olyan törvénnyel kapcsolatban, amit én is nagy lelkesen megszavaztam, csak 
sajnos benne vannak ezek az anomáliák.  

Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. 
 

Reflexiók 

ELNÖK: Látom, hogy itt maradt Andréka Tamás úr (Dr. Ódor Ferenc: Csak azért, 
mert őt már bombázom ezzel.), de technikailag Kardeván Endre államtitkárságához tartozik az 
egész kérdéskör. Én azt gondolom, akkor nagyon sokat vitatkoztunk, és logikailag elég jól 
körbejártuk a rendszert, hogy hogyan fog ez működni. Nem kérdéses, miután a kötelező 
ebnyilvántartást és ebösszeírást a törvénnyel elrendeltük, és, igen, ezt az önkormányzatok 
felelősségi körébe tettük, innentől kezdve megteremtődik az alapja annak, hogy tudni fogjuk, 
tudni fogja a hatóság, kinek van kutyája, a következő lépés pedig az, ha tetszik, ha nem, és 
bármilyen konfliktust okoz is, hogy azt bizony kötelező védőoltással ellátni, és kötelező a 
transzponder, a csip alkalmazása. Ez az eddigiekhez képest valóban egy nagyon szigorú 
regulának tűnik, de pont azért mertük ezt felvállalni, ami azt a lehetetlen helyzetet próbálja 
orvosolni, ami ebfronton úgymond elszabadult. Rengeteg negatív adatunk van arról, hogy 
Magyarországon, például a nagyvárosokban, különösen Budapesten a hasonló nagyságrendű, 
lakosú Bécshez képest, nem emlékszem pontosan, de valami öt- vagy nyolcszoros 
kutyamennyiséget tartunk nyilván, hát még mennyit nem tartunk nyilván, vidéken pedig az 
elszabadult vagy kóbor ebek száma miatt. Az egész rendszer úgy épült fel, hogy akik eleve 
ivartalanítják, ott nulla ez a díjfizetés, úgy emlékszem, a kilenc ősmagyar ebfajtánál szintén ez 
a kedvezmény lépett életbe, és aki ezen kívül van, és mégis kutyát akar tartani valamilyen 
oknál fogva, legyen az házőrző, terelő- vagy hobbikutya, annak, nincs mese, ezt a költséget rá 
kell költenie. Döntsék el, hogy ivartalanítják, mert nem akarják, hogy kóbor eb váljon majd az 
ő szaporulatukból, vagy úgy érzik, hogy ez a havi szinten néhány száz forint és éves szinten 
valóban néhány ezer forint az ebtartáshoz kötelezően hozzá kell hogy járuljon, főleg azért, 
mert az állami rendben egy állami, központosított nyilvántartásban nyilván szeretnénk az 
ebeket tartani.  

Egyébként ebben az esetben - én is voltam már hasonló szituációban mint 
törvényalkotó - én írásbeli kérdést javaslok feltenni, de aztán ezt rád bízom, a 
minisztériumnak, úgyis a szakállamtitkár, Kardeván Endre államtitkársága felé terelik a 
kérdést, vagy a jogi osztály felé, ez egy dolog, hogy ezt a problémát hogyan próbáljuk 
orvosolni, hogyan próbáljuk esetleg kampánnyal felhívni a lakosok figyelmét, esetleg az 
önkormányzatok felé megtenni az üzenetet, hogy tessenek odafigyelni, mert jön egy helyzet, 
ami konfliktust okozhat. De összegészében senki szakember nem volt, aki azt mondta volna, 
hogy nincs itt az ideje most már véglegesíteni a rendszert, az ebnyilvántartást, a kóbor ebek 
begyűjtését, a transzponderrel való azonosítást, az újra visszavezetett veszettség elleni 
kötelező védőoltást. Te mint állatorvos szakemberként pontosan tudod, hogy mit jelent ez, 
hogy ezt a kötelező csoportos és egységes védőoltást, a kampány jellegű védőoltásokat kár 
volt kiengedni 5 vagy 6 évvel ezelőtt a rendszerből a településeken. Persze most egy picit 
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nehezebb lesz visszaterelni a dolgot, de tartok tőle, hogy az a sérelem, kellemetlenség, ami az 
ebtulajdonosokat érheti, messze kompenzálásra kerül azáltal, hogy az egységes rendszerben 
az ebnyilvántartást pontosan tudni fogjuk, és a közegészségügy, a járvány-egészségügy, a 
kutyaútlevél, az eladás, a biznisz meg minden egyéb, ami sajnos lappang az egész kutyás 
társadalom mögött, a felszínre fog kerülni, és tisztulni fog. Ezt várjuk nagyon, legalábbis 
minden szakember ezt várja, én magam is ezek közé tartozom, mert bár nem vagyok 
szakember, de amikor elmondták, hogy milyen változást okozhat ez az új regula, annak a 
végeredménye, azt hiszem, felülírja azt a kellemetlenséget, ami esetleg morgolódásképpen az 
ebtartók részéről érkezhet. (Dr. Ódor Ferenc: Jó.)  

Én egy írásbeli kérdést javaslok feltenni (Dr. Ódor Ferenc: Köszönöm, elnök úr, ezt 
megteszem, csak szerettem volna, hogy a bizottság is lássa.) az államtitkárság felé, hogy 
akkor folytassunk egy kampányt akár szórólappal, akár az önkormányzatokon keresztül, hogy 
ketyeg az idő, és hamarosan ez fog következni, kedves ebtartó, legyen szíves erre felkészülni 
az ön érdekében, a környezete érdekében, s a többi.  

Elnézést, hogy ezt én így magamtól mondom neked a bizottság hivatalos ülésén, 
miközben nem tudom, hogy Andréka Tamás úrnak van-e megjegyeznivalója az itt elhangzott 
párbeszédünkhöz.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igazából én is ezt 

javasolnám, egy írásbeli kérdést a miniszter úrnak. Az ebek elektronikus megjelölését egyszer 
kell megtenni az eb életében, tehát ez a 3500 forint nem évente jelentkező költség, hanem 
egyszer. Ha számolgatok, az eb életében ez nem lesz 1 forint naponta, ha arányosítom…  

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Elnök úr, megértettem, én a 

feladatot, amit az állatorvos kollégáim felé vállaltam, elvégeztem. Most jelzem, hogy nagy 
gondok lesznek, nem fogjuk tudni megoldani, és nem Budapestre gondolok, mert az, hogy 
nem tudom hány lakásban hány ebet tartanak, ha valaki szeret kutyaszőrrel élni, legyen… 
Bocsánat! (Bekapcsolja a mikrofont.) Állatorvos kollégák kértek rá, hogy jelezzem, hogy 
problémának látják ezt azokon a területeken, ahol igenis egyszeri 3500 forintra is nehéz lesz 
nekik azt mondani, hogy tessék már ennyit erre kifizetni, mert nekem meg kell csinálnom ezt, 
hogy berakom ezt a… 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): De szerintem más a 

megközelítés. Ez az állattartó érdekét szolgálja, ez nem egy l’art pour l’art szabály, amit csak 
bevezetett az Országgyűlés, mert úgy gondolta, hogy bevezeti, hanem az állattartó érdeke is, 
hogy az ő állata azonosítva legyen. Ez mind a kóbor ebek azonosítása során fontos, mind 
pedig egyáltalán az állat értékét is növeli, hogy az egy azonosított állat - ez a fajtatiszta ebek 
esetében nyilván hatványozottabb, tehát ott merül fel ez a kérdés. Szerintem inkább abból az 
irányból érdemes ezt elemezni, hogy ez nem egy, az állattartókra ráerőszakolt szabály, hanem 
ez az érdekükben meghozott törvényi rendelkezik. 

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én nem kívánok ebben tovább 

vitázni, mert csak az időt veszem el mindenkitől. Homlokegyenest más a valóság, mint amit 
most hallottunk. Az állattartó nem azért… Ahhoz már el kell jutni egy szintre, egy szint alatt 
pedig, ami megoldhatatlan, nem tudunk majd mit kezdeni azzal a kutyával, amelyet nem lesz 
hajlandó a tulajdonosa ennek az eljárásnak alávetni, el fogja zavarni, jelentkezni fognak majd 
a kóborkutya-csapatok. Ezért szólok, semmi másért. Nem akarok senkit sem rossz irányba, 
sem úgy befolyásolni, hogy ne tegyen bele csipet meg nem tudom mit, de a valóság ez lesz, 
mert egy bizonyos létszámú lakosságnak nem lesz annyi pénze, vagy nem lesz annyi 
felülemelkedettsége, hogy belássa, hogy ez neki jó dolog; neki ez 3500 forint mínuszt jelent. 



 29 

Ezért jelzem ezt a dolgot. Úgyhogy megértettem, majd végzem azt, amit mondtál, és 
próbálom azt csinálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az elemzők, a kutyamenhelyek üzemeltetői, az állatvédők, a Fehér Kereszt 

és sok más egyesület jelezte, hogy igen, ebben a rendszerben benne van az is, hogy a 
transzponder-behelyezés időpontjában a tulajdonosok inkább megválnak az ebtől, tehát erre a 
rendszer, ha szabad így mondanom, felkészült, ezeknek az ebeknek a befogása és 
ivartalanítása meg fog történni. A lényeg az, hogy felesleges szaporulat ne keletkezzen, csak 
gondos, tudatos gazdánál legyen kutya, aki vállalja valamiért, azért, mert hobbi, azért, mert 
fajtatenyésztő, azért, mert állata van, mert terelőkutya, vagy bármiért, tudatosan. De csak úgy, 
hogy van egy kutyám, néha itt van, néha nincs, ja, és most transzpondert kellene 
belehelyeznem, akkor menjen ez a kutya…, az be lesz fogva, és ivartalanítva lesz.  

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Elnök úr, tökéletesen egyetértek ezekkel a 

mondatokkal, csak azért mondom, mert én felvállaltam a kollégák felé, hogy jelzem, hogy itt 
megjelenik a gond, és nem akartam itt az atomerőmű, illetve a biciklitároló kérdésébe 
belekeveredni, mert szerintem a földkérdés ennél sokkal fontosabb, és az elkövetkező időben 
biztos arra fogunk csak koncentrálni, csak most talán ebbe a dologba becsusszant ez a kérdés. 
Úgyhogy megteszem azt, ami tanácsot kaptam, és akkor kérem a főosztályvezető urat, hogy 
legyen kedves nekem akkor jókat írni a válaszban. Köszönöm szépen.  

 

Elnöki bejelentés 

ELNÖK: Az egyebek további témájaként szeretném megemlíteni, hogy a jövő héten 
nincs parlamenti ülés, október 23-a miatt hosszú hétvége és rövid hét lesz, mi sem tervezünk 
bizottsági ülést, és egyelőre nem látunk olyan feladatot, hogy a 29-ével kezdődő hét hétfőjén 
üléseznünk kellene. Hétfőn tehát a mostani információink szerint várhatóan - ezt mindig 
hozzá kell tennem - nem tervezünk ülést, de azon a héten szinte biztos hogy üléseznünk kell a 
folyó törvények módosító indítványainak a megtárgyalása miatt. A jövő héten tehát nem 
ülésezünk, a 29-ével kezdődő héten, nem hétfőn, de másik napon vagy napokon ülésezni 
fogunk - ezt látjuk egyelőre.  

Van-e még kérdés az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Az egyebek 
napirendi pontot bezárom. 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 
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