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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden 
kedves megjelentet a mai bizottsági ülésen.  

A bizottság tagjai megkapták a mai nap napirendi javaslatát. Szeretném 
tájékozatni a képviselőtársaimat, hogy a 3. napirendi pontként szereplő témában 
Kepli Lajos képviselő úr az óraátállítás megszüntetésének szükségességéről szóló 
önálló indítvány tárgyalásának elhalasztását kérte, ezért úgy fogunk szavazni, illetve 
úgy teszem föl, hogy ki ért azzal egyet, hogy a mai nap 2 napirendi pont, illetve 
harmaddiként az egyebek kerüljön megtárgyalásra. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú 
igennek tűnik, és ha minden igaz tizenhárman vagyunk. Nem tudom, van-e 
helyettesítés Volner képviselő úr részéről vagy nincs. (Jelzésre:) Nincs. Akkor 
bővültünk, ezek szerint egyhangúlag, tehát 13 igennel a bizottság elfogadta.  

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról 
szóló T/12591. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm a 
napirendi pont megtárgyalása kapcsán dr. Mosóczi László helyettes államtitkár urat 
az NFM-ből.  

A légi közlekedésről szóló ’95. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot tárgyaljuk. Részletes vitáról lévén szó, javaslom a bizottság 
tagjainak, hogy két részletben tárgyaljuk. Van-e ellenjavaslat ezzel kapcsolatban? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a két részlet első részletében, a részletes vita 
első szakaszában javaslom, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdése által előírt 
követelménynek megfelelő döntésről kell szavaznunk.  

Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú igennek tűnik. Egyhangú igen. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk.  

Áttérünk a második szakaszra. A törvényjavaslathoz képviselői önálló 
módosító indítvány nem érkezett, viszont van egy bizottsági módosító javaslat. Ezzel 
kapcsolatban szeretném kérdezni a kormány álláspontját. Helyettes államtitkár úr! 

 
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Kérjük a támogatását.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a módosítóval kapcsolatban vagy 

a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazunk. A módosítóról szavazunk előbb. Ki az, aki a módosítót 
támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igennel, 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
módosító javaslatot támogatta.  

Most fogunk dönteni a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a részletes vita lezárását. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a 
bizottság a részletes vita lezárását támogatta. 
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A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadását támogatta.  

Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. Köszönöm a helyettes államtitkár 
úrnak a részvételét és segítését. 

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/12574. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, az alapvető élelmiszerek árának 
csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007-es törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Úgy látom, hogy az előterjesztő részéről Gőgös 
Zoltán képviselő úr van jelen. Tisztelettel köszöntöm a bizottság ülésén, és egyben 
meg is adom neki a lehetőséget, parancsoljon! 

Gőgös Zoltán szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt 
Bizottság! Ha jól számoltam, akkor tizenkettedik alkalommal próbáljuk meg az 
élelmiszeráfás módosító javaslatunkat legalábbis addig eljuttatni, hogy a parlament 
elé kerüljön, aminek nyilván nem mondhatom, hogy eddig nem volt semmi értelme, 
mert az eredeti javaslatunkból már egy termékkör abban az áfakulcsban van, amit mi 
szeretnénk elérni a többinél is. 

Ez a javaslat kiegészítené azt a csomagot, ami már bevezetésre került, az a 
sertéshúsáfa-csökkentés, illetve ami az adóvita után a költségvetést érintően január 1-
jével életbe lépne, azon felüli további élelmiszerfajták kerülnének ebbe a javaslatba.  

Kettő benne van abból is, részben azért, mert még ez a szabály nem hatályos, 
és így lenne teljes a mi csomagunk, részben pedig a tej azért, mert a kormány 
javaslata szerint pontosan a legnagyobb fogyasztásban levő tejféleség, az UHT-tej 
nincs benne a kormány javaslatában.  

Ezt mi hibásnak tartjuk, és el is terjedt egy olyan nézet, amit nem értünk, hogy 
honnan, hogy ez egy nem jó anyag, nem jó minőség. Semmilyen gond nincs vele, ez 
egy speciálisan hőkezelt tejtermék, és azért szeretik a fogyasztók, mert nem kell 
hűteni, egyébként éppen olyan tej, mint a többi. Ha valaki találkozik Orbán 
miniszterelnök úrral - mert állítólag ő találta ezt ki -, mondják meg neki, hogy 
nyugodtan igyon, mert semmi baja nem lesz tőle. 

Viszont bele kéne hogy kerüljön a csomagba, mert ez pont az a kör, ami a 
fogyasztói szokásoknak megfelel. A másik, amit még fontosnak éreznénk, a zöldség-
gyümölcsöt külön kiemelném, mert az eddigi csökkentésbe az úgymond egészséges 
élelmiszer kategóriából nem nagyon került. Persze lehet róla vitatkozni, hogy a sertés 
meg a baromfi az-e, de hogy a zöldség-gyümölcs az, az biztos. 

A másik, hogy ha valaki mostanában járt az ország útjain, akkor látja, hogy 
megjelent a 45 forintos krumpli, nyilván nem hivatalos értékesítési csatornákon. Ez 
nem lehet más, hölgyeim és uraim, mint valami nagyon erősen vírusfertőzött, 
megmaradt vetőkrumpli, amit háromszoros áfa-visszaigényléssel Magyarországra 
hoztak, és 45 forintból a növényvédelem költsége sem fedezhető.  

Tehát amikor az ember ilyet lát, akkor nemcsak azon gondolkodik, hogy milyen 
jól is járnak az emberek, hogy olcsó, hanem az a kérdés, hogy miket etetnek velünk. 
Azt is látjuk, hogy megjelent Európában, halálos mérgezést okozott a szalmonellás 
tojás. Jó lenne, ha ezen az ágon is tudnánk védeni a hazai termelőinket, akikkel 
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kapcsolatban még ilyen probléma soha nem volt, ezért kellene a zöldség-gyümölcs 
mellett berakni például a tojást is ebbe a körbe. 

A másik, hogy a kenyérfélék közül pedig a leginkább közfogyasztásban levő 
kenyereket tartalmazza a mi javaslatunk. Ez nem egy széles kör, és 18 százalékos 
áfakulcsról kellene 5 százalékra csökkenteni. 

A halfogyasztás is alacsony nálunk. Ez egy jelzés lenne, nem óriási 
költségvetési kihatással, hogy olcsóbb legyen a hal. Ez szerintem fontos történet, és ez 
egy olyan komplett csomag, amit a szakma állított össze. Részben segítené a 
kiskeresetűeket, részben pedig védené a magyarországi termelőket azzal, hogy az 
áfacsalást gyakorlatilag ebben a körben lehetetlenné tenné. 

Azt is látjuk, hogy megszületett az első ítélet a több milliárd forintos áfacsalási 
ügyben. Túlságosan nem lehetünk tőle boldogok, mert ha jól tudom, egy 
felfüggesztett börtön lett a 2 milliárdos csalás után, az összes többi meg valamilyen 
ejnye-bejnyével meg pénzbüntetéssel megúszta. Ez sem visszatartó dolog.  

Visszatartó akkor lesz, ha nem lesz érdemes csalni; egészen addig biztosan meg 
fogják tenni, hiszen az élelmiszer legalább ugyanolyan stratégiai fegyver, stratégiai 
eszköz, mint az energia. Ezzel fognak is élni egészen addig, amíg a magyarországi 
szabályozás nem lesz így.  

Úgy látom, hogy ennek a költségvetési fedezete rendelkezésre áll a jelenlegi 
költségvetési tartalékban. Nagyjából ez a csomag a mi számításaink szerint 100 
milliárdos átmeneti hiányt okoz. Azért mondok átmenetit, mert azt mindenki tudja, 
hogy aki áfát csal, nemcsak áfát csal, hanem bért is, és a bérjárulékok befizetését sem 
tudnák akkor elkerülni, ha ezt a dolgot megtennénk.  

Tehát messze nem ekkora költségvetési mínuszt jelent. Ezt egyébként nem mi 
mondjuk, hanem például az Agrárgazdasági Kutatóintézet tanulmánya, amit 
valamiért nem nagyon akartak nyilvánosságra hozni, de nyilván a szakmán belül ez 
kézen-közön terjed, és egyértelmű bizonyíték van rá, hogy ez jót tenne az ágazatnak. 

Én azt kérem önöktől, hogy vegyük tárgysorozatba ezt a javaslatot, és 
próbáljuk meg most egy levegővel lerendezni az áfacsökkentést, és nemcsak tisztán 
választási szempontokat figyelembe véve, hogy majd újabb bejelentést lehessen tenni 
jövő tavasszal, hogy akkor majd a következő évtől megint például a zöldség-gyümölcs-
áfa csökken. Ne játsszuk ezt az emberekkel, ha lehet, inkább tegyük meg egy körben 
és egy mozdulattal! Erre minden lehetőség adott. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel. (Jelzésre:) Z. Kárpát 
Dánielnek adom meg először a lehetőséget. 

Kérdések, hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Úgy érzem, 
hogy egy olyan témát ragadna meg sokadszor az előttünk fekvő tervezet, amely 
legalább tárgyalásra mindenképpen érdemes, akkor is, ha a részleteiről lehet 
vitatkozni. Főleg azért, mert a kormányzatnak súlyos mulasztása van azt illetően, 
hogy bár gesztusértékkel igyekezett hozzányúlni áfacsökkentés tekintetében egy 
átalagos magyar család fogyasztói kosarának mintegy 6-7 százalékához, tehát 
szeretném hangsúlyozni a gesztusértéket.  

Itt most lehetőség lenne ezt a gesztuscímletet egy kicsit kibővíteni, 
kiterjeszteni. Nyilvánvaló módon egyéb fejlemények, kormánypárti 
megnyilvánulások, melyek szerint a gazdaság teljesítménye igen dicséretes, 
Magyarország pozíciói nagyon sokat erősödtek. Ezzel próbálják indokolni most azt is, 
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hogy hirtelen ötlettől vezérelve még lehet, hogy a letelepedési államkötvény 
konstrukcióját is kivezetik. 

Ha ezen indoklás viszont igaz és nem egy aljas hazugság annak fényében, hogy 
most miért kell gyorsan kivezetni mégis azt a kötvényt, ami eddig önöknek 
tökéletesen megfelelt, akkor nyilvánvaló módon a költségvetési mozgástér lehetővé 
teszi egy szélesebb körű áfacsökkentés foganatosítását is. Tehát tárgyalásra minimum 
érdemesnek tartjuk azt, ami előttünk fekszik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz Gábor képviselő úré a szó.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az előterjesztő 

olyan témát tett le az asztalra, ami mindannyiunkat érint, hiszen a fogyasztási cikkek 
körében mindennap azok az alapvető élelmiszerek szerepelnek, aminek egy részét a 
kormány áfa szempontjából már csökkentette. 

A kérdés jogosságát nem vitatom, időszerűségét vitatom csak. A kormánynak 
el kell döntenie mindig, hogy az adópolitika mely elemét választja. A 
jövedelemoldallal próbálja meg segíteni az adózót, vagy pedig a fogyasztási oldal 
adóterheinek csökkentésével segíti a fogyasztás növekedését, illetve az embereket, a 
vásárlási szokásaik alapjaiban való megváltoztatására.  

Úgy gondolom, hogy a kettőt együtt alkalmazza a kormány. Számtalan olyan 
családpolitikai intézkedés volt adóoldalról, amelynél több pénz maradt az 
embereknél, tehát a fogyasztást tudta növelni. Másrészt pedig valóban az alapvető 
élelmiszerek egy részének áfáját tudta csökkenteni az elmúlt időszakban.  

Képviselőtársam és képviselőtársaim utaltak arra, hogy ez azért éves szinten 
100-110 milliárd forint adóbevétel-kiesést jelentene jelen pillanatban, amely nyilván 
azzal a kormányzati felelősséggel igaz, aki éppen kormányoz, annak kell eldöntenie, 
hogy azt a tartalékot, amire hivatkozott Z. Kárpát képviselőtársam is, mire fogja a 
kormány költeni, hiszen egy lehetőség az emberek mindennapjainak könnyítésére, 
emellett számtalan más formában tudja a kormány segíteni az emberek 
mindennapjait. Úgy gondolom, hogy a javaslat okszerű, de nem időszerű jelen 
pillanatban, ezért a magam részéről ebben a pillanatban nem tudom támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács képviselő úr jelentkezik, neki adnám meg 

először a szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt mondja képviselőtársam, hogy nem időszerű most az áfa csökkentése. Önök 
szerint egyébként ezt általában az emberek nem érzik, mert a mindennapokba ez nem 
szivárog be, de önök szerint kiválóan teljesít a gazdaság. 

Önök szerint a gazdasági válság befejeződött. Önök szerint ez a szorítás már 
nincs. Mind a ketten, úgy gondolom - ön Borsod megyéből, én Baranya megyéből 
jövök -, nem a leggazdagabb megyék közé tartoznak ezek a megyék, ahonnan jövünk, 
és akkor is, ha elmegyünk ezeknek is a nagyon szegény környékeire, ott látjuk, hogy 
mit jelentene az, ha az alapvető élelmiszerek elérhetőek lennének. 

Ha az alapvető élelmiszereket meg tudnák vásárolni, mert most ez úgy történik 
ezeken a környékeken és biztos vagyok benne, hogy nemcsak ebben a két megyében 
történik, hogy nagyjában egészében 10-étől, 15-étől hitelre vásárolnak az emberek 
alapvető élelmiszereket, mert nincs munkalehetőségük, mert nincs bérük, és nem 
tudják megfizetni az alapvető élelmiszerek árát. Ezt szeretnénk mi csökkenteni.  
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Méghozzá azoknak az alapvető élelmiszereknek szeretnénk csökkenteni az 
árát, amit elmondott képviselőtársam, hogy miért fontos, hogy egészséges, jó 
minőségű, urambocsá’ magyar termék kerüljön egyébként az emberek asztalára, és 
hogy meg tudják fizetni és ne hitelből kelljen megfizetni. Továbbmegyek: biztos, hogy 
ön is hallott már olyan legendákat, mint amilyeneket én is, hogy később már uzsorára 
is adják egyébként az embereknek az élelmiszert. 

Én úgy gondolom, hogy ez időszerű, főleg akkor, amikor jön a tél, amikor önök 
szerint egyébként borzalmasan jól teljesít a gazdaság. Ha borzalmasan jól teljesít a 
gazdaság, akkor válasszák, tegyék meg azt, hogy válasszák a családok megsegítésének 
ezt a formáját, hogy olcsóbb legyen az élelmiszer, mert tudja, akinek nincs jövedelme, 
annak teljesen mindegy, hogy mennyi a személyi jövedelemadó. Neki az a nem 
mindegy, hogy mennyibe kerül a kenyér, a tej, a tojás és a zöldség a boltban, 
urambocsá, a hús a boltban. Neki az számít.  

Lehet, hogy önöknek nem fontos, mert nem a politikai célcsoportjukba 
tartoznak azok az emberek és nem a kormánypártok politikai célcsoportjába 
tartoznak azok az emberek, akiknek nincs elegendő munkajövedelmük. Őket önök 
nem fogják tudni megszólítani az szja csökkentésével. Őket nekünk kell megszólítani, 
mindannyiunknak, egészen pontosan azzal, hogy olcsóbb lesz az élelmiszer. 

Ha Magyarország jól teljesít és nincs infláció, akkor semmi nem indokolja az 
európai szinten, de világszinten is rekordnak számító 27 százalékos áfát. Ezen 
szeretnénk javítani. 100 milliárd forint ennek a költségvetési kihatása. Szerintem az 
ellenzéki oldalon, ha összeszedjük magunkat, rögtön 5 perc alatt tudnánk mondani 
100 milliárd forintnyi olyan pazarló kiadást, ami ma is benne van a költségvetésben, 
csak éppen más célokat szolgál. 

Én azért kérem a tisztelt bizottságot, hogy mindezeket figyelembe véve és azt is 
figyelembe véve, hogy azokat az embereket, akiknek nincs elegendő jövedelmük és 
nem tudnak élni a kormány által biztosított jövedelmi támogatásokkal, a 
jövedelemhez fűződő adóban lévő támogatásokkal, őket segítsük. Mert nekik 
valamiért nincs jövedelmük, de nekik is élni kellene. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János képviselő urat illeti a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. A tisztelt bizottsági tagokat 

emlékeztetni szeretném arra, hogy a Jobbik 2013 óta folyamatosan napirenden tartja 
az alapvető élelmiszereknél és a gyermeknevelési cikkeknél az áfa csökkentését, 
hiszen azt láthatjuk, hogy bár 2009. év közepénél történt egy nagymértékű áfaemelés, 
20-ról 25 százalékra emelték az akkori szocialista kormány tagjai az áfa mértékét, 
akkor a 25 százalékra történő emelés ellen visítva tiltakoztak a Fidesz vezető 
politikusai, és azt mondták, hogy ez egy fogyasztóellenes lépés, ami a legszegényebb 
embereket sújtja. 

Azóta, mióta a Fidesz aztán kormányra került, az Európai Unió legmagasabb 
áfamértékét, 27 százalékot vezettek be, tehát látható volt, hogy a Fidesz egy 
kommunikációs hadjáratot kezdett el az áfacsökkentés ellen, és ehhez képest nem 
hogy nem állították vissza a 20 százalékos áfamértéket, 27 százalékos, európai uniós 
és egyben világrekord méretűvé hizlalták az áfát.  

Magyarul: a Fidesz átverte a magyar embereket, és az a kommunikáció, amit 
önök folytatnak arról, hogy majd a munkabérek adóterhelése lesz nagyon alacsony és 
versenyképes, szintén megbukott, hölgyeim és uraim. El szeretném azt mondani, 
hogy az összes OECD-tagállam közül Magyarországon a legmagasabb a 
minimálbéresek adóterhelése. Ebben vagyunk vezetők jelenleg, az adóterhelés 
nagyságában.  
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Akkor, amikor ezzel szembesítettem a miniszterelnököt, nem tudott erre mit 
mondani, aztán elkezdett arról hadoválni, hogy mi van a külföldön dolgozó 
magyarokkal, és hogy ne bántsuk őket. Hölgyeim és Uraim! Ez szánalmas. Vagy nincs 
felkészülve a miniszterelnök ezekből a statisztikákból, vagy pedig zavarában, talán 
lányos zavarában tudatosan félrebeszél, amikor ezekről a kérdésekről érdemi 
állásfoglalást kellene tennie. 

Tehát az áfacsökkentést a Jobbik természetesen továbbra is támogatja, 
fontosnak tartjuk, hogy az áfa mértékét a környező országok áfakulcsához hasonlóan 
Magyarországon is harmonizálhassuk. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az 
Európai Bizottság által megállapított körülbelül 900 és 1200 milliárd forint közötti 
áfarést, azaz az elcsalt áfa mértékét a kormány próbálja úgy csökkenteni, hogy 
mérsékli az áfamértéket, ne legyen olyan óriási az áfakülönbség a környező 
országokhoz képest. Hiszen ez gyakorlatilag erős ösztönzést ad a feketegazdaság 
részére, és ezek a problémák folyamatosan fenn fognak állni akár lesz EKÁER, akár 
nem lesz EKÁER és hasonló intézkedések, amivel a kormány próbálja mérsékelni az 
áfahiányt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e jelentkező. 

(Jelzésre:) Riz Gábor képviselő úr.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm. Szakács képviselő úrnak szeretném 

mondani, hogy valóban olyan térségből érkeztünk, amely korábbi időszakát tekintve 
depressziós térség volt, hiszen alapvető iparát szüntették meg, és ehhez képest kellett 
újraformálni azt a térséget.  

Úgy gondolom, hogy jelentőset lépett előre mind a két térség. A miénk 
mindenképpen, hiszen ha az ön által említett munkanélküliségi adatokat vagy 
álláskeresők adatait figyelembe veszem, akkor jelen pillanatban Ózdon és térségében 
körülbelül 1000-1500 főt keresnek az elsődleges munkaerőpiacon. Úgyhogy sokkal 
inkább jelen van a munkaerőhiány, mint a munkaerő-felesleg. Bizonyos tekintetben 
van igaza önnek, hiszen az alulképzettek egy része nem képes arra, hogy betöltse 
azokat a szakmunkásállásokat, melyeket képzettség hiányában lehetetlen.  

Ahogy ön egy pillanatra kitért hozzászólásában arra, hogy okszerűségét vagy 
időszerűségét kérdőjelezte meg a mondandómnak, én okszerűnek tartom azt, amit 
képviselőtársam fölvetett, az időszerűségét pedig annyiban szeretném még egyszer 
pontosítani, hogy az ország vezetése sosem zárkózott el attól, hogy a gazdaság 
teljesítőképessége ismeretében úgy az alapvető élelmiszerek áfájának módosítása, 
mint az adócsomag egyéb szerkezetének módosítása vagy a járulékcsomag egyéb 
szerkezeti módosítása is napirenden van, mint ahogy január 1-jétől újabb 
intézkedéseket léptet ezen a területen életbe a kormány.  

Volner képviselőtársamnak pedig annyit, hogy vannak igazságelemek abban, 
amit ön mond, csak mindig adócsomag tekintetében lenne jó vizsgálni egyrészt a 
járulékok, másrészt pedig az áfa szempontjából a kormány intézkedéseit. Ennek 
együttes ismeretében úgy gondolom, hogy nem rossz az az út, amelyen halad a 
kormány, és a gazdaság teljesítőképessége pedig lehetővé fogja tenni, hogy az 
alapvető élelmiszerek áfája körét vagy a bevont élelmiszerelemek körét lehet bővíteni 
a következő időszakban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szakács László képviselő úr jelentkezett ismét.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem folytatnám most a 

munkaerőpiaci körképet. Szerintem nagyjában-egészében ugyanarról beszélünk, 
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más-más aspektusból látjuk ezeket a dolgokat. Halljuk a fanfárokat zúgni. Milyen 
fantasztikusan teljesít a magyar gazdaság!  

Látjuk mi mellette a valóságot, és látjuk azt, hogy hiába segítenék a 
munkajövedelemmel rendelkezőket, a munkajövedelmük annyira alacsony, hogy 
abban semmilyen fajta segítség nekik nem számottevő. Nagyon-nagyon sok embernek 
- 4 millió szegény országává lettünk - nincs annyi munkajövedelme, hogy a kormány 
politikája, a kormány adópolitikája őket pozitívan tudná érinteni. 3-500, 3-5000 
forintokról beszélünk. 

De amit elmondott képviselőtársam, az arra engedne következtetni, hogy önök 
ezt most megszavazzák. Megszavazzák, és azt mondják, hogy erről akkor legyen egy 
vita, hiszen nyitott a gazdasági tárca, dübörög a gazdaság, egyre jobb mutatók 
vannak, igaz, hogy a régióban mi vagyunk az utolsók, de akkor megszavazzák? 
Szerintem nem fogják megszavazni. Akkor miért lennének önök nyitottak? Teljesen 
mást mondanak, és teljesen mást csinálnak. 

Ha megszavazzák és ezt mondja, az úgy rendben van. Ha most nemmel 
szavaznak vagy tartózkodnak, akkor egész egyszerűen cserben hagyják azt a 4 millió 
embert, akinek nincs annyi munkajövedelme, hogy a kormánynak bármilyen 
munkajövedelmet érintő olyan intézkedése, amit eddig önök hoztak, rajtuk érdemben 
segítene. Ez érdemben segítene, mert kerülne étel az asztalra. Ennyire egyszerű a 
kérdés. Támogassák, és akkor önnek igaza lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollik képviselő úr! 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Néhány rövid reflexiót én 

is tennék. Érdemes azt megvizsgálnunk, hogy ha már egyébként az adóterheléseket 
nézzük, hogy az elmúlt 6 évben a magyar kormányzat a családi otthonteremtési 
kedvezmény formájában, amit 2014-ben még a járulékterhekre is kiterjesztett, éppen 
ezzel egyébként az önök által is említett minimálbéreseken is segítve, hogy ezzel 
egyébként összességében az elmúlt 6 évben a kormány mennyi pénzt hagyott ott a 
magyar embereknél. Ez az összeg most már meg is haladja az 1100 milliárd forintot. 
Tehát azt gondolom, hogy azt állítani, hogy a magyar kormány nem segít a magyar 
családokon, ez nem fedi a valóságot. 

A másik kérdés, hogy ha megnézzük egyébként a bérek színvonalát, akkor azt 
láthatjuk egyébként, hogy a reálbérek növekednek, azt látjuk, hogy a tavaly 
szeptemberi bérek értéke 7,6 százalékkal növekedett idén szeptemberre. Azt látjuk, 
hogy van egy reálbér-növekedés, és még talán a legfontosabb, ami csatlakozik Riz 
Gábor képviselőtársam mondandójához, hogy önök úgy próbálják beállítani a 
helyzetet, mint ha a Fidesz-KNDP a kormányzati felelősség birtokában egyébként 
nem szeretné csökkenteni az áfát. 

Ez nem felel meg a valóságnak. Családi adókedvezmény-oldalon, 
járulékkedvezmény-oldalon megtesz mindent a kormányzat, és emellett egyébként 
amit még bír a gazdaság teherbíró képessége, azt egyébként áfaoldalon is csökkenti. 
Erről beszéltünk korábban is, és azt gondolom, hogy így helyes az út. Családi 
adókedvezmények, a munkát terhelő adók folyamatos csökkentése és emellett 
egyébként bizonyos termékkörökben a legfontosabb élelmiszerek tekintetében 
folyamatos áfacsökkentések. 

Tehát azért nem szükséges ezt a javaslatot itt tárgyalni, hiszen nyitott kapukat 
döngetnek. A kormány már régóta csökkenti bizonyos élelmiszerek áfáját. Így tehát 
erről nem kell külön beszélni, hiszen ahogy a kormány jelezte is több alkalommal, ez a 
folyamat folytatódni fog, ahogy egyébként az elmúlt évben meg az az előtti évben is 
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már egyébként bizonyos termékköröknél csökkent az áfa, ez a folyamat folytatódni 
fog. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Folytassuk tovább, úgy látom, élénk érdeklődés mutatkozik. Z. Kárpát 

Dánielnek adom meg a lehetőséget. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hollik 

képviselőtársam kiváló múzsa a tekintetben, hogy amikor kezd befulladni egy vita, 
akkor hozzászól, és hirtelen emelkednek a kezek. Én is egyfajta kényszert éreztem 
erre.  

Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy a nagy testvér még annyira nem 
költözött be ide önök által, hogy megmondhassa, hogy miről kell és miről nem kell 
beszélni. Igenis kell beszélni erről a kérdéskörről, és szánalmas az az érvelés és 
vergődés, amit a gazdaság teherbíró képességéről folytatnak. 

Az utolsó költségvetés-módosító csomagban önök mennyit tetszettek 
szétosztogatni? Emlékszik rá? 400-500 milliárd forintot körülbelül. A 400-500 
milliárd forintnak a töredékéből az alapvető élelmiszerek tekintetében egy komoly 
újabb áfacsökkentést lehetett volna foganatosítani, de mondok durvábbat: a Várba 
költözés költségéből is lazán, könnyedén.  

Ne kamuzzanak itt nekünk a gazdaság teherbíró képességéről! Önök 
gesztuskormányzást folytatnak, ami azt jelenti, hogy ahogy említettem, a fogyasztói 
kosár 6-7 százalékát érintő módon specifikus iparágakban, jellemzően olyanokban, 
ahol az önök jó üzletember barátai is működnek, végrehajtanak bizonyos típusú 
áfacsökkentést, átfogó mértékben nem.  

Abban a környezetben, amikor ön a családi adókedvezményeket emlegeti, azt 
mondom, hogy nem vitatkozom önnel. Ez egy jó lépés, jó irány volt, és nem csak 
gesztusértékű kezdeményezés. A családi adókedvezmények mértéke még akkor is 
indokolt volt és ennek kiterjesztése is, ha az igénybevevők köre jellemzően a 
szerencsésebb társadalmi csoportokhoz, osztályokhoz tartozik, tehát felső 
középosztálytól fölfelé érvényesül ez leginkább, de örüljünk annak, hogy ez egy pozitív 
irányú kezdeményezésként bevonulhat egyébként a nagyon kevés pozitív 
kezdeményezésük egyikeként a történelemkönyvekbe. Sajnálatos módon a 
legfontosabb adatokon, a demográfiai mutatókon nem tudott ez sem változtatni, és én 
ezt őszintén nagyon sajnálom. 

A helyzet mégis az, hogy a magyar könyvelői szakma több mint 60 új típusú 
adót vagy adóemelés-típust ismer 2010 óta. Az elmúlt 6 év kormányzásának 
köszönhetően; és itt a köszönhetőenre idézőjelet kell gondolni természetesen. Az 
OECD-felmérések szerint a vizsgált országok tekintetében egy most már sajnos csak 
vágyott, tehát nem átlagos, de kétkeresős és kétgyermekes család esetében a negyedik 
legbrutálisabb az adóterhelés Magyarországon. 

Tehát arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne kábítsanak bennünket a magyar 
családok terheinek könnyítésével, mert ez bizonyos társadalmi osztályok tekintetében 
részlegesen igaz, átfogó módon semmiképp sem igaz, és azért hivatkozunk OECD-
adatokra, mert önök ezt előszeretettel megteszik államtitkári válaszaik során, tehát 
bízunk benne, hogy ami ott megfelel, azt itt nem fogják meghazudtolni.  

Ugyanakkor látni kell azt, hogy Magyarországon nemcsak a dolgozói 
szegénységet nem veszik észre, de a brutálisan túladóztatott környezetet sem. Még 
egyszer mondom, a rengeteg egzotikus, hard core típusú adókat, melyeknek 
keresnivalójuk sem lenne Magyarországon, jórészüket önök vezették be, önök hozták 
ide, tehát egy túladóztatott környezetet alakítottak ki. Járulékcsökkentés tekintetében 
pedig amíg egy átfogó, legalább 30 százalékos mértékű járulékcsökkentést nem 
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tudnak végrehajtani, addig ennek érezhető, érzékelhető gazdasági hatása nem 
várható, főleg nem a keresetek növekménye tekintetében. 

Tehát kérem, ne úgy vegyék ezt, hogy itt az ellenzék akadékoskodik és számon 
kéri az amúgy jó irányba haladó kormányon az intézkedések kiterjesztését. Itt arról 
van szó, hogy egy átlagos család fogyasztói kosarának 6-7 százalékához tudtak 
gesztusértékkel hozzányúlni, és én azt a gesztusértéket nem vitatom el. Azt mondom, 
hogy ez sokkal több, mint a semmi.  

Bár Volner képviselőtársam részletesen kifejtette, hogy a korábbiakban önök 
az MSZP-vel egymásra licitálva emelték a családok áfaterhelését, de a 27 százalékos 
áfaterhet nem lehet indokolni. Nincs gazdasági indoka, nincs racionális indoka. Ön 
sem tud ilyet mondani. Tehát arra kérem, hogy ha már elutasítják ezt a javaslatot, 
legalább őszintén tegye meg azt. Mondja meg azt, hogy nem a Fidesz-KDNP a 
benyújtója, ezért az egy elfogadhatatlan javaslat az önök számára, és majd a saját 
pántlika alatt, kilúgozva, egy sokkal gyengébbet fognak behozni, és ezzel fognak 
kampányolni további egy éven keresztül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e kormánypárti hozzászólás. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor Szakács László képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nyugodtan ki lehet 

mondani - és egyébként ez az érvelésükből is látszik -, két dolgot meg lehet állapítani. 
Az egyik az, hogy a Fidesz csak a saját szavazóbázisára figyel, csak a nekik tetsző, 
illetve a saját gazdasági holdudvaruknak tetsző adómódosításokat viszik keresztül, 
egyébként pedig az embereket érintő, az emberek széles tömegeit, a szegény 
embereket érintő adómódosításokat nem fogja támogatni. 

A másik dolog, amit ki lehet érezni ebből a mai vitából, hogy önöknek most 
borzalmasan rossz szerepük van, mert a pártfegyelem az pártfegyelem, azt lehet látni, 
hogy ezt nem szabad támogatni, de szeretnék támogatni, de ennek nem ez a módja, 
urak!  

Ha önök úgy gondolják, hogy ez a módosítás jó, és valójában azt a célt 
szolgálja, amit kellene, és egyébként még nyitott kapukat is döngetünk és nyitott rá a 
gazdasági kormányzat, akkor gondolom, hogy módosító indítványokat fognak 
benyújtani, hogy még jobb legyen. De önök ezt sem fogják tenni. 

Akkor gondolom, hogy beengedik majd a plenáris ülésre, hogy ott nyújtsák 
majd be a módosító indítványokat, hogy még jobb legyen ez a javaslat, és még több 
emberen tudjon segíteni, de önök ezt sem fogják tenni, hanem egész egyszerűen itt 
most fogják és leszavazzák. Ne tegyék! Legyenek bátrak! Szavazzák meg, aztán 
hozzanak módosító indítványokat, melyekkel még jobbá lehet tenni ezt a javaslatot. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor 

visszaadom a szót Gőgös képviselő úrnak. 

Gőgös Zoltán válaszai 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, a szót. Ebből is 
látszik, hogy azért ez egy mindenképpen kezelendő probléma, a vitából ez 
nyilvánvalóan számít.  

A számokra fordítva, hogy azért erről is beszéljünk: Hollik képviselőtársam 
mondta, hogy 7 százalék reálkereset-növekedés volt, az félmillió nettónál 35 ezer 
forint, a magyarországi átlagfizetésnél, ami 220 ezer forint, durván 15 ezer forint.  



14 

Ez a csomag nagyjából 15 ezer forintot hagyna ott nemcsak a minimálbérnél, 
hanem a közmunkás nettónál is, ami azon logika mentén 3000 forint. Az a filozófia, 
hogy mit segítsünk, meg kin segítsünk, itt borul, mert miután mindenkinek egy 
gyomra van, hiába adnak az 500 ezer forintos nettó fizetésűnek még 35 ezret, az nem 
fog több magyar élelmiszert vásárolni, mert nem biztos, hogy négyszer eszik vacsorát 
azért, mert megtehetné. 

Aki meg szívesen enne, az meg nem teszi meg, mert nincs miből. Ezért kellene 
inkább azon az ágon hagyni pénzt az embereknél, ahol ez azonnal visszajön, például a 
mi szakmánkban, a fogyasztás ágán. Mert ott visszajön. Abból nem jön vissza semmi. 
Abból már külföldi nyaralás lesz, főleg egy bizonyos jövedelemszint fölött. Ennyit a 
matematikáról. 

De értjük a filozófiát. Ez a gazdagokat segítő filozófia, amit mi most akarunk, 
az meg a szegényeket segítő filozófia. Ennyi a különbség a kettő között, és egy dolgot, 
miután az elején nem mondtam, szeretnék még pontosítani, mert itt a médiában is 
voltak félreérthető dolgok az áfacsökkentésnek az úgymond lenyúlásával 
kapcsolatban. 

Jelentek itt meg írások az elmúlt hetekben, hogy gyakorlatilag a kereskedelem 
lenyelte. Szó nincs erről. Itt a sertéshús kapcsán volt ez, hogy most ugyanannyi a 
karaj, mint amennyi az áfacsökkentés előtt volt. Egy számot szeretnék mondani: 
amikor az áfacsökkentés történt - nagyon helyesen -, akkor 280 forint volt az élő 
disznó ára, most meg 450.  

Hogy mindenki értse: akkor most nem 1200 forint lenne a karaj, ha nem lett 
volna áfacsökkentés, hanem 1500, hogy ez világos legyen, mert azt gondolom, ez is 
elég rossz érv az ellen, hogy ne csökkentsünk áfát. Nem nyelte le a kereskedelem, 
szeretném jelezni. Elég nagy a verseny ahhoz, hogy ezt ne tudja megtenni. 
Valamennyit biztos megpróbál belőle, de azért ezt helyre teszi.  

Ezt csak azért mondtam el, mert most is lehet olyan helyzet, hogy most 
csökken a tej áfája egy viszonylag alacsony termelői ár mellett, ami nem tartható. 
Tehát ez most föl fog menni egy év múlva mondjuk 50 forinttal literenként, akkor 
megint az jelenik meg, hogy na, minek csökkentettek áfát ezek a szerencsétlenek - 
vagy közösen, mert abban benne voltunk mi is -, hogyha úgyis lenyelik.  

Nem nyelik le, csak egyszerűen a termelőiár-változás ugyanúgy be fog épülni 
továbbra is a csökkentett áfa mellett is. Ezt azért gondoltam elmondani, mert sok 
félreértés volt itt az elmúlt hetekben ebben az ügyben, és azt gondolom, hogy ez 
fontos. Egyébként meg továbbra is azt kérem, hogy a tárgysorozatba vételt 
támogassák, amit a végén nem kell megszavazni, de legalább egy kicsit szélesebb 
körben is beszélhessünk erről, ezért is csináltuk.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait az indítvány 
tárgysorozatba vételével kapcsolatban, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ha minden igaz, ez 7 tartózkodás. Tehát 4 igennel, 3 
nemmel, 7 tartózkodással a bizottság az indítvány tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy jelen volt a bizottsági ülésen és 
segítette a munkánkat. 

A 3. napirendi pont lekerült, ezért az egyebek napirendi pontra kerül most sor.  

Egyebek 

Képviselőtársaim 1 perccel ezelőtt megkaptak egyebek címszó alatt egy 
kiterjesztés iránti kérelmet. Azt szeretném javasolni, illetve kérdezem a 
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képviselőtársakat, hogy szükség van-e esetleg néhány perces szünetre ahhoz, hogy 
elolvassák az anyagot vagy beszélhetünk róla? (Z. Kárpát Dániel: Eleget láttuk.) 
Eleget látták, mondják képviselőtársaim. (Jelzésre:) Akkor Volner János képviselő 
urat illeti a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, ami itt előttünk fekszik és 1 perccel 

ezelőtt kaptuk kézhez, az nem egyéb, mint hogy a letelepedési államkötvényekkel 
kapcsolatban mintha mi sem történt volna az elmúlt időszakban, ismételt 
előterjesztés kerül be, ráadásul elnök úr, az ön neve alatt, ide, a bizottsághoz. 

Ha én most megkérdezném öntől, hogy mi ennek a tartalma, valószínűleg 
zavarba kerülne, hiszen azt sem tudná, hogy miről szól ez az előterjesztés. 
Nyilvánvalóan nem találkozott az érintett vállalkozással, akinek a 
letelepedésikötvény-bizniszéhez kellene most a Gazdasági bizottságnak hozzájárulnia.  

Illetve azt is nagyon fontos elmondani, elnök úr, hogy jelenleg zajlik az 
Alaptörvény vitája. Az aktualitása gyakorlatilag nem létezik ennek a papírnak. Tehát 
mi pont a letelepedési kötvények megszüntetését tartjuk olyan pontnak, amivel akkor 
tudunk egyetérteni és ezzel az állásponttal azonosulni, illetve akkor tudjuk az 
Alaptörvény elfogadását támogatni, ha a letelepedésikötvény-biznisz megszűnik.  

Ebben az esetben még tovább terjeszkedne a kormány ezen a területen. Tehát 
azt kérem, hogy legalább kormányon belül történjen egyeztetés ezzel kapcsolatban, 
hiszen több kormánytag elmondta, hogy a letelepedésikötvény-bizniszt meg fogják 
szüntetni. 

Én önmagában egyébként azt is arcátlanságnak tartottam minden egyes 
alkalommal, amikor idekerült a bizottság elé egy-egy hasonló papír, hogy offshore 
cégekkel üzletel a magyar kormány, miközben egyébként a magyar kormányt alkotó 
pártszövetség élénken tiltakozott korábban az offshore cégekkel történő 
szerződéskötéssel szemben.  

Tehát nagyon egyértelműen, elnök úr, az álláspontunk az, hogy nemet kell 
mondanunk a letelepedésikötvény-bizniszre. Az indok pedig egyértelmű. Ha Orbán 
Viktort nem tudták megvédeni egy, az FBI körözési toplistáján elöl szereplő mondjuk 
úgy, hogy vállalkozótól, és ez a vállalkozó Orbán Viktor vejével kezdett el üzletelni, és 
jelenleg Orbán Viktor közvetlen közelébe költözik, akkor hogyan akarják önök azt a 10 
millió magyar embert megvédeni a letelepedésikötvény-biznisz esetleges veszélyes 
embereitől, akik joggal számítanak most alaptörvényi védelemre és érdemi 
cselekvésre a kormány részéről. Tehát nemet mondunk a letelepedésikötvény-
bizniszre, erre az újabb fordulóra szintén.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e ezzel 

kapcsolatban még észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
engedjék meg, hogy ne a végén szólaljak meg ebben az ügyben.  

Szeretném jelezni egyrészről azt, hogy ez a vállalkozás nem új vállalkozás, 
hanem régi vállalkozás. A kérelmet természetesen nem tegnapelőtt adta be, hanem 
jóval korábban, október elején, tehát mivel kormányzati döntés, a letelepedési 
kötvénnyel kapcsolatban végleges döntés nem született, ezért nekünk mint 
bizottságnak az elénk kerülő kérelmeket érdemben kell elbírálnunk, ezért van ez a 
kérelem most az asztalon. (Jelzésre:) Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Igyekszem nagyon rövid lenni. Az a kérésem, hogy ne adják a nevüket ehhez a 
minősített hazaáruláshoz! Elnök úr se, hiszen én tisztelem munkaerőpiaci 
tapasztalatát, szaktudását, és méltatlannak érzem önökhöz és önhöz ezt a javaslatot. 
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Arra kérem, hogy ne égessék meg magukat ezzel. Főleg azt illetően ne, hogy kárt 
okoznának a magyar nemzetgazdaságnak.  

2014 decemberében fordult ugyanis a hozamkörnyezet olyan szintre, hogy 
bizony már más forrásbevonási módozatokon többszörösen kedvezőbb körülmények 
között lehet Magyarország számára forrásokat teremteni akár az állampapírpiacon 
keresztül is. 2014. decemberben a hozamkörnyezet átfordulásából kifolyólag 
nemzetgazdasági kárt okoz az, aki ilyen formában ilyen társaságok részvételével ilyen 
közvetítők lenyúlásainak támogatásával helyzetbe hozna olyan idegen társaságokat, 
amelyeknek álláspontunk szerint lehet, hogy semmi keresnivalójuk nem lenne a 
magyar piacon. Az a kérésünk tehát, hogy ne adják a nevüket ehhez a - későbbiekben 
ki fog kiderül - minősített hazaáruláshoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra tetszem föl 
a kérdést.  

Ki az, aki az előterjesztet, illetve a kiosztott határozati javaslatot támogatja? 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem. Egy tartózkodás van, a magam nevében. Tehát 9 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot elfogadta. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e még javaslat, észrevétel, vélemény. 
(Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, köszönöm képviselőtársaim munkáját, további eredményes napot 
kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 
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