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Napirendi javaslat

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

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(Általános vita)

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

(Általános vita)

3. A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám)

(Általános vita)

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

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

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)
Lukács Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP) távozása után Varga Zoltánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén jelen lévő
képviselőtársaimat, a kormány szakértőit, meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit.

Megállapítom, hogy személyesen, illetve helyettesítés útján jelen van a bizottság 17
tagja, tehát a bizottság határozatképes.

A meghirdetett napirendhez a bizottság egyetlen tagja se juttatott el további javaslatot.
Tehát a napirend elfogadásával kezdjük. Kérem, szavazzunk az előzetesen kiküldött napirend
elfogadásáról. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám) (Módosító javaslatok
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

1. napirendi pontunk az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szól, de
kaptam egy javaslatot, hogy a sorrenden csináljunk egy csavart, nevezetesen talán
egyszerűsödik az életünk, ha a 4. napirendi pontot tárgyaljuk meg. Így a területfejlesztésről
szóló T/1245. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról kell tárgyalnunk.
Szaló Péter helyettes államtitkár úré a szó. Tisztelettel köszöntelek, Péter.

Az első módosító javaslat Vágó Gábor (LMP) módosító javaslata. Kérdezném Szaló
Péter államtitkár urat, hogy egyetért-e ezzel a módosító javaslattal.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Nem támogatjuk a javaslatot, nem tartjuk alkotmányellenesnek a közterületekre vonatkozó
szabályozásra való felhatalmazást.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Ha nincs hozzá észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja, a bizottság nem
támogatja.

A második számú módosító javaslat Varga Zoltán és Pál Tibor, valamint Kolber István
módosító javaslata. Szeretném megkérdezni Szaló urat, hogy támogatja-e.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Ez is ugyancsak a 6. § elhagyására vonatkozik más indokolással, azzal, hogy a szabálysértési
törvény megfelelően rendezi az önkormányzatok közterület-használatának szabályait, illetve a
szabályozás lehetőségét. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy ez a benyújtott szabályozás
szűkíti, hiszen csak a belterület vonatkozásában ad felhatalmazást, ezért nem támogatjuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a Belügyminisztérium képviselője nem támogatja.
(Pál Tibor jelentkezik.) Parancsolj!

PÁL TIBOR (MSZP): Kérdezem államtitkár urat - most fejeződött be a parlamentben
a vitája a törvénynek -, hogy sikerült-e azóta Tállai államtitkár úrral beszélni, mert én azért azt
érzékeltem a vitában, hogy ő nyitott arra, hogy ezt a pontot kivegyük a törvényjavaslatból.
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Egy nagyon jó, konstruktív vita volt. Én azért érvelnék egy kicsit amellett, hogy támogassuk
azt, hogy ezt a 6. §-t vegyük ki, mert szerintem elveszne a törvény többi része. Alelnök úr is
ott volt a vita elején, azt hiszem, a végén is. Kimondottan egy jó szakmai vita volt, és az volt
azért a végeredmény, hogy valójában érdemesebb volna ezen még egy kicsit dolgozni és
kivenni, pont azért, hogy ne vesszen el a konszenzus, a konszenzuális politizálásnak a
lényege, mert a törvény többi részét szinte mindenki tudja támogatni.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Sajnos nem tudtam követni a délelőtti parlamenti vitát és államtitkár úrral sem volt módom
egyeztetni. Akkor vegyük úgy, hogy ez egy előzetes álláspont, ami még módosulhat.
Természetesen az előterjesztő módosíthatja még a végleges álláspontját.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosítást? (Szavazás.) A
bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen.

A hármas számú módosító javaslat Varga Zoltán, Pál Tibor, dr. Kolber István
módosító javaslata. Kérdezem Szaló urat, hogy támogatja-e mint előterjesztő.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.
Pillanatnyilag még a finanszírozás rendszeréről mélységében nem határoztunk, hiszen a
rendszer a kiépítés előtt áll, ezért már a kompenzációról, ami nagyon nehezen meghatározható
ebben a fázisban, még nem célszerű rendelkezni. Ezért nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Egyharmad sem támogatja.

Hegedűs Lorántné módosító javaslata a fennmaradási engedéllyel kapcsolatban.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a
javaslatot. A „jelentéktelen” szó törlése éppen azért történt meg, mert nagyon nehéz
definiálni, hogy mi az a jelentéktelen érdeksérelem. Ezt a joggyakorlatból szeretnénk kivenni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt a vitában elhangzott, hogy a képviselő asszony szerint
ez inkább bővíti, az előterjesztő szerint pedig szűkíti a közérdeksérelemre vonatkozó
szabályozást. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyharmad sem
támogatja.

A következő, Kepli Lajos és Hegedűs Lorántné módosító javaslata a törvényjavaslat
4. § (4) bekezdésével kapcsolatban.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, ez a javaslat
arra irányul, hogy ha az ingatlan rendeltetését korlátozza a helyi építési szabályzat a
megvásárlás időpontjában, ebben az esetben az ingatlan megvétele vagy kisajátítása ne legyen
kérhető. Ez nagyon racionális javaslat a spekuláció megakadályozása szempontjából, de
tekintettel arra, hogy nem ismert, hogy milyen időtávon belül tudja egy önkormányzat
végrehajtani azt a fejlesztést, amit az adott ingatlanon tervez, hosszú távon ez
jogbizonytalanságot eredményezhet. Úgyhogy a szándékot pozitívnak tartva mégsem
támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.)
Egyharmada sem támogatja.
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Jávor Benedek (LMP) módosító javaslata a 2. § (2) bekezdést módosítására
vonatkozóan.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a
zavaró fény fogalmának a beillesztését. Tartalmilag természetesen egyetértünk vele, de nem
normaszövegbe illő konkrétsággal van megfogalmazva. Úgy gondoljuk, hogy az országos
településrendezési és építési követelményekben lehet érvényesíteni ennek alkalmazását,
hiszen az OTÉK-ban az összes környezetvédelmi szempontot meg kell jeleníteni, és a sok
szempont között egy lehet a fényszennyezés mérséklése is. Ezért nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Nincs
jelzés.) Egyharmada sem.

Végezetül Varga Géza (Jobbik) módosító javaslata a közterület rendeltetésének
kiegészítéséről szól.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a
javaslatot, hiszen a közterület-rendeltetésben fel van sorolva, hogy a közművek elhelyezését
biztosítja a közterület. Úgy gondoljuk, hogy az egyéb infrastruktúra megemlítése ezért nem
célszerű. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja.
Ezek alapján a bizottság egyetlen módosító indítványt sem támogatott. Köszönöm

szépen dr. Szaló Péternek a részvételt. (Dr. Szaló Péter: Köszönöm.)

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

Ezek után visszatérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm Balog
Ádám helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében. Elsőként
helyettes államtitkár úrnak adok szót.

Balog Ádám szóbeli előterjesztése

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenkit szeretettel üdvözlök.

A kormány beterjesztette az adó- és járuléktörvény, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, egyes adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatát, amelynek a legfontosabb pontja természetesen a személyi jövedelemadó-
rendszer átalakítása. A kormány szándékozik bevezetni az arányos, egykulcsos személyi
jövedelemadót, amely minden jövedelemre egységesen 16 százalékot tenne rá adókulcsként.
Ezzel párhuzamosan megmaradna az adójóváírás egy csökkentett mértékben, a
szuperbruttósítás is ideiglenesen megmaradna, ez fokozatosan kivezetésre kerülne, és így a
végleges struktúra körülbelül három év alatt épülne fel.

Nagyon fontos a változtatásokról tudni, hogy ezek rendkívüli módon egyszerűsítik a
személyi jövedelemadó rendszerét. Számos más, az egyszerűsítést célzó rendelkezés is
bekerült, így például a tevékenységre jellemző kereset eltörlése vagy pedig az adóterhet nem
viselő járandóság fogalmának az eltörlése. Ez utóbbival a gyes, a nyugdíj vagy a lakáscélú
kedvezmény összege nem minősülne egy adóalapot felsőbb sávba toló jövedelemnek, tehát
megvalósulna a valódi adómentessége ezeknek a jövedelmeknek.
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A másik fontos eleme, fontos része ennek az szja-tervezetnek az, hogy a
gyerekvállalást ösztönzi. Egy gyerek után adóban számítva 10 000, két gyerek után 20 000,
három gyerek után 99, majdnem 100 000 forint havi kedvezményt ad annak, aki ennyi adót
fizetne. Ez egy rendkívül nagy mértékű kedvezmény, ilyet nem igazán lehet látni az EU-
versenytárs országokban.

A tervezet emellett tartalmaz még módosításokat az egyéb törvényekben is, úgymint a
társasági adótörvényben, az általános forgalmi adóról szóló törvényben, az illetéki
adótörvényben, a társadalombiztosítási járulékokról szóló törvényben.

Pár fontos elemet szeretnék csak kiragadni, mert ez meglehetősen terjedelmes
módosítócsomag. Általános forgalmi adóban bevezetésre kerül a külföldi adományokból
vásárolt eszközöknek az áfa-visszatérítési lehetősége. Ez 2008-ig fennállt, akkor eltörölték,
most ismét visszavezetjük. Ez lényegében a társadalmi szervezetek, egyházak számára
külföldről nyújtott pénzbeli adományoknak jelent egy kedvezményt. (Dr. Bóka István
megérkezik az ülésre.)

A jövedéki adó rendszerében az európai uniós elvárásoknak megfelelően az adóját
emeljük a cigarettának, illetve a fogyasztási dohánynak. Ez egy fokozatos emelés, 2018-ig
kell elérnünk a meghatározott mértéket. Úgy véljük, hogy ez egy megfelelő lépés a jövőre
vonatkozóan.

Az áfában fontos még, hogy számos harmonizációs célú módosítást kellett
végrehajtanunk.

A társadalombiztosítási járulékról szeretném megemlíteni még azt, hogy a
tevékenységre jellemző kereset forgalma onnan is eltörlődött, továbbá azt, hogy bevezetjük a
járulékplafon fogalmát a munkáltatói járulékok területén is. Ennek pontos mértékét a
költségvetési törvény határozza meg. Feltehetően valahol évi 15-30 millió forint között lesz a
plafon. Ez igazából egy szűk réteget érintő, de annak nagyon fontos módosítást jelent.

Emellett a csomag tartalmaz számos egyszerűsítést, például a számvitel területén.
Tartalmazza számos harmonizációs követelmény teljesítését, így például erősítjük a
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság szerepét, és természetesen az APEH-tól, illetve
egyéb érdekszervezetektől érkezett elfogadható módosításokat vezettük át rajta.

Igazából úgy gondolom, hogy nagyjából így összefoglaltuk, mi ennek a törvénynek a
szerkezete, mégis miről szól, de természetesen kérdésekre szívesen válaszolok.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselői kérdések. Van-e
kérdés? (Jelentkezésre:) Parancsoljon, Bóka képviselő úr!

Kérdések, felvetések, vélemények

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat. Tisztelt Elnök Úr! Bizottság! Alapvetően a
törvénymódosító javaslat a helyi adók tekintetében minimális változtatásokat tartalmaz,
legalábbis ahogy látom. Inkább arra lennék kíváncsi, ami kimaradt esetleg ebből a javaslatból,
hogy mennyire nyitott a tárca egy olyan jellegű módosítás kapcsán és módosítás tekintetében,
ami az iparűzési adó megosztásával kapcsolatos. Egész konkrétan kérdezem. Például egy
kábelszolgáltató, amelynek az adott településen nincs telephelye, tehát nincs ott bér és nincs
ott vagyontárgy, de mégis jelentős jövedelmet profitál azon a településen vagy egy megyei
jogú város területén, vagy pedig a főváros területén valamelyik kerületben. Ezt roppant mód
méltánytalannak tartjuk, különösen a kistelepülések vagy a kisebb települések tekintetében
ezen 4-500 millió forintos bevétel kapcsán. Az iparűzési adó befizetése nem ott történik, mert
az egyéb ilyen vonalas jellegű létesítmény, azt szabályozza az iparűzésiadó-törvény, ezt
viszont nem szabályozza, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy nem szabályozza.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor megadom a szót válaszadásra.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a kérdést. Természetesen tudunk még egyeztetéseket folytatni az adó területén. Azt
szeretném jelezni, hogy elküldtük az önkormányzati szövetségeknek az anyagot, és eddig még
ilyen jellegű felvetés nem történt, ezért emiatt nem is foglalkoztunk még eddig vele. Itt
mindenképpen szükséges azt érdemileg vizsgálni, hogy ez mit jelentene az egyes települések
vonatkozásában. Tehát valószínű, igaz az, hogy a kistelepülések ilyen szempontból
hátrányosabb helyzetben vannak. Természetesen semmiképpen sem szeretnénk
ellehetetleníteni valamelyik nagyobb települést, amely esetleg számol ezzel a bevétellel. Én
azt javasolnám, hogy akkor erről egyeztessünk. (Dr. Bóka István: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemények, hozzászólások következnek. (Varga Zoltán
jelentkezik.) Parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár
Úr! Ön a bevezetőjében általánosságban beszélt az adó- és járuléktörvényekről nyilvánvalóan
az 1376-os számú törvényjavaslat tartalma tekintetében, de én azt gondolom, hogy nekünk
inkább csak a szakmailag hozzánk eső dolgokkal érdemes foglalkozni. De ha már ezt így
általánosságban mondta, akkor nyilvánvalóan azt a politikai véleménykülönbséget nem lehet
megspórolni, hogy nem értünk egyet lényegében azzal az egykulcsos adótörvénnyel, amelyet
a kormány beterjesztett. Én most nem mennék bele ennek a politikai taglalásába, majd nyilván
a plenáris ülésen erre úgyis alkalmunk lesz.

Azt gondolom, hogy szociálisan teljesen érzéketlen, és nem veszi figyelembe azt a
teljesen egyértelmű tényt, hogy azokat a kedvezményeket, amiket ön mondott és valósak, és
benne vannak az adótörvényben, viszonylag magas jövedelemnél tudják gyakorlatilag
igénybe venni, a családi jellegű támogatást is és egyebet. Az adóalapot csökkenti végül a
törvény. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hiányossága annak. Persze, gondolom,
itt az asztal körül mindenki örül, hogy nekünk személy szerint növekedni fog a nettó
jövedelmünk, de hát ha ez volt a cél, akkor nyilvánvalóan gratulálunk a kormánynak, és akár
minden parlamenti képviselő meg is köszönheti ezt a mostani kormányzatnak, de alapvetően
elhibázottnak tartjuk ezt az ügyet.

Én a helyi adókra térnék vissza. Azon kívül, amit Bóka képviselő úr mondott, én azt
gondolom, hogy az a szűkítés, ami ebben benne van, mert végül ez a helyi adók tekintetében
szűkítés, nem feltétlenül üdvözlendő a települési önkormányzatok számára, mert ők úgyis
eldöntötték, hogy milyen típusú helyi adókat vetnek ki, milyen mértékben, és én azt
vélelmezem, hogy a 2011-es költségvetés azért az önkormányzatok számára nem biztos, hogy
egy diadalmenet lesz. Tehát én alapvetően minél több lehetőséget meghagynék helyben, és
majd a helyiek döntsék el, hogy annak a mértékét milyen módon vetik ki vagy egyáltalán
kivetik-e, mert van olyan helyi adó, amelyet a törvény lehetővé tesz, és helyben ezzel mégsem
élnek.

Tehát én ezeket a szűkítéseket igazából nem nagyon értem, hogy miért kell ilyen,
miért volt szükség ezt bevezetni, ráadásul pontosan a vásározóknál, tehát azoknál a
kereskedőknél, akik nem állandó telephelyen árusítanak, hanem járják a településeket és
különböző helyeken árusítanak, ez nem a nagyvárosoknak az ilyen típusú adóbevétele, de
nagyon sok helyen ez komoly adóbevétel, akár középvárosoknál, akár kisvárosoknál, ahol az
ilyen típusú bevételek is a költségvetésben lényeges tételek lehetnének. Tehát én nem
gondolom, hogy ez egy jó irány. Nyilvánvalóan érdemes lenne ennek az esetleges okairól
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beszélni, hogy mi volt az oka, hogy ez a helyi adóról történő módosító javaslat ilyen témában
megszületett.

Nyilvánvalóan a szocialista frakció nem fogja támogatni az 1376. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További vélemény van-e? (Dr. Szűcs Lajos jelentkezik.)
Parancsoljon!

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): (Mikrofon használata nélkül.) Én is szeretnék
rákérdezni arra, hogy a piaci vásározói és kistermelői tevékenység után miért kell adót fizetni.
Ez abba a dologba illik bele, hogy mondjuk mezőgazdasági őstermelő a helyi piacon eladja a
termékét, azzal egyet lehetett érteni, de életszerűen, hogy ezzel foglalkozó és gyakorlatilag
üzlethelyiség nélkül működő tevékenységet folytató embereket miért kell ilyen helyzetbe
hozni. Ezt én is szeretném tudni és kérdésként felvetni.

Az illetékkérdés vonatkozásában van-e a tárcának arra elképzelése, hogy a megyei
önkormányzatoknál az illetékkülönbségből adódó aránytalanságokat hogyan kezeli, hiszen
ebben az évben több illetékfajta megszüntetésre került, aminek a bevételeit a megyei
önkormányzatok felesben kaphatták volna meg. Ennek ellentételezése nem történt meg a
következő évben. Erre mi a tárca szándéka? Szeretnék rákérdezni, hogy mekkora
ügyhátraléka van a tárca tudomása szerint az illetékhivataloknak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez inkább kérdés volt, mint észrevétel. További kérdés,
észrevétel nem lévén… (Pál Tibor jelentkezik.) Bocsánat.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Van egy kérdésem. Tudom, hogy
túlvagyunk a kérdéskörön, de azt szeretném mondani, hogy most itt átnéztem még gyorsan és
egyben jelzem is, hogy ha jól emlékszem, én szombat reggel láttam a laptopomon a
törvényjavaslatot, azért elég szokatlan, hogy ilyen rövid idő van, de ezt majd szerintem a
jogalkotási törvénynél kell mondani, hogy kicsit nevetséges egy ilyen törvényalkotási
menetben behozni egy jogalkotásról szóló törvénytervezetet. Tehát jobb lenne, ha betartanák a
jelenlegieket, hogy egy kicsit több idő legyen az áttanulmányozásra.

De ezen túlmenően a mostani adótörvényekben, ha jól láttam, a lakásbérbeadás
egészségügyi hozzájárulással lesz terhelt? Jól értem, ami a törvényben van? Az egyik, hogy
jól értem-e. A másik, hogy ez mennyi bevételt jelent a költségvetésnek, és mi az indoka ennek
valójában. (Balog Ádám: Szabad még egyszer?) A lakásbérbeadás egészségügyi
hozzájárulásba történő bevonása. Jól értem, hogy ez van benne? Mi indokolja ezt, és mennyi
bevétellel számolnak?

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás, kérdés nem lévén akkor megadom a szót
Balog Ádám úrnak.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az első
kérdés a helyi adók vonatkozásában a vásározói iparűzési tevékenységre vonatkozott. Ezt már
jelezte korábban a szövetség is, tehát erről a kérdésről tudunk. Megmondom őszintén, itt
vállalkozói oldalról jött a megkeresés, olyan adminisztrációs terheket jeleztek a vállalkozók
ezzel kapcsolatban, hogy meghaladták az ezzel kapcsolatos bevételeket, és emiatt döntött úgy
a kormány, hogy az adminisztráció egyszerűsítése jegyében akkor ezt el kellene törölni. Ez
körülbelül 100 millió forintot jelent évente összességében, amit azért lényegesen csökkent az,



11

hogy ez egy olyan adó, amit le lehet vonni az állandó iparűzési adóból, tehát ez nem
100 millió, hanem annál kevesebb. Erre sajnos pontos statisztikánk nincs, hogy ez mennyivel
kevesebb, de valószínűleg lényegesen. Erre ezt a választ tudom most így adni. Tehát végül is
adminisztrációcsökkentésből indult ki.

Második kérdés az illeték és az önkormányzatok bevétele volt. Erre sajnos annyit
tudok mondani, hogy a költségvetési osztály, a költségvetési területünk ezzel foglalkozik,
feltehetőleg jönnek ide nemsokára és akkor ezt meg lehet tőlük kérdezni, de annyit meg tudok
ígérni, hogy mindenképpen jelzem azt hogy ez a kérdés itt felmerült és hogy ezzel foglalkozni
kell.

Ügyhátralék. Az ügyhátralék vonatkozásában talán abból indulnék ki, hogy volt egy
illetékhivatalunk még régen, mindenki emlékszik, hogy ott milyen volt az ügyek elintézési
sebessége, tehát nem volt ritka az 1-1,5 éves ügyintézési sebesség is. Ehhez képest, mióta az
APEH átvette, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a közép-magyarországi régiótól
eltekintve mindenhol szinte naprakész, tehát nincs ügyhátralék, naprakész az információ és
azonnal megkapják az illetékkiszabással kapcsolatos iratokat az adóalanyok. Közép-
Magyarország vonatkozásában sajnos nagy, tehát itt akár több tíz-százezres ügyhátralékról is
beszélhetünk, ennek a feldolgozása feltehetőleg több hónapot, félévet, évet is igénybe venne,
és közben még van a normál ügyforgalom is.

Reménykedünk abban, hogy az október 1-jével bevezetett új APEH-rendszer ebben
segít, tehát ismét megyei, illetve budapesti kerületi, bizonyos kerületek szintjén kerültek
meghatározásra, hogy úgy mondjam, a fő munkavégző egységei az APEH-nek. Ez a
regionális lajstrom, ami itt volt Közép-Magyarországon, sajnos sok esetben nem működött.
Reméljük, hogy így majd működni fog.

A lakás-bérbeadási tevékenység volt az utolsó kérdés. Megmondom őszintén, hogy
egyszerűen úgy gondoltuk, hogy ezek oda tartoznak. Eddig nem volt ebben a kategóriában, és
tekintettel arra, hogy ugyanolyan bevételnek minősítjük, hasonló bevételnek minősítjük, mint
amúgy az eho egyéb adótárgyait, így ezt is oda tartottuk célszerűnek tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értelmezem, akkor több kérdés, észrevétel nem
hangzott el. Inkább vélemények voltak, mint hogy rövid idő állt a törvénytervezet
áttanulmányozására rendelkezésre, illetve a családi kedvezmények milyen körben vehetők
igénybe.

Ami az önkormányzati területet illeti, itt végül is a helyi adó megosztásával
kapcsolatban fogalmazódott meg az az igény, hogy a részleteket illetően lehessen további
egyeztetést végezni. A vonalas infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatban merült fel. Én úgy
gondolom, hogy magában az anyagban a meghatározó az építőipari tevékenység települések
között megosztása, illetve gyakorlatilag az egyes építkezések telephellyé nyilvánítása és ezzel
kapcsolatos megosztási szabály a lényegesebb. Ha jól gondolom, akkor a piaci vásározással
kapcsolatos észrevétel, tekintve, hogy országosan olyan mértékű az összbevétel, amihez
képest aránytalanul sok adminisztrációval járna, azt gondolom, hogy nem kapott a bizottság
részéről kritikát. Úgy érzem, hogy ami egyfajta kérdőjelként fogalmazódott meg, az a
lakásbérbeadás egészségügyi hozzájárulással való terhelése értékhatárra való tekintet nélkül.
Ezt tekinthetjük akár természetesen részletkérdésnek is, de mégsem. (Dr. Bóka István: Lehet
még hozzászólni, elnök úr?) Természetesen.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tényleg az volt az első körben, hogy ott főleg
kérdések hangzottak el és akkor lesz még egy véleménykör is. Természetesen az egész
javaslatot általános vitára alkalmasnak lehet tekinteni. Annyit még, hogy az iparűzési adó
megosztása, nem megosztása kapcsán, a piaci vásározók iparűzésiadó-fizetése kapcsán azért
fő tendenciaként nyilván az egyszerűségre hivatkoznak, de azért szerintem azt látni kell és ez
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lejön, hogy alapvetően a kisebbektől akar a nagyobbak fele iparűzésiadó-bevételt
átcsoportosítani ez a javaslat, legalábbis én így érzékelem ezt a részt, ami szerintem
átgondolandó. Ugyanolyan mértékben átgondolandó szerintem ez a lakbér-eho. Tehát én attól
félek, hogy minimális bevétel miatt nagyon nagy felháborodás fog történni az 1 millió forint
alatti bérletidíj-bevételek kapcsán és tekintetében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy amit Bóka képviselő úr említett,
az igazából azért is gond, hogy ha olyan változások következnek be, amelyek a kisebbektől a
nagyobbak felé terelnek bizonyos helyiadó-bevételt, mert a gazdasági folyamatok eleve ezt
eredményezik, tehát hogy az úgymond racionalizálás kapcsán egy csomó kisebb telephely,
kisebb bankfiók - és sorolhatnám ezeket az ügyeket - szűnik meg, helyenként megszűnnek a
regionális központok és fővárosba irányulnak bizonyos tevékenységek, tehát magyarul, a
gazdaság reálfolyamatai is eredményeznek egyfajta adókoncentrációt. Lehetőség szerint
kerülni kellene az olyan szabályozásokat, ami ezt még a szabályozásoldalról is alátámasztja,
mert mondjuk a tao-feltöltés és az, hogy 50-ről 100 millióra nő, bizonyos értelemben okozhat
gondot, nem szignifikáns, de okozhat gondot az egyes településeknél és akár az idei
adóbevételek realizálása szempontjából is. Úgy gondolom, hogy ezt inkább egyfajta bizottsági
véleményként lehetne megfogalmazni, hogy lehetőség szerint a szabályok ezt a fajta
adókoncentrációs folyamatot ne erősítsék, mert ellentétes a felfogásunkkal.

Nem tudom, hogy ezzel a bizonyos lakásbérbeadással kapcsolatban van-e esetleg még
valami?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha
megengedi, akkor nagyon röviden reagálnék. A helyi adós szűkítés a vásározók
kedvezménye, ha úgy tetszik. Azért nem teljesen tudok egyetérteni azzal, hogy a tendencia
egyértelmű, hogy ezt megadóztatjuk, és azzal pláne nem tudok egyetérteni, hogy ezeknek a
kis vásározóknak a terhelése szükséges és megfelelő. Azért ezek olyan társadalmi réteget
képviselnek a tárca véleménye szerint, ami igenis támogatandó és igenis az adminisztrációs
terheik is szűkítendőek. Ami nekünk esetleg egy egyszerű adóbevallásnak tűnik, az nem
mindenkinek tűnik egyszerű adóbevallásnak, ami egyszerű adminisztrációs tehernek tűnik, az
nem mindenkinek tűnik annak. Tehát erre kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt is vegyük
figyelembe, amikor erről gondolkodnak vagy erről véleményt alkotnak, hogy egy olyan
szektort próbálunk kedvezményezni, amely valahol a társadalomnak egyféle nagyon fontos
része, ha nem is gerincének mondanám, de nagyon fontos része, akit a kormány támogatni
akar. Ezek az önálló termelők, őstermelők, ezeket koordinálók, összefogók, ezektől vásárló
személyek.

A lakásbérbeadás utáni eho tekintetében úgy gondoljuk, hogy ennek kivételes szakmai
indoka nincs, de ha a bizottságnak vannak olyan társadalompolitikai vagy politikai
megfontolásai, és ezt kifejti nekünk, akkor ebben esetleg látok mozgásteret, hogy ezen
elgondolkodjunk, mit lehetne ezzel tenni. Csak tájékoztatásul közöltem, hogy így látom most
a helyzetet ezekben a kérdésekben. De természetesen lesz még lehetőség itt a vita során, több
hét rendelkezésünkre áll.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy azon túlmenően, amit én
nagyon röviden összefoglaltam az elhangzottak alapján, ki az, aki arra vállalkozna, hogy a
többségi véleményt kifejti. (Közbeszólás: Először szavaztatni kellene.) Akkor szavazunk az
általános vitára bocsátásról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 5. A bizottság támogatta. Köszönöm szépen.
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A nemzeti adó- és vámhivatalról szóló törvényjavaslat (T/1377. szám) (Általános
vita)

A 2. napirendi pont tárgyalására térünk rá, ennek pedig a nemzeti adó- és
vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslathoz általános vitát előkészítő ajánlás
benyújtása a tárgya. Szeretném ugyancsak megkérni Balog Ádám helyettes államtitkár urat,
hogy ha szükséges, tegyen szóbeli kiegészítéseket.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igazából úgy
gondolom, hogy meglehetősen világos és korrekt az az összefoglaló, amit készítettünk. Itt a
lényeg az, hogy volt két jól működő hivatalunk, egy adóhatóságunk és egy vámhatóságunk,
amelyeknek viszont az együttműködése, nem az emberi együttműködése, hanem
együttműködési lehetőségei nem voltak megfelelőek, ezért az összevonás mellett döntöttünk.
Ezt korábban már az előző kormányok is tervezték, most a kormány úgy döntött, hogy ezt a
lépést meglépi. Fontos tudni, hogy három lépésben fog megtörténni, és azt is, hogy minden
szempontból figyeltünk a szükséges garanciális szabályok megtartására, hogy itt az
adatvédelem, információvédelem ne sérüljön.

Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor…

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Tóth József távozik az ülésről.) Van-e kérdés,
észrevétel, vélemény? (Jelzésre:) Parancsoljon, Pál Tibor!

PÁL TIBOR (MSZP): Kérdésem van. Arról tud-e valamit mondani helyettes
államtitkár úr, hogy ez az összevonás mennyibe kerül valójában, van-e plusz költség és az
mekkora összeget tesz ki?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Képviselő Úr! 3,6 milliárd forint lett erre allokálva. Ez nem folyamatos költség, hanem
egyszeri, a harmonizációt elősegítő költség. (Dr. Bóka István jelentkezik.)

ELNÖK: Parancsoljon, Bóka képviselő úr! (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.)

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz). Szerintem általános vitára alkalmas a javaslat.
Egyszeri költség ez a 3,6 milliárd forint, de ahogy az anyagban lehetett olvasni, már az első

évben, 2011-ben már 8-10 milliárdos nagyságrendű megtakarítás keletkezik az összevonás
tekintetében. Ez az egyik. A másik pedig, hogy alapvetően a kormánynak a szuverenitása az,
hogy milyen végrehajtási szervezeten keresztül dolgozik vagy működik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Varga Zoltán jelentkezik.)
Parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Általános vitára
alkalmasnak tartjuk mi is a törvényjavaslatot, de én azért kétlem, hogy ez 3,6 milliárdnál
megáll a végén, mert azt lehetett olvasni, hogy egyrészt van egy viszonylag nagy informatikai
különbség a két rendszer között, ezt szeretnék azonos szintre hozni, meg én azt gondolom,
hogy a bérköltsége a rendszernek nem fog csökkenni, hanem ki fogja egyenlíteni egymást, és
általában ez mindig a magasabb irányba viszi el, soha nem az alacsonyabb irányba. Tehát én
ilyen tekintetben azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy a hatékonysága végül ennek a
rendszernek a költségeit be fogja-e hozni. Egyelőre most nyilván költségei lesznek. Majd 1-
1,5 év múlva visszatérünk, hogy a 3,6 milliárd elég volt-e vagy nem. Bízzunk benne, és azért
is tartjuk általános vitára alkalmasnak, hogy ennek kell hozadékának lenni, hogyha egy ilyen
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nagy átalakítást csinálunk. Persze minden aggálya az embernek benne van, de egyelőre
maradjunk annyiban, hogy a kormány reményeink szerint ezt a tényleg abba az irányba
szeretné használni, ami egy jogállamban célravezető és előrevivő. Tehát általános vitára
alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további képviselői észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Államtitkár úr kíván-e reagálni az elhangzottakra?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
különösebben. Köszönöm az alkalmasság ajánlását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangú, illetve egy tartózkodással. Időközben megérkezett dr. Apáti
István alelnök úr is, tehát az eddig jelen levők mindegyike támogatta, Apáti doktor
tartózkodott. Köszönöm szépen.

A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám) (Általános vita)

Az utolsó napirendi pont a jogalkotásról szóló törvényjavaslat általános vitájának
előkészítése. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Gáva Krisztián
helyettes államtitkárt köszöntjük. Tisztelettel köszöntöm tehát helyettes államtitkár urat, és
szeretném megkérdezni, hogy szóbeli kiegészítéssel él-e.

Dr. Gáva Krisztián szóbeli kiegészítése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Szeretném néhány mondatban ismertetni a javaslatot.

Az első kérdés, hogy miért is van szükség új jogalkotási törvényre. Az
Alkotmánybíróság 121/2009. számú, december 17-én elfogadott határozatában 2010.
december 31-ével megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt, hivatkozással
arra, hogy elavult, az alkotmánnyal számos helyen össze nem egyeztethető szöveget
tartalmaz, illetőleg kvázi alkotmányi szabályozásokat is tartalmazott. Ezért alkotmányos
mulasztás áll fenn a helyesbítés kérdésében is. Ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni
vagy szükséges eleget tenni az Országgyűlésnek, amelyre vonatkozóan a kormány az
előterjesztését elkészítette.

Fontos még szólni arról, hogy bizonyos, a jogalkotással kapcsolatos szabályoknak az
alkotmányban való elhelyezését is indokoltnak tartottuk, erre tekintettel is benyújtásra került
egy törvényjavaslat, ami az alkotmányt módosítása a T/1247. számon. Három kérdéskört ölel
föl ez ez alkotmánymódosítás, amelyben az egyik részét képezi a jogalkotási törvényben nem
rendezhető alkotmányi szintet igénylő szabályok megjelenése, megjelenítése, így a
jogszabályok fölsorolása, amit eddig nem tartalmazott az alkotmány, illetve a jogforrási
hierarchiának a megjelenítése.

Szólnék még arról, hogy az Országgyűlés előtt van szintén a jogalkotáshoz
kapcsolódóan a jogalkotásban való társadalmi részvételről szóló törvény tervezete. A
társadalmi véleményezést eddig az 1987. évi XI. jogalkotási törvény tartalmazta, ezen túl
azonban egy önálló törvényben kerül rendezésre ez a kérdéskör.

Az új jogalkotási törvény különbségeiről néhány szót a hatályos törvényhez képest.
Alapvető követelmények között rögzíti a törvényjavaslat az Alkotmánybíróság

gyakorlatában kialakult elveket, amelyek a jogalkotásra vonatkoznak: visszaható hatály
tilalma, megfelelő felkészülési idő rögzítése, normavilágosság, előreláthatóság
követelményeinek rögzítése a törvényjavaslatban. Részletesen rendezi továbbá a hatály, a
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módosítás, a felhatalmazás kérdéseit. Jogszabályok előkészítésének szabályai körében
egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a szakminiszter és az igazságügyért felelős miniszter
között milyen feladatmegosztás létezik. Megadja az előzetes és utólagos hatásvizsgálat
kereteit, amelyre vonatkozóan majd egy miniszteri rendelet fogja tartalmazni a részletes
szabályokat. Beemeli a jogalkotási törvény rendelkezései közé azt, hogy a Magyar Közlönyt
elektronikus dokumentumként kell kiadni. A kihirdetés körében egyértelművé teszi a tervezet,
hogy ki felelős a jogszabályok aláírásáért, megjelentetéséért és milyen határidők között kell
ennek megtörténnie. Törvényi szintre emeli a tervezet a jogszabályok kihirdetése során
történő megjelölés alapvető szabályait, illetőleg az alkotmányos mulasztást orvosolja a
helyesbítés tekintetében.

A jogszabályok megismerhetősége érdekében a tervezet létrehozza, rögzíti egy
nemzeti jogszabálytár létét, amely elektronikus, egységes szerkezetű szövegeket tartalmazó
jogszabálygyűjtemény lesz.

Az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően a jövőben az alárendelt szervek
működésére és tevékenységére a Jat. alapján kizárólag normatív utasítást és normatív
határozatot lehet kiadni. A tervezet ezekre vonatkozóan a meglehetősen elavult „állami
irányítás egyéb jogi eszközei” átfogó kifejezés helyett a „közjogi szervezetszabályozó
eszköz” gyűjtőnevet vezeti be. A tervezet emellett a változások mellett a jogrendszerben
szükséges módosításokat is elvégzi, tehát erre tekintettel több törvényt is módosít. Gondolom,
önöket leginkább az érdekli vagy érinti, hogy az önkormányzati törvénynek is ezzel
kapcsolatosan megjelenik módosítása.

ELNÖK: Köszönöm szépen Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Észrevétel? (Nincs jelzés.)
Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen.

Úgy gondolom, hogy előadót nem kellene állítanunk, viszont az adó- és járuléktörvény
tekintetében érkezett hozzám időközben olyan javaslat, hogy túlzottan nagyvonalúan jártam
el. Javaslatom az lenne, hogy a többségi véleményt dr. Bóka István képviselje, a kisebbségit
pedig Varga Zoltán. Ez így elfogadható-e? (A képviselők bólogatnak.) Igen, köszönöm
szépen.

Egyéb napirend nincs, az ülést bezárom, köszönöm a munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 58 perc)

Habis László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


