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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2801. szám)  
(Lázár János, L. Simon László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával 
összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2413. szám)  
(Szatmáry Kristóf (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2133. szám)  
(Dr. Lukács László György (Jobbik) képviselő önálló indítványa ) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2165. szám)  
(Dr. Schiffer András, dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. A Baranya megyei közlekedésfejlesztés aktuális feladatairól szóló határozati 
javaslat (H/2313. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 

 
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
 

 
Meghívottak 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Lukács László György (Jobbik) országgyűlési képviselő, 
előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így munkáját elkezdheti. 

A képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót, 
amellyel kapcsolatban sorrendcserét javasolnék. Azt javaslom, hogy az eredeti 2. 
napirendi ponttal kezdjünk, tehát a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat lenne az első. Az eredeti 4. napirendi 
sorszámmal rendelkező földgázellátásról szóló törvény lenne a második, utána pedig 
az eredeti ajánlási pontok szerint folytatnánk az 1., a 3. és az 5. ponttal, majd 
természetesen a végén kerülne sorra az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban a képviselőtársaimnak van-e véleménye, vagy esetleg további kiegészítő 
javaslatuk. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
ezzel a tartalommal elfogadja a napirendet. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény módosításáról szóló T/2413. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Megkezdenénk a munkát az első napirendi ponttal, melynek előterjesztőjeként 
Szatmáry Kristóf képviselőtársunk is jelen van. Így meg is adom a szót az 
előterjesztőnek. 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Elnök Úr! Csak nagyon röviden ismertetném az anyagot. Talán a bizottság 
tagjai számára is megvannak még azok a különböző, a vasárnapi pihenőnap 
bevezetésével kapcsolatban elfogadott törvény körüli észrevételek, javaslatok, 
amelyeket ez az általunk benyújtott törvénymódosítás vinne a parlament elé. Arról 
szólna, hogy az elfogadott jogszabály szerint az általános pihenőnap mellett azért akár 
a négy kivétellel, akár különböző speciális területeken jó néhány olyan munkavállaló 
maradna a kiskereskedelemben, aki vasárnap dolgozik. Őket próbálnánk 
kompenzálni teljesen egyértelműen egyébként a különböző szakmai szervezetek által 
javasolt megoldással. Arról szól, hogy akinek a törvény elfogadása után mégis 
dolgoznia kell a kiskereskedelemben, neki a korábbi 50-ről 100 százalékra menjen fel 
a vasárnapi munkavégzésért kapott bérpótléka, illetve egy hónapban maximum két 
vasárnapot lehessen dolgozni. Nem mennék bele a részletekbe.  

Azt még kezdeményeztem, hogy természetesen a tárgysorozatba vétel mellett 
az általános vitára jövő héten kerüljön sor, mert még néhány kérdés tisztázása az 
érintettek körével kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztériumban jelenleg is 
folyik. Tehát kérném a bizottságot, hogy vegye tárgysorozatba és a tárgyalását a jövő 
héten kezdje meg a parlament. Köszönöm szépen. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjai 
részéről hozzászólási igény. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő úr. 
Öné a szó!  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úr, ha a kormányoldal 

komolyan gondolta volna, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét valóban 
működtetni fogja, akkor nem fordulhatott volna elő az, hogy már az eredeti 
törvényjavaslat is úgy került be a Ház elé, hogy sem társadalmi, sem szakmai 
egyeztetés érdemben nem történt. Utólag, az utolsó napokban próbáltak meg egy 
párbeszédszerűséget összehozni legalább a közvélemény kedvéért, azért, hogy ezt ne 
mondhassa el az ellenzék. Az is érdekes, hogy bekerült ide egy eleve átgondolatlanul, 
szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül benyújtott törvényjavaslat még tavaly, aztán 
ennek a korrekcióját is úgy végzi el a kormányoldal, hogy az előterjesztő maga is még 
türelmet kér ahhoz, hogy lefolytassák a szükséges egyeztetéseket. Önöknek nyolc évük 
volt az ellenzéki évek alatt arra, hogy felkészüljenek, hogy mit kezdenek majd ezzel az 
országgal, de láthatóan nem gondolták át, láthatóan ötletelve, kapkodva folyt a 
törvényalkotás. Tehát azt kérem, hogy tessék először átgondolni, tessék egyeztetni a 
szakmai szervezetekkel, és akkor sokkal kevesebb hibával, sokkal hatékonyabban tud 
maga a törvényhozás és a kormány is működni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény? (Varju László 

jelentkezik.) Varju László képviselő úr. Öné a szó! 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. A Demokratikus Koalíció 

korábban is kifejtette azt az álláspontját, hogy önmagában erre a vasárnapi bezárásra 
semmi szükség nincs. Tehát az alapkoncepciót, az alapjavaslatot is vitatva felhívjuk 
ismételten a figyelmet arra, hogy erre nincs szükség, különösen mert látjuk, hogy 
egyre több kivételt tesz a kormány és a végrehajtási utasításaiban lényegében teljesen 
felvizezi. Mára eljutottunk oda, hogy érdemben erre semmi szükség nincs, miközben 
a vasárnapi munkavégzés feltételeit javítani kell, ez értelemszerű, de azt, amit önök 
eredetileg benyújtottak, azt gondolom, vissza kell vonni, arra semmi szükség nincs. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az önálló 
indítvány tárgysorozatba vételét. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Tehát a bizottság 
elfogadta és tárgysorozatba vette a javaslatot. Köszönöm szépen a képviselő úrnak, 
hogy jelen volt a napirendi pont tárgyalása során.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/2165. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely az eredeti meghívóban 4. 
számon szerepel, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatra, melynek benyújtójaként Szél Bernadett képviselő asszony is jelen 
van. Köszöntöm a bizottság ülésén és meg is adom a szót előterjesztőként. 
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Dr. Szél Bernadett (LMP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A javaslatunk alapvetően arra irányul, hogy a 
nem átlátható tulajdonosi szerkezetű cégeket, tehát azokat a cégeket, amelyeknek a 
közvetlen vagy közvetett tulajdonosai úgymond offshore cégek, vagy köztük offshore 
cégek vannak, egész egyszerűen kizárja a külföldről hozott gáz beszerzéséből és 
továbbértékesítéséből. Hogy senki ne vitassa, milyen jellegű cégek esetében kell 
fennállnia annak a gyanúnak, hogy itt bizony offshore vállalkozásról van szó, az 
általunk kodifikált törvényjavaslat szöveg szerint is tartalmazza azokat a területeket, 
illetve államokat, amelyek ha a vállalkozás székhelyeként szerepelnek, abban az 
esetben bizony offshore vállalkozásról kell hogy beszéljünk. Szó szerint a javaslatban 
benne van Anguilla, Aruba, a Bahama-szigetek, Barbados, Belize, a Brit Virgin-
szigetek, az Egyesült Arab Emírségek, Guernsey, a Holland Antillák, Jersey, a 
Kajmán-szigetek, Saint Kitts és Nevis, Panama, Seychelle-szigetek és Vanuatu.  

Álláspontunk szerint az égvilágon semmi nem indokolja, hogy ha az államnak 
van egy szűk jószága, mondjuk, az aukció nélkül behozott olcsó gázról van szó, akkor 
ez egy olyan magáncéghez kerüljön, amelynek a tulajdonosi szerkezete átláthatatlan. 
Így ugyanis valójában nem tudjuk, hogy azok az adóforintok, azok a pénzek, amelyek 
gyarapíthatnák a költségvetést és ezáltal a magyar adófizetőket, pontosan milyen 
cégháló tulajdonosi körében végzik. Sajnálatos módon, ahogy a korábbi időszakban az 
EMFESZ egy ilyen vállalkozás volt, most is megjelent a magyar piacon egy ilyen 
vállalkozás, ezt MET Holdingnak nevezik, illetve megjelentek ennek különböző 
leányvállalatai. Világosan látjuk, hogy itt egy olyan működésről van szó, ami a 
nemzeti vagyonról szóló törvénnyel is ellentétes, illetve a kormánynak az offshore-
ellenes retorikájával is ellentétes. Ezért látjuk Schiffer András képviselőtársammal 
együtt indokoltnak, hogy magát a földgázellátásról szóló törvényt is módosítsuk, 
szigorítsuk, explicite beleírjuk azt, hogy amennyiben az előbb megnevezett szigetek, 
illetve államok területén van bejegyezve egy cég, amely megjelenik egy céghálóban, és 
amely ilyen aukciómentes értékesítésen szerzett földgázt értékesít, abban az esetben 
ne lehessen szó arról, hogy a magyar adófizetőket ilyen módon megfosztják a 
nyereségtől.  

Emlékeztetném a Fideszt a korábbi álláspontjára is, mielőtt szavazásra sor 
kerül. Emlékszünk arra az időre, amikor még az EMFESZ volt Magyarországon ilyen 
helyzetben és akkor, mondjuk, Kapolyi László volt az, aki az egyik haszonélvezője volt 
az ilyen jellegű tranzakcióknak. Akkor önök, akik a Fidesz soraiban ülnek, az önök 
pártja nagyon erőteljesen léptek fel ez ellen a gyakorlat ellen. A helyzet az, hogy 
igazából most ugyanez a sablon figyelhető meg, ugyanez működik az országban, csak 
nem Kapolyi László a haszonélvező most, hanem valaki más vagy mások. Garancsi úr 
neve már felmerült a MET-hez kötődő céghálóban, illetve maga a MET Holding is egy 
olyan cégcsoport, amely álláspontunk szerint a magyar adófizetők rovására tesz szert 
haszonra. Igazából nem értjük, hogy az MVM miért engedte át ezt az értékesítési jogot 
ennek az offshore-hálóba torkolló cégnek.  

Szeretném leszögezni, mert Lázár Jánossal voltak ezzel kapcsolatban némi 
vitás kérdéseink, hogy az offshore-háttér nemcsak azt jelenti, hogy nem tudjuk, 
valójában kihez kerül a pénz, hanem azt is, hogy adózatlanul hagyja el az országot. 
Nyilvánvalóan azok az államok, amelyeket az általunk javasolt törvényjavaslat 1/b. 
pontjában a-tól o-ig felsorolunk, olyan helyek, ahol meglehetősen kedvező módon 
tudnak adózni azok a cégek, akik ott bejegyzik magukat, így valójában akárhányszor 
ilyen céghez kerül az a profit, amelynek a magyar adófizetők gyarapítását kellene 
szolgálnia, az egy adóelkerülési célzattal történik. Azt gondolom, hogy a Magyar 
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Országgyűlésben egyik párt sem hagyhatja azt, hogy ez a gyakorlat továbbra is 
folytatódjon. A Fidesznek ezzel kapcsolatban retorikailag egy nagyon kemény 
állásfoglalása is van. Önök azt mondták, nem hagyják, hogy offshore lovagok 
gazdagodjanak a magyar adófizetők pénzén. Ha ezt a törvényjavaslatot megszavazzák, 
akkor érvényt fognak szerezni annak a retorikának, amit önök ezzel kapcsolatban 
használnak. Amennyiben nem, annak a politikai következményei nyilván 
egyértelműek lesznek a magyar választópolgárok számára. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Volner János képviselő úr kér 
szót. Öné a szó! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Érdemes összefoglalni nagyon 

röviden, hogy mire is irányul ez a javaslat, és hogy is zajlott ez az ominózus 
földgázügylet. Magyarország annak érdekében, hogy az oroszokkal folytatott hosszú 
távú gázszállítási szerződésben kedvezőbb árakat érjen el, diverzifikálta a 
földgázbeszerzési forrásait. Az AGRI-gázvezeték Románia felől kezd el majd 
megépülni, az Adriai gázvezeték a mediterrán térség felől, az Eurostream gázvezeték 
Szlovákia felől és az érintett HAG-gázvezeték pedig Ausztria felől biztosít 
Magyarország számára kedvezőbb áron beszerezhető gázforrást, mint amit jelenleg a 
hosszú távú szerződésen belül elérhetünk. Látni kell, hogy amikor a HAG-
gázvezetékről beszélünk, egy olyan gázvezetékről van szó, amelynek szűk az átengedő 
kapacitása. Értelemszerűen ezért az állam, hasonlóan más államokhoz, hagyományos 
módon versenyezteti egymással a vállalkozásokat, hogy ki mennyire alacsony áron 
képes szállítani ezen a gázt, és ilyen módon természetesen gondoskodik arról, hogy a 
piaci verseny lejjebb nyomja az árakat. Ebben az esetben azonban nem ez történt, a 
magyar állam az európai hagyományokat, az európai bevett szokásokat megszegve, a 
versenyjogi szempontokat lábbal tiporva gondoskodott arról, hogy a miniszterelnök 
úr személyes ismeretségei jussanak hozzá ilyen módon tulajdonosaiként az érintett 
vállalkozásnak ehhez a gázhoz és egyben gondoskodott arról, hogy egy egyszerű 
adminisztratív ügylettel olyan óriási nagyságú nyereség képződjön egy magyar 
magánvállalkozásban, hogy egyik évről a másikra ez a magyar magánvállalkozás 
feliratkozott a Magyarországon legnagyobb nyereséget elért tíz vállalkozás közé. Azt 
kell mondanom önöknek, hogy ez a Tocsik-botrányt sokszorosan meghaladó mértékű, 
egészen arcátlan tranzakciót jelent. Természetes az, hogy e cégek tevékenységét meg 
kell fogni és természetes az is, hogy az offshore céghálóknak nem szabad teret 
kapniuk a magyar állammal való hivatalos szerződéskötésekben, különösen nem az 
olyan esetekben, amelyek stratégiai beszerzésekre irányulnak. 

Ebből kifolyólag a szakmai javaslatot, amelyet a képviselő asszony előadott, a 
Jobbik támogatni tudja. Rá kell azonban mutatnom azokra a hiányosságokra, 
amelyek szerint nem tökéletes módon oldotta meg az offshore cégháló lehetséges 
bevonásával kapcsolatos kizárást. Itt elsősorban arra gondolok, hogy manapság már 
szindikátusi szerződésen keresztül birtokolnak hasonló cégeket és erre természetesen 
nem terjed ki a javaslat. Tehát nem kell az érintett vállalkozásnak adott esetben, 
mondjuk, belize-i területen működnie, ha ezt egy szindikátusi szerződésen keresztül 
magyar magánszemélyek továbbra is ugyanúgy birtokolni tudják. A legbiztosabb 
egyébként az a megoldás lenne, ha a kormány elkötelezné magát, hogy nemcsak 
ellenzékből indít rohamot az offshore céghálók tevékenysége ellen, hanem kormányra 
kerülve is ennek meg kíván felelni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási 
igény. (Varju László jelentkezik.) Varju László képviselő úr. Öné a szó! 

 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném elöljáróban is rögzíteni, hogy 
egyértelműen támogatjuk a kezdeményezést. Azt gondolom, fontos részben feltárni, 
részben pedig a szükséges módosításokat elvégezni, ezt egy törvénymódosítással meg 
kell tenni. Azt gondolom, a kormánytöbbségnek felelőssége is ezt támogatni már csak 
azért is, mert ennek az eredete évekre nyúlik vissza. Akkorra, amikor a miniszter 
asszony, egyébként Simicska úr egyik legjobb barátja és kedvelt embere, lehetővé 
tette annak a gázvezetéknek a használatát, ami okot és lehetőséget adott arra, hogy 
egyáltalán elinduljon ez a folyamat. Ezt olyan feltételek között teremtették meg, 
amelyek, azt gondolom, egyértelműen magánszemélyeket kedvezményező helyzetet 
teremtettek.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel a megoldással és a végeredménnyel, ha a 
képviselő asszony gondolatát folytatom, itt a nyereséget diverzifikálták, mégpedig 
úgy, hogy egy kicsi jutott az embereknek, ezt hívták egyébként rezsicsökkentésnek. Ez 
nagyságrendileg a családoknak havi 4000 forintot jelentett, egyébként pedig azok, 
akik ezen nyerészkedtek, óránként 4 millió forintot nyertek. Elképesztő különbséget 
hoztak létre! Ezért azt gondolom, kormánypárti képviselőtársaim személyes 
felelőssége az, hogy e helyzet feltárásának, módosításának lehetőséget megteremtsék, 
és azt gondolom, ezért egyértelműen támogatni kell amit a képviselő asszony, illetve 
képviselőtársa kezdeményeztek. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel, hozzászólás van-e a 
bizottság tagjai részéről? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel. Ki az, aki támogatja Schiffer András és Szél Bernadett képviselők önálló 
indítványának tárgysorozatba vételét? Akik támogatják, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 5 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kilenc. Van-e ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Tehát 5 igen és 9 
tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba a bizottság a javaslatot. Köszönöm 
szépen a képviselő asszonynak, hogy mint előterjesztő a bizottság ülésére elfáradt. A 
második napirendi pontunkat lezárjuk. 

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő 
módosításáról szóló T/2801. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Továbblépünk a 3., az eredeti meghívó szerint 1. sorszámon futó javaslatra: 
egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amelyet Lázár János és L. 
Simon László képviselő urak nyújtottak be. Ha jól látom, az előterjesztők nincsenek 
jelen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban van-e 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodás. Tehát 9 igen szavazat és 5 tartózkodás 
mellett a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 
T/2133. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontot lezárom és továbblépünk a 4. napirendi pontra, amely az 
eredeti meghívó szerinti 3. napirendi pont volt. Ez pedig a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, mely dr. Lukács László képviselő 
úr önálló indítványa. A képviselő úr jelen van a bizottsági ülésen. Megkérem, hogy 
foglaljon helyet az előadói asztalnál és egyben meg is adom a szót önnek. 

Dr. Lukács László György előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat 
meglehetősen egyszerűen és célratörően fogalmaz és könnyen érthető, hogy mi a 
célja. A meghatározott személyi körben, tehát a praxisjoggal rendelkező 
háziorvosoknak, gyermekháziorvosoknak, illetve fogorvosoknak a helyi iparűzésiadó-
mentességét irányozza elő. Lényegében az indoklás is ezt tartalmazza.  

Szeretném felhívni a bizottság figyelmet azokra a fontos pontokra, amelyek 
indokolják a tárgysorozatba vételt. Ilyen fontos lehet például az a cél, amely a 
kormánynak, illetve az egészségügyi kormányzatnak is egybehangzóan eltökélt célja, 
hogy az alapellátást erősíteni kell. Az alapellátáshoz tartozó háziorvosoknak, 
fogorvosoknak, gyermekorvosoknak ezáltal erősíthető a helyzetük. Egyébként ez a 
kormánynak olyannyira elhatározott célja, hogy Zombor Gábor maga tért ki arra egy 
interjúban, hogy reményeik szerint ezt meg tudják oldani. Ez még 2014 októberében 
volt. 2014 novemberében direkt azért nyújtottam be ezt a törvényjavaslatot, hogy 
ezzel is segítsük ezt a nagyon fontos célt, hiszen a Jobbiknak is elkötelezettsége, hogy 
az alapellátást javítani lehessen. Ennek ez az egyik eleme. Azt is tudni kell a 
törvényjavaslat kapcsán, hogy ez már egy 2006-2007 óta folyamatosan visszatérő 
kérdés, miszerint a háziorvosoknak - és szándékosan fogalmaztam leszűkítően - a 
helyi iparűzésiadó-mentességét garantálni kellene. 2006 óta azonban ez mindig 
elsikkadt. Éppen ezért most, amikor lehetőség nyílik az egészségügyi struktúra 
átalakítására és az alapellátás fejlesztésére, mindenképpen indokoltnak tűnik. 

A másik nagyon indokolt aspektusa, hogy a kapuőri szerepét a háziorvosoknak 
és az alapellátásnak ezáltal lehet fejleszteni. Másrészt ez többletforrásokat hagy a 
háziorvosoknál és fejleszt egy olyan területet, ahol egyébként is szakemberhiánnyal 
küzdünk. Azt is látni kell, hogy a végzős orvosok közül nagyon kevesen, szám szerint 
60-an választják azt a szakirányt, amely az alapellátás felé vezeti őket. Így hát 
lényegében itthon tudnánk tartani ezzel az orvosainkat, illetve a már háziorvosi 
területen dolgozóknak is lehetőségük lenne a praxisuk további fejlesztésére, és ha 
nem is eszközbeli fejlesztésre, de például bérszintű fejlesztésre is, illetve az általuk 
alkalmazott személyek bérének fejlesztésére is szolgálhat. Másik várt következménye 
lehet a tartósan betöltetlen praxisok számának csökkenése. Ez jelenleg 132 körül van. 
Tehát 132 olyan település van, ahol jelenleg nem jutnak megfelelő ellátáshoz a 
betegek. Így ennek az egyik feladata lenne. 

A központi költségvetést ez az adómentesség nem terhelné, ugyanis helyi 
adóról, az iparűzési adóról van szó. Az eddigi egyeztetések és a korábbi évek 
tapasztalatai alapján, a sajtóban adott nyilatkozatok, illetve a korábbi, szintén 
hasonló törvényjavaslatok vitájában elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy az 
önkormányzatoknak komoly érvágást ez nem jelent. Ez azonban a helyi gazdaságot 
mégis valamilyen szinten serkenti és segíti. 

Egyébként többször felmerült már ez a javaslat, több formában. A Jobbik is 
benyújtotta az előző ciklusban számtalanszor. De a Fidesz is, amíg nem volt 
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kormányon, elkötelezett volt abban az irányban, hogy ezt az adómentességet 
biztosítsuk. Úgyhogy ezekre az indokokra hivatkozással és ezek figyelembevételével 
kérem a tisztelt Gazdasági bizottságot, hogy az 1990. évi C. törvény vonatkozó 
kiegészítésének, tehát a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét támogatni 
szíveskedjék. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hozzászólások? (Z. Kárpát Dániel 
jelentkezik.) Elsőként Z. Kárpát Dániel alelnök úrnak adom meg a szót! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan javaslat 

fekszik előttünk, amely kicsit hasonlít a magáncsőd indítványáról bedobott újabb és 
újabb jobbikos javaslatokra. A jelenlegi kormányzó pártok, vagy valamelyikük nagyon 
hasonlót ígértek a múltban, akár még 2010 előtt, azt követően pedig az ellenzéki 
erőknek kell számon kérni ezeket az ígéreteket. Jelesül most is egy olyan indítvány 
fekszik előttünk, amivel kapcsolatban komoly szakmai vita érzésem szerint nem 
bontakozhat ki. Ráadásul ennek költségvetési súlya, igénye igazán elhanyagolható 
ahhoz képest, amekkora hasznot hoz Magyarország számára. 

Bár a Fidesz-KDNP berkein belül jelesül hallgatni szoktak arról, hogy a 
kivándorlási spirál az orvosok mellett hogyan hat közvetlenül az alapellátásra és 
hogyan hat egyébként a szakdolgozókra is nagyon keményen, úgy itt lenne végre egy 
gesztusértékkel bíró indítvány és az abból fakadó cselekvési terv, amely által 
csillapítani lehetne ezt az elképesztő hatást. Nyilvánvaló, hogy a FIDESZ-KDNP és a 
kormányzat egészségügyet átalakítani célzó kísérletsorozatának hatásait, amelyeket 
még nem látunk teljes egészükben, a káros hatásokat csillapítani lenne képes egy 
alapellátást erősítő javaslat. Éppen ezért arra bíztatnám önöket, hogy támogassák azt, 
ami előttünk fekszik. Ha valamely pontjával nem értenek egyet, erről bontakozzon ki 
értelmes vita. Ha pedig úgy tetszik, csinálják meg saját nevük alatt, csak végre 
induljunk el az alapellátás erősítése irányába, hiszen a legtöbb magyar állampolgár 
ezzel a szakasszal találkozik élete legnagyobb részében az egészségügyet illetően. 
Nagyon reméljük, hogy már az alapellátás során számtalan olyan későbbi probléma 
kiszűrhető, megelőzhető, amely adott esetben fatális bajok elkerülését teszi lehetővé. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólási igény van-e képviselők 

részéről? (Senki sem jelentkezik.) 
Kiegészítésként csak annyit szeretnék tenni a javaslathoz, képviselő úr, hogy a 

kormány számára is rendkívül fontos az alapellátás és a háziorvosok munkájának 
támogatása és erősítése. Azt gondolom, az idei évi költségvetésben jól látható az a 
kormányzati szándék, hogy jövedelmi pozícióik is javuljanak, hiszen havi szinten 
közel 130 ezer forintnyi többlettel kalkulálhatnak ettől az évtől. Tehát nyilvánvalóan 
megtettük azt a lépést, amit korábban a választási kampányban ígértünk. Az, hogy a 
helyi adók tekintetében adómentességet kapjanak, nyilvánvalóan már nem a központi 
költségvetést érinti, ahogy a képviselő úr is elmondta, hanem elsősorban a helyi 
önkormányzatok adóbevételi lehetőségét csökkentené. Azt gondoljuk, hogy a 
költségvetésből nyújtott többlettámogatás elegendő ahhoz, hogy a háziorvosok 
jövedelmi pozícióit javítsa, és ha szükség lesz további erősítésre, azt a következő évek 
költségvetéseiből nyilvánvalóan megtehetjük, nem szeretnénk az önkormányzatok 
rovására további pozíciójavulásokat előirányozni. Ezért, csakis ezért nem támogatjuk 
ezt a javaslatot. Egyébként még egyszer mondom, a költségvetésből erre jelentős 
többletforrásokat biztosítottunk.  
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Határozathozatal 

Amennyiben további hozzászólási igény nincs, kérem, hogy szavazzunk a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tíz tartózkodás. Tehát 4 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére. 

A Baranya megyei közlekedésfejlesztés aktuális feladatairól szóló 
H/2313. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, mely a Baranya megyei 
közlekedésfejlesztés aktuális feladatairól szóló határozati javaslat. Tóth Bertalan és 
Szakács László képviselő urak nyújtották be. Szakács László képviselő úr el is jött 
személyesen, mint a javaslat egyik megfogalmazója, ezért megadom a szót önnek. 

Dr. Szakács László előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A 2008-as világgazdasági válság, úgy gondolom, az egyik 
legérzékenyebb pontjain érintette Baranya megyét, amelyből az elmúlt időszakban 
sem sikerült kilábalnia. Nyilvánvalóan az elvándorlás, a magas munkanélküliség, az 
alacsony befektetési ráta, az eredményesség és a hatékonyság csökkenése arra 
predesztinál bennünket, hogy kitörési utakat keressünk a megyénk számára. Ennek 
megfelelően úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúra jelenlegi állapotában nem 
alkalmas arra, hogy megfelelően vonzóvá tegye Baranya megyét a befektetők számára, 
akik munkahelyeket is tudnak teremteni. Éppen ezért kicsit csodálkozva olvastuk a 
kormány tavalyi határozatát, ha jól emlékszem, a november 26-án elfogadott 1696. 
számú kormányhatározatot, amelyben az EU-projektes útfejlesztéseket vették 
lajstromba. Két út, amely Baranya megye számára, úgy gondolom, nagyon fontos, 
nem fog megépülni ebben az időszakban e táblázat szerint. Az egyik a 67-es út 
meghosszabbítása, a másik pedig az M60-as útnak autópályaként történő 
meghosszabbítása a határig. Itt csak egy gyorsforgalmi utat irányzott elő ez a 
hivatkozott kormányhatározat. Interpellációt is nyújtottam be ebben a kérdésben, 
azonban az államtitkár a Baranya megyei problémákra érdemi választ nem adott. Más 
egyebet megtudhattunk belőle, mint például az útdíjnak az egész országra történő 
bevezetését. 

Baranya megye helyzete ettől nem fog javulni. Nyilvánvalóan az infrastruktúra 
fejlesztése, úgy a reptér újraindítása, mint a vasútvonalaknak, éppen a Horvátország 
felé induló vasútvonalaknak a bővítése, úgy gondolom, mind a kereskedelmet, mind 
pedig a szolgáltatások és a javak szabad áramlását jobban szolgálná és ezzel együtt 
Baranya megye gazdaságát is jobban szolgálná. Ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot. 
Kérjük a tisztelt bizottságot, hogy vizsgálják felül és egészüljön ki a megépítendő utak 
listája az M60-as autópályaként történő megépítésével a határig, illetve a 67-es út 
meghosszabbításával. Úgy gondolom, hogy ez az infrastrukturális fejlesztés ahhoz, 
hogy Baranya megye életképes vidék és fejlődő megye lehessen, elengedhetetlenül 
szükséges. Kérem a tisztelt bizottság támogatását.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e észrevételük vagy javaslatuk az előterjesztéshez. (Volner János 
jelentkezik.) Volner János képviselő úr, öné a szó! 
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak röviden szeretnék szólni, elnök úr. 

Önmagában ezt a javaslatot természetesen támogatni tudjuk, zárójeles 
megjegyzésünk azonban van. Ha megnézzük, 8000 autó közlekedik ezen az 
autópályán, a legkisebb forgalmú autópálya és az összes szakmai vélemény szerint 
egész egyszerűen nem érte meg megépíteni. Azt már szintén csak zárójelesen teszem 
hozzá, hogy rengeteg magyar vállalkozó kifizetetlen maradt, amikor a Bilfinger Berger 
nevű építőcég otthagyta és nem fizette ki őket. Az elszámoltatást ígérő Orbán-
kormányzat egyáltalán semmit nem tett az érdekükben, gyakorlatilag egy lépést sem. 
Ez is egy olyan ügy, amit érdemes lett volna, mondjuk, Angela Merkel asszony 
magyarországi látogatása alkalmával szóba hozni, de tudomásom szerint nem történt 
meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tiffán Zsolt képviselő úr, öné a szó! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért értek egyet részben Szakács László képviselőtársam javaslatával, 
mert szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 2013. április 25-én Kémesen, az 
Ormánságban a kormányülésen felvetettem a kormánynak, hogy az M60-as, az M6-
os, illetve a 67-es út meghosszabbítása legyen folyamatosan napirenden. Baranya 
megyében a következő a helyzet. A szocialisták által felépített autópálya Mohácsnál, 
illetve Pécsnél véget ért és a Horvátországból, Boszniából érkező kamionok így 
lerövidítve az utat inkább átmentek a kistelepüléseken és például a műemlékvédett 
villányi pincesor vagy egyéb kistelepülések forgalmát rendkívüli módon terhelték. 
Balesetek, útromlások, épületrongálás s a többi tapasztalható. Tehát úgy gondolom, 
hogy ez rendkívül fontos minden Baranya megyei képviselőnek párthovatartozás 
nélkül és minden baranyai embernek fontos, hogy az útfejlesztések megtörténjenek. 
Hogy mennyien vannak az M6-oson és mennyien lesznek, ha megindul ez az 
építkezés, ez két dolog, közöttük nagyon nagy különbség van. Tehát abból nem szabad 
kiindulnunk, hogy nincsenek rajta és nem szabad megépíteni. Azért kell megépíteni, 
azért kell kimennie az országhatáron kívül, hogy megfelelő módon tranzit útvonallá 
váljon. Annak az autópályának szerintem nincs értelme, amely az ország határán 
belül végződik. Tehát részben támogatom a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Völner Pál alelnök úr kért szót. Öné a szó, 

alelnök úr! 
 
DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden szeretnék szólni. Az kormányzati hatáskör, hogy a 
közlekedésfejlesztési koncepció milyen irányba halad. Tudjuk, a kormánynak van 
határozata, hogy az autópályáknak el kell érniük az országhatárt. Más kérdés, hogy 
Baranya olyan helyzetben van, hogy az induló új uniós ciklusban nem tudunk uniós 
forrásokat felhasználni, mert a TEN-T hálózatba nem tartozik bele az M6-os és annak 
környéke, de magában a koncepcióban szerepel. Tehát ha hazai források 
rendelkezésre állnak, nyilván ezt a kérdést rendezni fogják. Mondom, az 
alapkoncepcióban benne van és az M6-os tényleg egy torzó ebben a formában, hogy 
nem épült meg a horvát határig teljes egészében.  

Nem tudom, van-e annak értelme, hogy minden megye bejön majd ide a 
Gazdasági bizottságba és mindenki országgyűlési határozatot akar majd arról, hogy 
neki konkrétan milyen útfejlesztési elképzelései vannak. Szerintem, ha lemegyünk 
erre a szintre, gyakorlatilag operatív kormányzati feladatokat vállalnánk magunkra 
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költségvetési és mindenféle kihatásaival együtt. Tehát támogatandó a cél, a 
kormányzat is támogatja, de nem biztos, hogy a bizottságnak ebben állást kell 
foglalnia és ebbe az irányba kell elindulnia, mert akkor nem fogjuk győzni a munkát. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Varju László képviselő úr kért szót. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Ha jól értelmezem, abban az 

örvendetes helyzetben vagyunk, hogy a képviselő úr javaslatát az ellenzék, a kormány 
minden oldalról támogatja és egyértelművé tette, hogy erre szükség van. Ezzel együtt 
én képviselő úrral vitatkozom, mert az, hogy beszélnek róla és ígérgetnek, eddig nem 
vezetett sehova. Tehát nagyon indokolt, hogy ezt a javaslatot támogassuk, és ezt 
egyértelműen szeretném megfogalmazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként Szakács László kér szót újra. 

Megadom a szót! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem fogok 

sokáig visszaélni a türelemmel. Először is köszönöm szépen a támogatást, a támogató 
szavakat a bizottságtól. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Horvát oldalon már 
elkészült ez az autópálya. Nem vagyok biztos abban, hogy minden egyes megye 
ugyanebben a helyzetben van. Egyébként sincs annyi megyénk, hogy ne lehetne akár 
egy vagy két bizottsági ülésen ezeket megbeszélni. Volt már erre kormányzati ígéret, 
ez az írott szövegben szerepel is, úgy gondolom, a kormányzat egy eléggé fontos 
szereplőjétől, Orbán Viktor miniszterelnöktől kaptuk azt az ígéretet 2010-ben, hogy 
ezt vegyük elintézettnek, legkésőbb 2011 végéig. Ez a pécsi elkerülőre vonatkozott. 
Most 2015 eleje van. Úgy gondolom, ha véletlenül a jogalkotás folyamán a 
kormányrendeletből ez kimaradt, akkor mind a bizottságnak, mind pedig az 
Országgyűlésnek lehet határozata arra, hogy betartsuk a miniszterelnök ígéretét. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Baranya megyei képviselőként én is 

nyilvánvalóan támogatom a felmerült javaslatot. Mindamellett azt gondolom én is, 
hogy a kormánynak kell megteremtenie a forrásokat arra, hogy ez meg is valósuljon.  

Két szakaszról beszél az indítvány. Az egyik szakasz rendben van, hiszen az 
alelnök úr által is felvetett TEN-T nemzetközi hálózat része, tehát uniós forrásból a 
Bóly-országhatár közötti szakasz megépíthető. Ami viszont csak kormányzati 
forrásból teljesíthető, az a szigetvári szakasz, tehát a 67-es számú főút 
meghosszabbítása, ami szintén nagyon fontos. Tiffán Zsolt képviselő úr is elmondta, 
hiszen az Ormánság gazdasági fejlődésének az alapja, hogy elérhető és 
megközelíthető legyen. Az megint másik kérdés, külön vitapont része lesz, hogy 
autópálya kell-e, vagy elegendő egy gyorsforgalmi út, mert azt gondolom, hogy éppen 
a forgalmi adatok azt igazolják és támasztják alá, hogy valószínűleg egy gyorsforgalmi 
út is elegendő ahhoz, hogy a közlekedést és ezáltal a térség elérhetőségét meg tudjuk 
oldani. Biztos vagyok abban, hogy a kormánypárti képviselők aktivitása, lobbiereje 
elég lesz arra, hogy a kormányzat jelenlegi tervei módosuljanak, hiszen a kormány azt 
ígérte, hogy folyamatosan a gazdaság teljesítménye és az elosztható források 
mennyisége alapján felülvizsgálja ezeket az útfejlesztési programokat. Gyakorlatilag 
ez egy nyitott lista, amely bármikor bővíthető. Biztos vagyok abban, hogy 2018-ig el 
tudjuk érni azt, hogy a Bóly-országhatár szakasz mellett az M6-os szigetvári és 
Ormánságot érintő területének a folytatására is sor kerülhessen. Tehát a 
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kezdeményezéssel maximálisan egyetértek, abban azonban nem vagyok biztos, hogy 
ennek formájában minden egyes esetben országgyűlési határozati javaslatokkal kell 
biztosítani. Azt gondolom, a kormányzati szándék garancia arra, hogy ez 
megvalósuljon. 

Határozathozatal 

Amennyiben további hozzászólási igény nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a képviselő úr által benyújtott országgyűlési határozati javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ez is hét. Tehát 7 igen szavazat és 
7 tartózkodás mellett nem született egyetértés az országgyűlési határozati javaslat 
támogatásáról.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére. (Dr. 
Szakács László: Köszönöm szépen. - Elhagyja a termet.) Ezzel az ötödik napirendi 
pontunk végére értünk. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek felvetése. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, megköszönöm a bizottság tagjainak a munkát, illetve 
az érdeklődők jelenlétét. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok.  

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

 
  

Bánki Erik  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


