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Napirendi javaslat
1.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való
hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/467. szám)
(L. Simon László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés tárgysorozatba-vételről)

2.

Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bencsik János (Fidesz)
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Volner János (Jobbik)
Velez Árpád (MSZP)
Helyettesítési megbízást adott
Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Dr. Völner Pál (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Tóth Csaba (MSZP) Velez Árpádnak (MSZP)
Cseresnyés Péter (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)
Dr. Latorcai János (KDNP) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Meghívottak részéről
Hozzászóló
L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)
Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait a Gazdasági bizottság mai ülésén.
Képviselőtársaim írásban megkapták előzetesen a mai ülésre vonatkozó
napirendet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. (Nincs
jelzés.) Nincsenek.
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy bizottságunk határozatképes. A
Fidesz tíz képviselője a helyettesítésekkel együtt szavazóképes, az MSZP részéről
ketten és a Jobbik részéről is ketten vannak itt, illetve helyettesítéssel, tehát ülésünk
határozatképes, az ülést megnyitom.
A napirendről kérnék egy szavazást. Aki ezzel a tartalommal elfogadja a
napirendet, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt.
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való
hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények
módosításáról szóló T/467. számú törvényjavaslat (L. Simon László
(Fidesz) képviselő önálló indítványa, döntés tárgysorozatbavételről)
Első napirendi pontunk a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő
szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, amelyet T/467. sorszámon jegyzünk.
Köszöntöm
a
bizottsági
ülésen
L. Simon
államtitkár
urat
a
Miniszterelnökségről, és egyben meg is adom neki a szót, ha kíván kiegészítést tenni,
vagy a bizottság részére tájékoztatást adni. Öné a szó.
Hozzászólás
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért szeretnék pár szót szólni,
mert a törvényjavaslatot csak ma reggel, pontosabban a délelőtti órákban nyújtottam
be, úgyhogy elképzelhető, hogy képviselőtársaimnak még nem volt alkalmuk teljes
egészében áttanulmányozni, bár bízom benne, hogy az ülés előtt már megnézték.
A törvényjavaslat igazság szerint nem túl hosszú, nagyon röviden összefoglalva
a lényegét, az elmúlt hetek vitája, amely részben a nyilvánosság előtt zajlott, részben
szakmai és politikai körökben zajlott, rámutattak néhány olyan problémára, amelyet
orvosolnunk kell, nevezetesen: számtalan cikk foglalkozott azzal, hogy a nagy
kereskedelmi médiumoknak megvan az a számviteli technikájuk, amellyel ezt az
adóbefizetést el lehet kerülni. Ezért szükségesnek láttam - egyeztetettem a
Nemzetgazdasági Minisztériummal, illetve a frakcióvezetéssel is, a hétvégén is
dolgoztunk ezen a javaslaton -, szükségesnek láttuk azt, hogy az adókulcsok
megtartása mellett, tehát ebben az értelemben nem változtatva az eredeti
jogszabályon, se nem növelve, se nem csökkentve a befizetendő adók százalékos
kulcsait, de mégis azt kell mondjam, hogy szükségesnek láttuk egyfajta szigorításnak
a bevezetését annak érdekében, hogy az adóbefizetési kötelezettséget senki ne tudja
elkerülni. Ezért is olvasható az a jogszabálytervezetben, hogy elsősorban az
adótörvényeken változtatunk, olyan számviteli szabályokat teszünk egyértelművé,
amelyek így most már, megítélésünk szerint minimalizálják annak az esélyét, hogy az
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adó befizetését az arra kötelezettek el tudják kerülni. Én ezt nagyon fontos dolognak
tartom, azt gondolom, hogy az egész társadalomban is az adófizetési morált erősítő
szabályokra és iránymutatásokra van szükségünk. Arra tettük le az eskünket, tisztelt
képviselőtársaim, hogy a törvényeket megtartjuk és megtartatjuk, ennek szellemében
kérem képviselőtársaim támogatását a törvényjavaslathoz.
Ennyi, elnök úr, köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e kérdésük, észrevételük a
törvényjavaslattal kapcsolatban. Nekünk a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk a
mai ülésünkön. (Nincs jelzés.) Amennyiben hozzászólási igény nincs, akkor
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a reklámadóról szóló ezen törvényjavaslat
tárgysorozatba kerüljön, az kérem, kézfelemléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ez tizenkettő igen. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ellenvélemény? (Szavazás.)
Két nem.
Tehát 12 igen szavazattal, 2 nem mellett a bizottság támogatta a
tárgysorozatba-vételt.
Egyebek
Egyebek között van-e valakinek felvetése, észrevétele? (L. Simon László
távozik az ülésteremből.) Köszönjük, államtitkár úr. További szép napot kívánunk!
(L. Simon László: Köszönöm szépen. Viszontlátásra!)
(Jelzésre:) Tiffán Zsolt képviselő úr, öné a szó.
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A múltkori üléseken
már jeleztem Rogán Antal elnök úrnak, hogy javaslom a Gazdasági bizottság keretén
belül egy igen fontos, bár sokak számára gazdaságilag lehet, hogy nem annyira
jelentős ügyben egy albizottság létrehozását, ez pedig nem más, mint a borászat és a
gasztronómia; ennek a marketing részét erősítendő, az országimázst erősítendő. De
ne felejtsük el azt - és úgy gondolom, hogy a Gazdasági bizottságban van
létjogosultsága ennek -, hogy a mai napig akár a vendéglátósoknak, akár pedig a
borászoknak hatalmas mennyiségi adminisztratív teher nyomja a vállát. Úgy
gondolom, hogy azt a fajta kreativitást, ami a nagyon erősen és intenzíven fejlődő
magyar borászat és magyar gasztronómia esetében tapasztalható, megakasztja az a
rendkívüli bürokratikus teher, ami ma tapasztalható.
Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is van létjogosultsága egy ilyen
albizottságnak, és ha a képviselőtársaim is egyetértenek, illetve az elnökség is
egyetért, akkor szeretném kérni a hozzájárulásukat, hogy rövid időn belül a Gazdasági
bizottságon belül megalakíthassuk ezt a bor és gasztronómiai albizottságot.
Köszönöm szépen a szót.
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A házszabály lehetőséget ad arra,
hogy kiemelt témákban, mint például a bor és gasztronómia, a bizottság illetékességi,
illetve hatáskörébe tartozó kérdésekben albizottságokat hozzon létre. Én magam is
támogatom ezt a kezdeményezést. Rogán Antal elnök úrral is beszéltem erről. Abban
maradtunk, hogy szeptemberre készül el az előterjesztés. Arra kérem képviselő urat,
hogy egyeztessen a képviselőtársaival, akik ebben a bizottságban részt szeretnének
venni, illetve kérem képviselőtársaimat, hogy ha egyéb albizottságra vonatkozó
javaslatuk van még, azt fogalmazzák meg, továbbítsák a bizottság elnökének, és
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szeptemberben az első Gazdasági bizottsági ülésünkön meg tudjuk ezeket az
albizottságokat alakítani.
Van-e egyéb észrevétel az egyebek között? (Nincs jelentkező.)
Elnöki zárszó
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, köszönöm szépen a
jelenlétet, és a bizottsági ülést bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc)

Bánki Erik
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Lajtai Szilvia

