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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke

Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
 Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Farkas Gergely (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Brájer Éva (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Lucz Zoltánné főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium

Megjelentek

Dr. Varga Zoltán főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejes Eszter főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium
Keszei Sándor elnök, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
Mendrey László elnök, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Dr. Almási Tibor rektor, Magyar Rektori Konferencia
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, bizottsági ülésünket megnyitom.

Két napirendi pontunk van, egy érdemi adótörvény, illetve az Egyebek.

A napirend elfogadása

Kérdezem: van-e módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan?  (Nincs jelzés.)  Nem
látok jelzést. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a napirenddel, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Ki van ellene?  (Nincs jelzés.)  Ki tartózkodik?  (Nincs jelzés.)
A napirendet egyhangúlag elfogadtuk.

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)

Köszöntöm Farkas Gergely képviselőtársunkat, ugyanis a Jobbiknál csere volt. Jó
munkát kívánok. Egyben köszöntöm az előterjesztő képviseletében Lucz Zoltánné
főosztályvezető asszonyt és Fejes Eszter főosztályvezető-helyettes asszonyt.

Módosító javaslatok megvitatása
Nyolc pontot látunk az ajánlási sorból, amelyek a mi bizottságunk területét érintik, a

6., 7., 8., 9., 14., 15., 16. és a 41. számút, ezek között nyilván vannak összefüggések.
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét: ezekről előre kíván-e valamit mondani, vagy

pedig menjünk pontonként?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr, nem kívánok előre mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kezdhetjük a 6. ponttal, ami a 7. oldalon található,
Szilágyi György képviselőtársunk javasolja a személyi jövedelemadó-törvény 29. §-ának
módosítását. A gyerekek után járó, adózás alá nem vont jövedelem határát módosítja,
gyakorlatilag egy új kategóriát állít a két eltartottnál.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A képviselő hölgyek és uraknak egyben van-e kérdésük, hozzászólásuk?
(Nincs jelzés.)  Nem látok jelzést, szavazhatunk.

Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki van ellene?  (Szavazás. –
12 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 5 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot
a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 7. pont Lenhardt Balázs képviselőtársunk javaslata, szintén az eltartottaknál az
összegeket módosítja, 62-ről 10-re,  három eltartottnál pedig 206-ról 33 ezerre.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Kéri-e a bizottság, hogy az előterjesztő érveljen, vagy elég-e a tömör igen-
nem válasz? (Nemleges jelzések.) Kérdés, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)

Szavazunk. Ki támogatja az ajánlási sor 7. pontját?  (Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki
nem támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 3 tartózkodó
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 8. pont eredetiben 19. sorszámú volt, Gyenes Géza képviselőtársunk javaslata,
amelyik összefügg a 10. ponttal. Ebben a fogyatékos gyermekeket nevelő családnál
268 750 forintos adózás alá nem vont jövedelemhatárra tesz javaslatot a képviselő úr.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselői kérdés, hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Máriusz,
parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én személyesen indokoltnak tartanám, hogy a
fogyatékos gyermeket nevelő családot eleve megkülönböztessük, mert emberileg tudnám
támogatni azt az elképzelést, hogy aki fogyatékos gyermeket nevel, az meglehetősen nagy
pluszterhet vállal.

A minisztérium képviselőjét kérdezem: lát-e arra lehetőséget, hogy valamilyen
változás legyen ezen a területen? Tehát azt a családot valamilyen módon pozitív módon
vegyük az adózásnál figyelembe, aki gondoskodik egy fogyatékos gyermekről.

Ezt az emberi jogi bizottságban is megkérdeztem, ott azt mondták, hogy egy ilyen
módosító javaslatot elméletben tudnának támogatni, de nem ezt.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Idő közben megvizsgáltuk, hogy mennyi az érintettek köre, illetőleg mi lenne ennek a
költségvetési hatása. Körülbelül 100 ezer érintett gyermek van, és 15-20 milliárd forintos
plusz költségvetési hatása lenne ennek az intézkedésnek.

A kormány holnap tárgyalja a bizottsági indítványokkal kapcsolatos vagy tervezett
bizottsági indítványokat, és azt hiszem, ennek kapcsán várható ezzel kapcsolatban is döntés,
illetőleg az előzetes álláspont ezzel kapcsolatban az volt, hogy valószínűleg már nem az
adórendszer keretében kellene ezt a támogatást megtenni, de hangsúlyozom, holnap is, sőt,
még ma délután is lesznek egyeztetések. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.) Szavazunk.
Ki támogatja Gyenes Géza módosító javaslatát?  (Szavazás. – 7 igen szavazat.) Ki van

ellene?  (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 14 tartózkodó szavazat.) A módosító
javaslatot a bizottság egyharmada támogatta.

A 9. pont Szekeres Imre képviselőtársunk javaslata, mely szerint a kedvezményt
fizessük ki annak, akinek a jövedelme nem éri el a határt, tehát pozitív módon jusson hozzá,
ne kedvezmény legyen, hanem támogatás.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja, mert ez negatív adót jelent.
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ELNÖK: Negatív adó, ami magyarul támogatás. Képviselői kérdés, hozzászólás van-
e?  (Nincs jelzés.) Szavazunk.

Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki van ellene?  (Szavazás. –
17 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Nincs jelzés.)  A módosító javaslatot a bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 10. pont Gyenes Géza képviselőtársunk javaslata. Ez a 9. ponttal összefüggő

javaslat, az volt ennek a lába, mert gyakorlatilag csak egy definíciót tett be, a fogyatékosság
tényéről igazolást ad képviselőtársunk. Tehát a 9. és a 10. pontokról egyben szavaztunk.

Lát-e valaki problémát abban, hogy a 9. pontról való szavazásunkat ideértjük?
(Nemleges jelzések.) Akkor mehetünk tovább.

A 14. pont a régiben 16. sorszámú volt. A 14. pont Szilágyi György képviselőtársunk
javaslata, hosszú fejezeteket emel ki, üdülési csekk megújulási kártya, szakközépiskolai
tanulók és a többi, ezeket javasolja kiemelni a képviselő úr a béren kívüli juttatások köréből,
ha jól értjük a javaslatot. Ez a Magyar Tudományos Akadémia üdülői miatt is vonatkozhat ez
ránk.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja, mert a javaslat szerint adómentessé válnának ezek a juttatások.

ELNÖK:  Képviselői kérdés, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)  Szavazunk.
Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki van ellene?  (Szavazás. –

14 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot
a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 15. pont a régiben 43. pont, Lenhardt Balázs képviselőtársunk elhagyni javasolja az
ingyenes internethasználatot 5 ezer forintig a béren kívüli juttatások köréből.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Ez is azt jelenti, hogyha innen kikerül, akkor adómentessé válik? (Igen
jelzés.) Köszönöm szépen.

Kérdés, hozzászólás van-e?  (Nincs jelzés.)  Szavazunk.
Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki van ellene?  (Szavazás. –

16 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot
a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 16. pont következik, a régiben 44. pont volt. Lenhardt Balázs képviselőtársunk
kiveszi az értékhatárt.

Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Képviselői kérdés, hozzászólás, érvelés van-e?  (Nincs jelzés.) Szavazunk.
Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki van ellene?  (Szavazás. –

15 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot
a bizottság egyharmada sem támogatja.
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Megköszönöm képviselőtársaim fegyelmezett munkáját, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


