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Napirendi javaslat  
 
1. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél 

teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY-határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/12380. szám)  
(Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság önálló indítványa)  
(A módosító javaslatok megvitatása)  
(Előterjesztőként) 

 
2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12792. szám)  
(Általános vita) 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Dr. Ángyán József (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Pósán László (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP) dr. Sós Tamásnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

 
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Kőfalvi Tímea politikai munkatárs (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Miavecz Adrienn osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 57 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 
Két napirendi pontunk van, a nemzetiszocialista vészkorszakkal kapcsolatos, illetve az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények tárgyalása. 

Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Kérem, hogy aki egyetért a napirenddel, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 

Köszönöm. Egyhangú. 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 
tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY-
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/12380. szám) (Az Oktatási, 
tudományos és kutatási bizottság önálló indítványa) (A módosító javaslatok 
megvitatása) (Előterjesztőként) 

Az első napirendi pontunk a nemzetiszocialista vészkorszakkal kapcsolatos 
osztálykirándulásra vonatkozó javaslatunk. Tisztelettel köszöntöm Szakál Ferenc 
főosztályvezető urat, illetve Kőfalvi Tímea politikai munkatársat. Két módosító javaslat van 
előttünk. Az első szocialista képviselőtársaim, Tóbiás József, Steiner Pál és Lendvai Ildikó 
javaslata. 

Tamás, kívánod-e röviden ismertetni? (Jelzésre:) Tessék, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden igen. Úgy gondolom, 

hogy a leírtak egyértelműek. Ebben a bizottságban több alkalommal foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel. Ha jól értettem a bizottsági véleményt, legalábbis a többségi véleményt, akkor 
alapvetően összecseng az itteni módosítás a bizottságunk többségének véleményével, ezért 
arra kérem a bizottságot, hogy a Tóbiás József, Steiner Pál és Lendvai Ildikó által jegyzetteket 
fogadjuk el. Gyakorlatilag fontosnak tartanám, hogy kapjanak támogatást azok is, akik 
mondjuk Auschwitzba ellátogatnak. Fontos abból a szempontból, hogy valójában egy átfogó 
képet, úgy gondolom, ebben a múzeumban, illetve emlékhelyen kaphatnak a magyar diákok, 
és ez illeszkedhet mindahhoz a pedagógiai programhoz is, amely - úgy gondolom - ebben a 
korosztályban nagyon fontos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Azt kérdezem a kormány képviselőitől, hogy van-e 

kormány-, tárca- vagy államtitkári álláspont. 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Államtitkári álláspontot tudok mondani. Ezt a módosító javaslatot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e kérdés? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Indokot kérhetnék? 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 

Az indoklás röviden az, hogy egyelőre megbecsülhetetlen, hogy ez milyen finanszírozási 
költséggel járna, ezért elsősorban a magyarországi - maradjunk ennél a szónál - 
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kirándulásokat támogatnánk. Nagyon sok magyarországi emlékhely is van, és nevelési 
szempontból is talán indokolható az, hogy egyetértve azzal, hogy valóban egy átfogó képet 
tényleg az auschwitzi tábor meglátogatásával kaphatnak, de nagyon sok magyarországi 
emlékhely van, ahol viszont azt élhetik meg a tanulók, hogy ott, a közvetlen környezetükben, 
akár a saját lakóhelyükön történtek ezek az események. 

Hadd mondjak egy példát a saját környezetemből! Én Nagykőrösön élek, ott is 
találhatók holocaust emlékhelyek (Dr. Hoppál Péter megérkezik a bizottsági ülésre.) és 
valóban az átélést, a megértést közelebbivé hozza, és segíti azt, hogy ott, ahol nap mint nap 
jár az ember, ott is ilyen események történtek, és ezt megtapasztalhatja. Ez a két indoka van 
annak, amiért maradnánk annál, hogy a magyarországi látogatáshoz jár a részleges támogatás.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak röviden. Én úgy gondolom, hogy sántít ez az érvelés 

- anyagiakra fogni ezt a kérdést, úgy gondolom, nem szerencsés. Részleges költségtérítés, úgy 
gondolom, megvalósítható lenne akkor is, ha tudjuk, hogy korlátosak a források és a 
lehetőségek. A részlegesnek, úgy gondolom, megteremthetők lennének szerény keretek között 
is a forrásai, és ennek üzenetértéke lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsolj, Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Csak egy 

nagyon rövid véleményt szeretnék megfogalmazni. A magam és magunk részéről üdvözlöm a 
kormány bölcs belátását, hogy ezek a külföldre szervezett kirándulások sem a költségvetésbe 
nem férnek bele, másrészt pedig ez a javaslat véleményem szerint elég durva provokáció a 
magyarsággal szemben így hét évtized távlatából. Azt gondolom, vannak olyan nemzeti 
tragédiáink, amelyekről mind a mai napig nem emlékezünk meg méltóképpen és nem 
szerepelnek a történelemkönyvekben. És amíg ez a kettős mérce tapasztalható hazánkban, 
addig úgy gondolom, hogy se pro és kontra nem célszerű olyan javaslatokat elfogadni, 
amelyek akár a magyar nemzet vagy más nemzetek szempontjából, úgy érzem, kicsit 
túldimenzionálnak bizonyos történelmi eseményeket. A magunk részéről üdvözöljük, hogy 
részleges támogatásról van szó, és maradunk annál a verziónál, hogy a Magyarország 
területén lévő emlékhelyek meglátogatásáról van szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gábor, hadd igazítsam egy kicsit helyre azt, amit mondtál. Szerintem ezek 

nem állíthatók szembe, hanem egymás mellett állnak, mindegyik fontos önmagában. Nem 
vagy-vagy, hanem is-is. A nemzeti összefogás napja, emléknapja a trianoni békeszerződés 
dátumára esik, amire elég sok módon emlékszünk, kétségtelenül nemcsak tragédiaként, 
hanem próbáljuk megkeresni azokat az összekötő elemeket, a határon túli magyarokkal 
összekapcsoló pontokat, amelyek segítenek ezen túljutni, tehát nemcsak a fájdalom, hanem a 
továbblépés lehetőségét is tartalmazza ez az emléknap. Ezért is nem gyásznapként, hanem a 
pozitív oldalát megfogva az összefogás, a nemzeti összefogás emléknapjaként nevezte meg a 
parlament mindezt. Ilyen értelemben szükségesnek tartottam mindenképpen kiegészíteni, 
árnyalni azt, amit mondtál. 

Világos, hogy noha Tamás azt mondja, hogy ne kicsinyeskedjünk itt, de ez a javaslat 
mégiscsak a pénzről szól. Mire jár költségtérítés? A mi javaslatunk az eredeti bizottsági 
javaslat, illetve a kormány mostani álláspontja azt mondja, hogy egyelőre a magyarországi 
utaknál látja lehetségesnek a közfinanszírozást, nem zárva ki azt, hogy később ez a határon 
túli auschwitzi és birkenaui táborra is majd áll, de most erre nem lát forrást. Van-e 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
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Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal? (Szavazás.) Két szavazat. Ki 
nem ért egyet? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság túlnyomó többsége 
tartózkodott.  

Van még egy javaslatunk, Kucsák László képviselőtársunk javaslata, amit 
nevezhetünk talán jogtechnikainak. Megtanuljuk lassan, hogy ilyenkor itt nem 2. pont, hanem 
1/a. pont szerepel. Ennek az okát ne kérdezzétek tőlem. Ha László akarja, kifejti, ha akarja, 
csak bizonytalanságban hagy bennünket. (Kucsák László nemet int. - Derültség.) 

Van-e a kormánynak ezzel kapcsolatban álláspontja? 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Természetesen jogászokkal nem vitatkozunk, tehát támogatjuk. (Kucsák László: Megtisztelő 
számomra.)  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Aki egyetért a módosító javaslattal, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ki nem ért 

egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen, hogy elfáradtak. Ha jól 
tudom, a költségvetési bizottságban folytatják ugyanezt. (Szakál Ferenc Pál: Igen.)  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12792. szám) (Általános vita) 

A következő napirendi pontunk a jövő évi adótörvényekre vonatkozik. Általános 
vitára való alkalmasságot kell megállapítanunk. Természetesen mindjárt megadom a szót az 
előterjesztő képviseletében Palotai Kinga főosztályvezetőnek, Miavecz Adrienn 
osztályvezetőnek és Honyec Péter osztályvezető úrnak. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy mint 
mindenki ebben az országban, mi is nagyon értünk az adórendszerhez, és számos jó ötletünk 
van, de ezeket általában a kávézóban szoktuk megvitatni és nem itt. Tehát minket itt 
alapvetően az oktatásra, a tudományra, a szakképzésre vonatkozó adószabályok érintenek 
vagy érdekelnek. Talán ezzel sok energiát meg tudunk spórolni, ha az általános adópolitikai 
eszmefuttatásokat sem mi nem adjuk elő, és ha lehetek udvariatlan, akkor az előterjesztő is 
nagyon röviden érinti ezeket és inkább a szakképzés, a tanulói jogviszonnyal összefüggő 
kérdések, a hallgatói jogviszonnyal összefüggő kérdések azok, amelyek bennünket inkább 
érdekelni szoktak, bár tudom, hogy ez egy kicsit a részletes vita tárgya, de mi mindig előre 
futunk. Tessék parancsolni! 

 

Palotai Kinga (NGM) hozzászólása 

PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait. A Nemzetgazdasági Minisztérium múlt 
hét pénteken nyújtotta be a 2014. évre vonatkozó adótörvények változására irányuló 
javaslatát. Nem szeretnék hosszasan beszélni a javaslatról, amelynek egyrészt az elnök úr 
kérése is az oka, másrészt kardinális változások nincsenek a javaslatban, tekintettel arra, hogy 
az adórendszer átalakítása 2013-ra befejeződött, a hangsúly a munkát terhelő adókról a 
fogyasztást terhelő adókra helyeződött át, és 2014 már csak a finomhangolás éve.  

Mégis úgy gondolom, hogy van egyetlenegy módosítás, ez a családi 
járulékkedvezmény bevezetése, amit röviden érdemes kiemelni és összefoglalni. Átadom a 
szót az osztályvezető úrnak. 
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Dr. Honyek Péter (NGM) hozzászólása 

DR. HONYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A családi járulékkedvezménnyel gyakorlatilag a kormány azt a kritikát szeretné 
ellensúlyozni, ami többször is érintette az adórendszernek ezt az elemét, hogy csak nagyon 
magas jövedelemmel lehet igénybe venni a családi kedvezményt teljes összegben, ezért ez a 
kedvezmény a 2014. évtől kezdődően a javaslat szerint kiterjed a járulékokra is. Ez azt jelenti, 
hogy aki a családi kedvezményt a személyi adóban teljes összegben nem tudta igénybe venni, 
az első körben az egészségbiztosítási járulékban, második körben pedig a nyugdíjjárulékban, 
annak terhére családi járulékkedvezmény formájában érvényesítheti. Ez azt jelenti, hogy nem 
16 százalék, hanem együttesen 33 százalék adót, illetve más közterhet lehet csökkenteni a 
családi kedvezménnyel, illetve a családi járulékkedvezménnyel. Egyetlenegy gyors példa: aki 
2013-ban 300 ezer forintot keresett egykeresősként háromgyermekesként, az 2013-ban 48 
ezer forint családi kedvezményt tudott igénybe venni, 2014-ben a javaslat elfogadása esetén a 
48 ezer forint szja családi kedvezmény mellett további 51 ezer forint családi 
járulékkedvezmény marad ennél az egykeresős családfenntartónál három gyermek esetében, 
tehát lényegesen magasabb összeg marad a családban a gyermekek felnevelése forrásaként. 
(Pánczél Károly megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Ha megengedik, akkor én viszont egy pillanatra az eredeti kérdéshez még 
visszatérnék, hogy milyen változások érintik a hallgatókat, illetve az oktatással kapcsolatosan 
milyen változások szerepelnek a csomagban. A járulékszabályokban szerepel egy kisebb 
súlyú, de azért a hallgatók számára pozitív változás, ez pedig az, hogy a felsőoktatási 
intézményben, illetve a külső gyakorlóhelyen a hallgatói munkaszerződés alapján végzett 
munkával összefüggésben a hallgató nem lesz biztosított. Ez két dolgot jelent. Egyrészt azt, 
hogy ez például nem számít be a nyugdíjidőszakba, de ami ennél sokkal fontosabb, az, hogy 
ebben az időszakban nem kell járulékot fizetni, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni a 
hallgatók foglalkoztatása után. Ez azt jelenti, hogy a külső foglalkoztató helyett sokkal 
könnyebben meg tudják finanszírozni ezeket a hallgatói munkaszerződéseket, sokkal 
könnyebben tudják fogadni az egyetemről gyakorlatra hozzájuk érkező hallgatókat, illetve a 
hallgatóknak is lényegesen magasabb összeg, 18,5 százalékkal magasabb összeg marad a 
zsebében, hiszen ezeket a járulékokat nem vonják le tőlük a javaslat elfogadása esetén. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Elnézést, az előbb rosszul mondtam a nevét, mert „c”-vel 

mondtam, de „k”-val kellett volna. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat az 

előbb említetten kívül tartalmaz még több olyan apró módosítást, amely az adózási környezet 
javítását szolgálja. Ebből még a társaságokat érintően kiemelném a bizottság tárgykörébe 
tartozó azon módosítást, amely a kutatásfejlesztési tevékenység ösztönzése érdekében 
javaslatot tesz a társasági adóról szóló törvény módosítására.  

A módosítással tulajdonképpen lehetővé válik az, hogy az adózó kapcsolt vállalkozása 
tevékenységi körében végzett kutatásfejlesztés közvetlen költsége alapján társasági adóalap-
csökkentő tételt vegyen igénybe, de abban az esetben, ha a kapcsolt vállalkozás ezt az 
adóalap-csökkentést nem érvényesítette és további feltétel, hogy erre vonatkozóan 
nyilatkozatában az adózó, tehát a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatában az adózó rendelkezzen. 
Az is feltétel, hogy a kapcsolt vállalkozás saját tevékenysége körében végzett 
kutatásfejlesztési tevékenysége mind az adózó, mind a kapcsolt vállalkozás gazdasági 
tevékenysége érdekét szolgálja. 

A javaslat elkészítése során számos szakmai szervezettel történt konzultáció és 
kerültek be a javaslataik a módosítások közé. Ebből még egyet szeretnék kiemelni, ami 
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szintén a bizottság tárgykörébe tartozik, és ez az egyik egyetem javaslata volt. A jövedéki 
adóról szóló törvény változásával a javaslat elfogadása esetén lehetőség lesz arra, hogy 
kutatási, tudományos és oktatási célra adómentesen és adóraktári engedély nélkül lehessen 
alkoholterméket előállítani, amennyiben ugyanezen célra történik az előállított alkoholtermék 
felhasználása is. Az előállításhoz és a felhasználáshoz egyszerű bejelentési és nyilvántartási 
kötelezettség társul. Például a tudományos és oktatási célra használt desztilláló berendezés 
birtoklását nem kell bejelenteni, vagy nem engedélyhez kötött, illetve a nem üveg desztilláló 
berendezés beszerzését kell bejelenteni tíz napon belül, az alkoholtermék előállítását az 
előállítást megelőző három napon belül, továbbá a felhasználásáról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Fellélegeztek az egyetemek az alkoholvásárlást illetően.  
Van-e kérdés, észrevétel az adótörvényekkel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ha 

Pósán alelnök úr itt lenne, elmondaná, hogy a tudományos folyóiratok 5 százalékos áfája 
mellett a csak elektronikusan megrendelhető tartalomszolgáltatás, a tudományos életben ezek 
ilyen tömörítvények formájában, illetve számos folyóirat már csak digitálisan érhető el vagy 
online, papíron nem is nyomtatják már ki, itt viszont 27 százalékos, ha jól tudom, az áfa. Ő 
ezt ellentmondásnak érzi. Nyilván az alapja az, hogy itt az adóigazgatás szerint egy 
szolgáltatásról van szó, míg az 5 százaléknál pedig tudományos célokat szolgáló termékről, 
legalábbis ezt a választ kaptam. Minket annyira nem a definíciós probléma érdekel, hanem 
hogy technikailag megoldhatónak látják-e, hogy ezt a speciális, tudományos célokat szolgáló 
tartalomszolgáltatást is csak 5 százalékos áfa illesse. Nem hiszem, hogy pénzügyileg ez 
jelentős összeg lenne. Ismerem nagyjából, hogy hány ilyen letöltés van a magyar 
kutatóintézetek, illetve egyetemek világában.  

Tudnak erre most válaszolni, vagy majd később? 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, röviden 

reagálnék. Az ellentmondás valóban létezik, de figyelembe kell venni, hogy az áfa uniós 
szinten harmonizált adónem, és az irányelv konkrétan előírja, hogy mely termékekre, 
szolgáltatásokra alkalmazható a kedvezményes adókulcs. Ebben a felsorolásban a papír alapú 
könyv igen, az elektronikus könyv nem szerepel, sőt kifejezetten kimondja az irányelv, hogy 
elektronikus szolgáltatásokra nem alkalmazható a kedvezményezett adókulcs, és a 
végrehajtási rendelet azt is rögzíti, hogy az elektronikus könyvek ide tartoznak. 

Való igaz, hogy van több olyan tagállam, Franciaország és Luxemburg, amely 
kedvezményes adókulcsot alkalmaz jelenleg is az elektronikus könyvekre. Meg is indult a 
kötelezettségszegési eljárás ellenük. Úgy tudom, a franciák már a bíróságon vannak. 
(Osztolykán Ágnes megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Úgy gondoljuk, ez mindenképpen egy olyan kérdés, amit hosszabb távon vizsgálni 
kell, de ezt a vizsgálatot uniós szinten kell elvégezni. A zöld könyv és az áfa jövőjével 
kapcsolatban a bizottság nyilvános konzultációs eljárást kezdeményezett a kedvezményes 
kulcsok tekintetében még 2012 októberében. Ez a konzultáció már lezárult. Erről készülni fog 
egy tanulmány, amit a bizottság majd bemutat a Tanácsnak. Ez idáig erre még nem került sor, 
de azt gondoljuk, hogy ha megszületik ez a tanulmány, akkor Magyarország is ki fogja 
értékelni ennek a következtetéseit. Fontos, hogy ezeket nemcsak az elektronikus könyvek 
tekintetében, hanem általában a kedvezményes adókulcsok tekintetében kell értékelni. Azért 
is gondoljuk, hogy uniós szinten fontos ezt a kérdést kezelni, mert az elektronikus könyvek 
elhatárolása számos kérdést vet fel, és ha a tagállamok nem egységesen kezelnék ezt, akkor ez 
mind a költségvetési bevételekre, mind a versenyfeltételekre kihatással lenne. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen alelnök úr nevében is. 
Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nekem lenne még egy, ha nem haragszanak. A tanulmányi szerződés alapján a 

szakképzés díját keresem az anyagban. Ez 82 ezer forintról 81 ezerre változna. A 168. §-ban 
„a tanulószerződésben meghatározott díjak, tanulószerződés alapján ténylegesen kihirdetett 
díj” szöveg változik. (Révész Máriusz megérkezik a bizottsági ülésre.) Ezt ki fizeti? A 
munkaadó fizeti? Nyilván, hiszen ki más fizetné? De tudja, mit, ezt majd a részletes vitában 
meg tudjuk beszélni. (Dr. Honyek Péter: Elnézést, nem tudunk azonnal válaszolni.) Valóban 
ez nem az általános vita része, vissza is vonom a kérdésem. 

Szavazás 

Szavazzunk, ha nincs egyéb kérdés. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja az 
adótörvényeket? Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Öt nem szavazatot kaptunk. A bizottság többsége igennel szavazott. 

Köszönjük szépen a részvételt. További jó munkát kívánok! Az „egyebek” keretében 
nincs más, a bizottsági ülést bezárom. További jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc) 

 
 
 
 

 

 Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


