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Napirendi javaslat  
 

1. A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 
létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7662. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

2. A tisztességes földművesek védelme és a méltányos földbérleti díjak 
megteremtése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7818. szám)  
(Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István és Dr. Legény Zsolt (MSZP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

3. Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7819. szám)  
(Tóbiás József, Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István és Dr. Legény Zsolt 
(MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

4. A Letelepedési Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos ügyek  
(A bizottságnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 28. §-ában foglalt jogköre alapján) 

5. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Tisztelt 
képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy a 
meghívóval kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
egyhangú döntésével a bizottság elfogadta a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk létszáma 11 fő a 
helyettesítésekkel együtt, így munkáját megkezdheti. 

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 
létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/7662. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Elsőként a Quaestor-károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 
létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról 
kell döntenünk, pontosabban annak a tárgysorozatba vételéről. Szabó Timea 
képviselő asszony önálló indítványaként szerepel. Képviselő asszonyt nem látom az 
ülésteremben, így nem tudjuk a véleményét meghallgatni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük a javaslathoz. (Nincs 
jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 2 fő. Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
fő. 

Tehát 2 fő támogatja, 10 fő nem támogatja, így a bizottság nem támogatja a 
javaslat tárgysorozatba vételét. 

A tisztességes földművesek védelme és a méltányos földbérleti díjak 
megteremtése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló T/7818. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. napirendi pontként a tisztességes földművesek védelme és a méltányos 
földbérleti díjak megteremtése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet Gőgös Zoltán és képviselőtársai 
nyújtottak be. 

Köszöntöm Gőgös Zoltán képviselő urat a bizottság ülésén, mint előterjesztőt, 
és meg is adom a szót. Öné a szó, képviselő úr! 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az első felével 
kezdem, ez az szja, az első törvényben két adót érintő módosítás lenne. Az szja-
módosításnak az lenne a lényege, hogy nagyon sokan visszaélnek már most is a 
bérleti díjakkal, ugyanis az a szabály, hogy 5 évnél hosszabb bérleti szerződésnél 
nincsen adófizetési kötelezettség. Azért ez vonzóvá teszi olyanok számára ezt a 
kérdést, akik így akarnak adózatlanul pénzeket kivenni akár saját vállalkozásból, akár 
saját tevékenység kapcsán. 
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Az a veszély is van, hogyha most elfogadjuk azt a törvényjavaslatot - amivel 
gyakorlatilag ugyan némi tortúrával, de a bérleti díjak az egekbe emelhetők és nem 
lesz a termelőknek ellene védelem -, akkor, ha a szakértők azokat a bérleti díjakat 
veszik alapul, amelyek jelenleg a földhivataloknál földhasználat okán bejelentettek és 
extrém magasak is van köztük, akkor az átlagok bizony nagyon-nagyon magasra is 
jöhetnek ki. Ez akár 100 ezer forintos hektáronkénti bérleteket is hozhat. Tudnék 
mondani példát, nem akarnám húzni az időt, de úgy tűnik, egy tapolcai semmire való 
földnél is 100 ezer forintos bérleti díjat fog saját magának fizetni a tulajdonos. Ez a 
kifüggesztés egyébként még egészen tegnapelőttig kint volt a faliújságon. 

De rengeteg ilyen van, ha a vagyonnyilatkozatokat megnézik, Lázár miniszter 
úr is 100 ezer forintos bérleti díjat kap a földjei után, és ez nyilván egyszerűen arról 
szól, hogy adómentesen ki lehessen venni a jövedelmet a cégből, egészen addig a 
határig, ameddig a cég egyáltalán nyereséges, mondjuk ilyen bérleti díjak mellett. 

Tehát többek között ezért kell valamit lépni, és egy olyan mértékben 
gondolkodunk vagy gondolkodom, ami az uniós támogatáshoz is köthető, ez 80 
százaléka lenne a még most következő hat évben folyósítandó uniós támogatásoknak, 
55 ezer forint. Ez egy teljesen reális, országos átlagban is elfogadható mérték. Én úgy 
gondolom, hogy aki efölötti jövedelmet akar realizálni, az igenis, járuljon hozzá a 
közteherviseléshez, mert ez egy olyan típusú vagyonnak a hasznosítása, ami 
egyébként fontos. 

Meg kell azt is jegyeznem, hogy egyben mégis valamilyen szinten adóztatva 
lenne a tulajdonos efölött, de mégis adna egy védelmet is, sőt azt már most mondom - 
nyilván itt tárgysorozatba vételről van szó -, hogy a nulla kulcsot is be kellene vezetni, 
tehát magát az szja-t ki kellene vetni, csak nulla kulccsal. Itt van a kezemben például 
egy balmazújvárosi előterjesztés, ahol elkezdtek az önkormányzatok gondolkodni, és 
most már nem ingatlanadót vetnek ki a földre, hanem extrém módon például ez az 
előterjesztés arról szól, hogy a mezőőri díjat akarják olyan mértékig emelni, hogy ez 
akár elérheti a hektáronkénti 100 ezer forintot is. 

Ettől is meg kellene védeni a termelőket egy olyan adóval, ami nyilván nem ezt 
a célt szolgálja és nem extrém, de mégis neve van a gyereknek, magyarul: ugyanazt a 
vagyontárgyat pedig kétszer nem lehet adóztatni, van egy ilyen szabály. Tehát több 
oka van annak, hogy ez az adónem bevezetésre kerüljön. 

A másik része ennek a javaslatnak pedig egy társasági adót alkalmazna azokra 
az alacsony bérleti díjakra, ahol állami földeket használnak és a jelenlegi állami 
földbérleti díjhoz képest kevesebbet fizetnek. Ezt most látjuk, van jó néhány ilyen 
vállalkozás, ez alapjaiban a 2001-ben privatizált 12 állami gazdaság, a többi már az 
időközben megnövelt bérleti díjra állt át, ők még nem. Kétoldalú szerződésükben csak 
inflációkövető emelés lehetséges, ezért úgy gondoljuk, hogy nem kellene 
alkotmányellenes eszközökhöz nyúlni, többek között olyanhoz, amiről majd most 
dönteni fog a tisztelt Ház, hanem azt kellene csinálni, hogy a kettő közötti 
különbséget társasági adó formájában beszedni. Ez nem adóalap, ez adó lenne, hogy 
mindenki értse. Tehát az 580 forint és az 1250 forintos aranykoronánkénti bérleti díj 
közötti különbséget adóként beszednénk. Ez két dolgot érne el. Az állam megkapná 
azt a pénzt, ami egyébként mindenkitől jár, amit mindenkitől beszed, illetve nem 
ösztönöznénk neppereket földvásárlásra, mert azok a módosítások, amelyek 
folyamatosan beérkeznek a Házhoz, azok mind azt a célt szolgálnák, hogy nem 
földművelők, hanem pénzügyi szereplők szerezzék meg ezeket a hosszú távú bérleti 
szerződéssel terhelt ingatlanokat, ami nem szerencsés. Rengeteg példát látunk most 
már a kifüggesztések után, hogy milyen szereplői kör hogyan szerzi meg az állami 
földeket, olyanok, akiknek soha semmilyen kapcsolatuk nem volt a kifizető 
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ügynökséggel, és most mégis 100 milliókért meg 300 milliókért földeket vásárolnak. 
Ez nyilvánvalóan spekulációs célú befektetés. 

Ezt nem kellene ösztönözni, sőt van egy ehhez kapcsolódó hír, ami ezt erősíti, 
hogy lépjünk valamit és szerintem ezen az ágon kellene, amit én javaslok, hogy tegnap 
az Alkotmánybíróság elutasította a kormányhatározatnak azt a pontját, ami 
gyakorlatilag szabadon felhasználhatóvá tenné a földek eladásából származó bevételt, 
magyarul ez azt jelenti, hogy ami földet eddig eladtak, azért földet kell venni. 

Úgyhogy képviselőtársaim, úgy gondolom, hogy új helyzet van, át kell 
gondolnia a kormánynak, hogy van-e értelme ezek után folytatni ezt az egészet, mert 
ugyan eladhat 400 ezer hektárt, de majd valahonnan vennie kell. Valószínűleg azoktól 
vissza, akiknek most eladta. Ez meg azt gondolom, a legnagyobb csúfság lenne, ami 
ebben az országban elkövetésre került.  

Ezt csak azért mondom el, mert ez egy tegnap esti hír, és nem baj, hogyha tud 
róla mindenki, hogy itt tart jelenleg a földforgalmazás. Ez egy nagyon-nagyon extrém 
helyzet, és ezeket lehetne megakadályozni, az ilyen spekulációs típusú vásárlásokat 
azzal az adóztatással, ami konkrétan magát a céget terhelné, nem terhelné agyon, de 
nem lenne kirívó és nem biztosítana versenyelőnyt a többi céggel szemben.  

Ezért ennek a törvényjavaslatnak a támogatását kérem, képviselőtársaim, 
nagyon remélem, hogy ezt gyorsan meg lehetne oldani. Ugyan még az árverések nem 
fejeződtek be, és még jogorvoslat is van, tehát ez nem késett el akkor sem, hogyha ezt 
februárban szavazzuk meg, de el kellene kezdeni a tárgyalását, és én abban kérném a 
többség belátását, hogy kell valamit tenni ebben az ügyben, szerintem ez jó alapja 
lenne annak, hogy elinduljon valami ezen a területen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést, képviselő úr. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, azért azt szeretném megjegyezni, hogy nyilvánvalóan ezzel a 
javaslattal, amit képviselő úr benyújtott, szerintem több probléma is van. Az egyik az, 
hogy egységesen kezelné a bérleti díjak mértékét az egész országban. (Gőgös Zoltán: 
Nem.) Tehát azzal, hogy 55 ezer forintban állapítja meg az adómentes értékhatárt, ez 
azt jelenti, hogy a különböző aranykorona-értékű, ezáltal különböző termésátlagot 
produkálni képes földterületek esetében is egyenlő mértékben lenne meghatározva ez 
az összeg, ami én azt gondolom, hogy nem feltétlenül helyes. 

A másik az, hogy az állam nem véletlenül alkalmazott egy kedvező, 1250 
forint/aranykorona haszonbérleti díjat, hiszen ezzel többféle feladat is párosult: az 
állatállomány tartása, illetve bővítése, a foglalkoztatottság növelése, vagy például 
különböző természetvédelmi előírások betartása, vagy éppen a környezeti terhelés 
csökkentésének a vállalása. 

Tehát ilyen alapon a piaci bérleti díjakhoz való viszonyítása nem egy egyszerű 
történet. Abban nyilvánvalóan van igazság, hogy főleg a hosszú távú bérleti díjak 
esetében az eltelt idő alatt jelentősen változtak a piaci haszonbérleti szerződéseknek a 
díjai, tehát ilyen értelemben valamilyen korrekcióra szükség lehet. Az most is, az 
árverések kapcsán, illetve az állami földek értékesítése kapcsán is lehetőség 
valamennyi új tulajdonos számára, hogy amennyiben értékaránytalanságot tapasztal, 
abban az esetben bírósághoz fordulhat, és a bíróságtól kérheti egyébként a feltűnő 
értékaránytalanság megszüntetését. Tehát ilyen értelemben van mozgástere minden 
egyes új tulajdonosnak a földvásárlást követően. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a tárgysorozatba vételt, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
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szépen. Ez 2 szavazat. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 
Ez 10 szavazat. 

A bizottság nem támogatta Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványának 
tárgysorozatba vételét. 

A 2. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/7819. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontra térünk át, az alapvető élelmiszerek árának csökkentése 
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet Tóbiás József, Gőgös Zoltán és 
képviselőtársai nyújtottak be. 

Itt is megadom Gőgös Zoltán képviselő úrnak mint előterjesztőnek a szót. 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az az érdekes 
helyzet van, hogy elvileg erről ma egy módosítóként már szavazhat is a Ház, ugyanis 
én a lakásáfa kapcsán benyújtottam ugyanezt módosító javaslatként is, hiszen 
megnyitásra került az áfatörvény 3. számú melléklete, ami az 5 százalékos kulcsot 
korrigálja. 

Ettől függetlenül, miután tegnap a TAB-on ez nem kapott többséget, én azt 
szeretném, hogy ha ezt napirendre vennénk és azt is megmondom konkrétan, hogy 
miért. Ez ugyanis még 5 termékkört hozna be a kedvezményes áfakulcs alá, de nekem 
az a határozott álláspontom - és miután a karácsonyi vásárlással a nagy húsvásárlás 
lemegy, tehát elvileg húsvétig van azért úgymond szakmailag idő egy korrekcióra -, 
hogy ha ebből mást nem, de a baromfihús áfáját mindenképpen bele kellene rakni az 
5 százalékos körbe. A sertéshús most bekerül, én nem ismerek olyan országot, ahol a 
helyettesítő termékeket nem ugyanabba az áfakörbe sorolják, tehát az egy nagyon-
nagyon buta dolog lenne, hogyha mondjuk a sertéskaraj meg a csirkemell áfája 
különböző lenne, ugyanis ezek olyan termékek, amelyek eddig mindig nagyjából 
hasonló árban is voltak, és nem lenne jó, hogy ha egy szakágazatnak a fogyasztását 
eltolnánk az egyik irányba. Ráadásul az sem áll, amit annak idején még Rogán 
frakcióvezető úr - most már miniszter úr - mondott, hogy azért a sertéshús, mert 
abból van a legnagyobb fogyasztás. Ez messze nem így van, ebből látszik, hogy 
mennyire ismeri a magyar valóságot. Messze több a baromfihús-fogyasztás, pontosan 
azért, mert valamelyest a kiegészítő termékek - itt most a szárnyra, farhátra meg 
ilyenekre gondolok - olcsóbbak, mint a sertéstermékek. 

De ha még egy mondatot mondhatok, azt sem értem, hogy például a sertésmáj 
miért nem került be a sertéshús mellé. Ha valaki ismeri a szegény emberek étkezési 
szokásait, annak egy elég komoly része a sertésmáj, ami egy viszonylag olcsó étel és 
amúgy ráadásul még egy jó tartalmas élelmiszer is, de ez csak egy külön 
megjegyzésem volt. 

Úgyhogy én azt kérem, hogy kerüljön ez tárgysorozatba, folytassuk ezt a 
polémiát. Azért nem vagyunk elkésve, mert gyakorlatilag húsvétig maga az 
élelmiszerfogyasztás lényegesen - nem visszaesik, csak extrém, kiugró hatásai nem 
lesznek. Az, hogy ez most januárban nem lesz hatályos, persze, hogy ha a 
képviselőtársaimat most meg tudom győzni, és ők meg tudják győzni a többieket a 
parlamentben, hogy fogadják be a módosítómat, akkor az január 1-jétől mind az 5 
termékkörre él. Ebben nincs illúzióm, de én erre költenék inkább most rövid távon 



9 

vagy erre engednék el 100 milliárdot, mint egyéb, nem annyira a szegényeket segítő 
luxuskiadásokra. 

Úgyhogy próbáljunk meg ebben egy kicsit szakmaiak lenni, és ha mást nem - 
én ezt jeleztem tegnap Rogán miniszter úrnak is -, legalább a baromfit rakjuk már 
oda, ahová kell, mert az egy elképesztő állapot, hogy nem ugyanabban az áfakörben 
van, mint mondjuk a sertéshús. Nyilván a többiek majd akkor reklamálnak - a 
zöldség, gyümölcs -, de azt is fokozatosan bele tudjuk rakni, de ennek a kettőnek 
mindenképpen együtt kellene mozogni. Aki ezt kitalálta, az nem tudom, hogy honnan 
jött, a holdról jött-e vagy honnan, de ilyet nem kellene. Köszönöm, és akkor várom a 
kérdést, ha van, vagy a döntést. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdése van-e valakinek a bizottság tagjai 

közül? Mengyi Roland alelnök úr, öné a szó! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 
csak azt szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, mert itt a helyettesítő termékek 
áfakulcsának együttes mozgásáról értekezett, hogy amikor 2004-2009 között 12-ről 
25-re emelték az élelmiszeráfákat, akkor ezeknek a helyettesítő termékeknek is 
egyszerre mozgatták az áfáját? 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Értem a cinikus megjegyzést, képviselő 

úr, de tegnap a miniszter úr se fejezte be a felsorolást, 25 százalékról pedig a Fidesz 
emelte 27 százalékra, és akkor lett Európa legmagasabb áfája. És még egyet 
mondanék, mert nyilván elkerülte a figyelmét, hogy amikor mi megemeltük 25 
százalékra, akkor létrehoztunk egy 18 százalékos kulcsot a tejre meg a kenyérre, mert 
a szegény embernek az az étele, de ezt önök honnan a fenéből tudnák? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Csak a 

számokkal, amit alelnök úr felvetett, azért legyünk tisztában. Tehát még a 18 
százalékos áfakulcs is 50 százalékos áfakulcs-emelkedést jelentett, tisztelt képviselő 
úr, az önök idején, ami a tej és kenyér tekintetében a kedvezményesebb adókulcs volt, 
a 12-ről 25 százalékra történő emelés pedig több mint 100 százalékos emelésnek 
tekinthető. Tehát ehhez képest a 25-ről 27 százalékra történő megemelés az 10 
százalék alatti mértéket jelent. 

Tehát most nem szeretnék a múlttal túl sokat foglalkozni, de azt gondolom, 
hogy ez az a kormányzati politika, amelyet a Fidesz-KDNP-kormány követ 2010 óta, 
és amelynek következtében következetesen az egész adórendszert úgy alakította át, 
hogy Európa legkedvezőbb családtámogatási rendszere működjön, illetve olyan 
társasági adókulcsokat vezetett be, ami versenyképessé teszi a hazai vállalkozásokat 
és vonzóvá teszi a külföldi befektetők számára Magyarországot, mindemellett az 
áfacsalások csökkentése és megszüntetése érdekében több szolgáltatás esetében a 
fordított áfának az alkalmazását vezette be, volt olyan eset, amikor egyébként az 
Európai Unióval való komoly vitát követően éppen a mezőgazdasági termékek 
esetében. De ezt nyilvánvalóan képviselőtársam is pontosan tudja, és a költségvetés 
teljesítőképességéhez képest pedig elkezdte az alapvető termékek áfakulcsának 5 
százalékra való csökkentését, ahogy képviselő úr is említette, ez elsőként a tőkehús 
esetében, a sertéshús esetében történt meg. 

Azt is jelezte Varga Mihály miniszter úr, amikor ez a javaslat a parlament elé 
került, hogy folyamatosan fogja vizsgálni a kormány az aktuális adóév költségvetési 
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terhelését vagy éppen a költségvetés mozgásterét, tekintve, hogy további - például a 
csirkehús esetében is - áfacsökkentéseket tegyen. A mostani javaslat, képviselő úr, 
amit ön megtett, az 150 milliárd forint fölötti költségvetési kiesést jelent (Gőgös 
Zoltán: 100.), a mi számításaink szerint ez 155 milliárd forint költségvetési kiesést 
jelent, tehát nem gondolom azt, hogy utolsó pillanatban, év végén egy ilyen súlyos 
döntést meg lehetne hozni. De mint mondtam, a kormány vizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a helyettesítő termékek esetében is hogyan tudná ezt az 
áfacsökkentést a következő években majd megtenni. 

Öné a szó, képviselő úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Azt hiszem, előterjesztőként van 

lehetőségem… 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: …az előbb nem kértem szót, mert nem 

kellett. Csak annyit akarnék mondani, hogy nem év végén nyújtottam be, hanem egy 
hónapja magát a javaslatot, és nem én szervezem a parlament működését. Én azt 
gondolom, hogy arról, hogy ki, mit tett, meg milyen családpolitika van, sokat 
mesélhetnénk, de azért egyet mindenkinek tudomásul kell venni: ez az a rezsi, ami a 
kisember, a kis jövedelmű ember fogyasztásában vagy rezsijében a legmagasabb 
érték, közel 30 százalék a mérések alapján, amit élelmiszerre kell költeni. Ennek a 
csökkentése mindenképpen indokolt, és miután nem mi raktuk ki az óriásplakátokat, 
hogy működnek a reformok és dübörög a magyar gazdaság, ezért bátorkodtunk olyan 
korrekciókat tervezni vagy olyat javasolni, ami inkább szolgálná a kisembernek a 
megélhetését, mint egyéb költekezést. És még azt is mondanám, hogy mindenkinek 
egy gyomra van, tehát a gazdag ember ettől nem tudna többet enni, vagy nem enne 
többet várhatóan, de aki meg naponta esetleg egyszer eszik, az talán kétszer is tudna, 
hogyha ez bevezetésre kerülne. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Gőgös 
Zoltán és képviselőtársai javaslatának tárgysorozatba vételét. Aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazat. 

A bizottság úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba. 
Képviselő úrnak köszönöm, hogy eljött a bizottság ülésére és segítette 

munkánkat. 
A 3-as napirendi pontunkat ezzel lezárjuk. 

A Letelepedési Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos ügyek  
(A bizottságnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 28. §-ában foglalt jogköre 
alapján) 

Áttérünk a 4-es napirendi pontunkra, a letelepedési magyar államkötvényekkel 
kapcsolatos ügyek tárgyalása. Ez azért került napirendre, tisztelt képviselőtársaim, 
mert az elmúlt három év működésének eredményeként szerepel még a bizottságunk 
előtt jó néhány olyan pályázat, amelyek hibásak és a mai napig nem kerültek 
kiegészítésre. Illetve javasolnék egy olyan általános érvényű módosítást, amelyben a 
korábban győztesnek kihirdetett pályázók elmúlt évi tevékenységeit átértékelve az 
látható, hogy nem működnek, tehát igazából nincs értelme annak, hogy ezeket 
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fenntartsa. Ezért javaslok egy olyan általános szabályt elfogadni, melyek alapján azok 
a szolgáltatók, akik az elmúlt három év időtartamában nem érik el a családtagok 
nélkül számított 100 kérelmezőszámot, azok esetében a bizottság vonja meg ezt a 
jogosultságot, és nyilvánvalóan ezeknek a területeknek az ellátására új pályázóknak 
adjon lehetőséget. 

Képviselőtársaim megkapták azokat a határozati javaslatokat, amelyekről 
szavazást kérnék. Kérdezem, hogy van-e ezekkel a határozatokkal kapcsolatban 
észrevétel. Igen, Tóth Csaba alelnök úr. Öné a szó! 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

magam részéről nem kaptam semmiféle határozati javaslatot és semmiféle anyagot 
nem kaptam ezzel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Kolléganőm tájékoztatott, hogy reggel kerültek kiküldésre az új 

napirendi pont felvétele kapcsán. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, a napirendi pont az szerepel, 

azt láttam, de háttéranyagot nem kaptunk, és így nehéz ebben állást foglalni. 
 
ELNÖK: Azt a tájékoztatást kaptam, hogy kimentek e-mailen a határozati 

javaslatok, de nyilvánvalóan lehetett bármilyen technikai probléma, a kollégáim 
lemásolják, addig szünetet rendelek el.  

Egyebek 

Elnézést, addig, ha megengedik képviselőtársaim, a szünetet felhasználva, az 
egyebek napirendi pontot előrevenném. Ha van esetleg valakinek az egyebek között 
bejelentenivalója, észrevétele, kérem, tegye meg. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Akkor azt 
le is zártuk. Akkor megvárjuk, amíg a sokszorosítás elkészül. 

 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Elnök úr, az egyebeket újra lehetne nyitni? 
 
ELNÖK: Természetesen. Velez Árpád képviselő úr! Öné a szó az egyebek 

között. 
 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Köszönöm szépen. Még Rogán elnök úr idejében - a 

jegyzőkönyvből kivehetően - félig felállítottunk egy ellenőrző albizottságot, csak sem 
elnöke, sem tagjai nem lettek. A jövőben kérném, gondolom, most már nem, de 
februártól foglalkozzunk ezzel, mert ez így elmaradt. Végigolvastam a jegyzőkönyvet, 
és ilyen elég kétértelmű… 

 
ELNÖK: Kolléganőm tájékoztat arról, hogy képviselő úr információi 

helytállóak, ami felől természetesen nem volt semmi kétségem. A javaslatát 
értelemszerűen figyelembe véve, akkor a februári első ülésünkön, amikor a munkát 
megkezdjük, akkor foglalkozunk az albizottság felállításával. (Velez Árpád: 
Köszönöm.) 

Az egyebek között esetleg valakinek más észrevétele van-e? (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor az egyebek napirendi pontot lezárjuk. (Megérkezik az ülésre Volner 
János.) Szünet van, képviselő úr, úgyhogy még jókor érkezett, egyelőre várjuk a 
határozatok sokszorosítását és a 4-es napirenddel folytatjuk röviden, néhány perc 
múlva. (Rövid szünet.) 
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A Letelepedési Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos ügyek 
napirendi pont tárgyalásának folytatása 

Elnézést kérünk, ha valaki e-mailen mégsem kapta volna meg a határozati 
javaslatokat, akkor most lehetőségük van képviselőtársaimnak arra, hogy ezeket 
végignézzék. 

Tehát elsőként, a 12/2014-2018. számú határozati javaslat értelmében az 
eddigi 3 év tapasztalataiból kiindulva azt a javaslatot teszem, hogy akinek 3 éves 
időtávban nem érte el az értékesített vagy a lejegyzett kötvények mennyisége a 100 
kérelmezőt - a családtagok nélkül számítva természetesen -, azoktól vonja meg a 
bizottság ezt a jogosultságot, hiszen gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azon a területen 
az adott vállalkozás nem működik. 

Emellett van 2 visszavonás ez alapján, és van 4 olyan pályázó, aki az elmúlt 
időszakban nem egészítette ki a pályázatát, tehát az formailag gyakorlatilag hibás, 
ennek javaslom majd az elutasítását. Végül pedig van egy olyan pályázat, amely 
formailag megfelel a követelményeknek, és olyan területekre szól, ahol viszont nincs 
ma ellátás, annak pedig javasolnám az elfogadását. 

Kérdezem az első határozattal kapcsolatban képviselőtársaim véleményét, 
illetve szavazatát. Tóth Csaba alelnök úr, öné a szó! 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nehéz így állást foglalni, hogy a háttéranyagokat az ember nem látja, nem ismeri, és 
nem tudjuk, hogy ténylegesen ott mi volt. Ha visszavonásra kerül olyan területekről 
engedély, ami eddig volt, akkor az ott marad ellátás nélkül. Az a kérdés, hogy akkor 
mi történik, hogyha azokban az országokban szeretne ezek után valaki letelepedési 
kötvényt vásárolni, akkor ők hová tudnak fordulni, mert akkor nem lesz a területnek 
gazdája. Illetve az is érthetetlen, hogy akkor itt van olyan, aki viszont most kap 
engedélyt, ezen a területen eddig akkor jelentkezett-e igény vagy nem volt vagy lesz-e, 
ebből az anyagból ez sem derül ki, ezért úgy gondolom, hogy így nehéz ebben állást 
foglalni megnyugtató módon. Hogyha ezekre a kérdésekre kapunk választ, akkor 
talán. Én azt javasolnám, hogy ezt mindenképpen el kellene napolni és visszatérni 
erre akkor, hogyha látunk itt valami olyan anyagot, ami megalapozza ezeket a 
döntéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? Volner János képviselő úr, öné a szó! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, csak ismét le szeretném szögezni, hogy a 

letelepedési államkötvények kérdését a Jobbik mindig elutasította, ebben az esetben 
is ez az álláspontunk. A visszavonásokhoz hozzá fogunk járulni, hiszen minél 
kevesebb cég forgalmazza ezeket a kötvényeket, a Jobbik álláspontja és értékrendje 
szerint annál jobban jár az ország. Egy kétségtelen, hogy ebben nem fog változni a 
politikánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek, kérdések? (Nincs 

jelzés.) Nincsenek. Tóth Csaba alelnök úrnak válaszként azt tudom mondani, hogy 
valamennyi adat egyébként elérhető a titkárságon, ahogy eddig is, abba bárki 
betekintést kaphat. Ezeken a területeken, amelyeknek a visszavonását javasoljuk, ott 
valóban érdemi munka nem történt. 

Jogos a felvetése képviselő úrnak, hogy mi lesz ezeknek a területeknek az 
ellátásával. Itt két megoldás lehetséges. Egyrészt ha azok a szolgáltatók, akik más, 
közeli országokban szolgáltatnak, jelentkeznek, akkor ott gyakorlatilag egy 
kiterjesztéssel az ő területi lefedettségük megnőhet. Vagy pedig amennyiben új 
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pályázatok érkeznek, akkor egy új szolgáltatónak lehet ezt kiadni. Döntéseink 
nyilvánosak, a bizottság honlapjára felkerülnek és innentől kezdve azok, akik ezen a 
területen érdeklődést mutatnak, ők hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz. A 
bejövő javaslatok, illetve kérelmek alapján pedig majd a következő bizottsági 
ülésünkön tudunk erről dönteni. Én nem gondolom, hogy másfél hónap olyan kiesést 
jelentene, ami a későbbiekben nem pótolható. Tehát szerintem az ebben az 
időszakban beérkező igényekről a februári ülésünkön tudunk is dönteni. 

Azt javaslom, hogy akkor sorrendben haladjunk a határozati javaslatokkal. 
Elsőként a 12/2014-2018. számú határozatról kérnék szavazást, amely alapelvként 
rögzíti azt, hogy azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél az elmúlt 3 évben nem érték 
el a családtagok nélkül számított 100 kérelmezőt, ott a bizottság javasolja a megbízás 
visszavonását. Gyakorlatilag a későbbiekben ugyanilyen alapelvként rögzíti azt, hogy 
azok a vállalkozások, amelyek évente legalább - családtagok nélkül számított 
mértékben - az 50 kérelmezőt nem érik el, ott automatikusan ezeket vonja vissza a 
bizottság. 

Ki az, aki ezt a határozati javaslatot támogatja? Aki igen, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

10 igennel és 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati javaslatot. 
A 13/2014-2018. számú határozatával a Gazdasági bizottság javasolja 

visszavonni a Discus Holdings Ltd nevű vállalkozás forgalmazási jogát, amelyet az 
előbb elfogadott határozatunk értelmében az eddig végzett alacsony hatékonyságú 
tevékenység miatt javasolunk. Ki az, aki ezt a határozati javaslatot elfogadja? Aki igen, 
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 11 igen. Ki az, aki nem? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

11 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a bizottság a határozati javaslatot 
elfogadta. 

A 14/2014-2018. számú határozattal a Gazdasági bizottság javasolja az EURO-
ASIA Investment Management Pte Ltd nevű cég működési engedélyének 
visszavonását. Indoklásként az imént elfogadott gazdasági bizottsági állásfoglalásra 
való hivatkozással, az alacsony számú szerződésekre való tekintettel. Ki az, aki a 
javaslatot elfogadja? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 

A 15/2014-2018. számú határozatával az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az 
EU Bridge Consulting Ltd pályázati kérelmét elutasítja, arra való tekintettel, hogy 
nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
határozati javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Ez 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 

A 16/2014-2018. számú határozatával a Gazdasági bizottság a Grand 
Hungarian Residency Bond Program Befektetési Kft. kérelmét utasítja el. Az 
indoklásban szerepel a vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelő pályázat. Ki az, aki 
a határozati javaslatot elfogadja? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ez 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 
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A 17/2014-2018. számú határozatában a Gazdasági bizottság a Lawite 
Residency Bonds Kft. kérelmét utasítja el. Az indoklás: a vonatkozó jogszabályoknak 
meg nem felelő pályázat. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a határozati javaslatot. 
Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez 10 igen. Ki az, aki 
nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 

A 18/2014-2018. számú határozatában a Gazdasági bizottság elutasítja az 
Aspire Access Elite Kft. kérelmét. Az indoklásban szintén a vonatkozó 
jogszabályoknak való meg nem felelés szerepel. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
határozati javaslatot. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 

Végül a 19/2014-2018. számú határozat alapján az Országgyűlés Gazdasági 
bizottsága jóváhagyja a Migrat Immigration Asia Ltd pályázatát, mivel a pályázó 
megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Ki az, aki a határozati javaslatot támogatja? 
Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati 
javaslatot. 

Ezzel a határozathozatalunk végére értünk, és így a 4. napirendi pontot is 
lezártuk. 

Az 5-össel az imént a szünetben végeztünk, ahol Velez Árpád képviselő úr 
kérésére a februári bizottsági ülésre az ellenőrző albizottság felállítását visszahozzuk.  

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek megköszönöm az éves munkáját, áldott, békés karácsonyt és jó 
pihenést kívánok az ünnepekre. Szép napot kívánok önöknek! A bizottsági ülést 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 

 
 

  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


