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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, kedves 
vendégeinket, a megjelenteket. A bizottság tagjai írásban megkapták a mai ülésre 
szóló meghívót. Kérdezem, hogy kiegészítése vagy módosítási javaslata van-e 
bárkinek a napirendi pontokhoz képest. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

A Gazdasági Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny 
tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló B/15967. számú beszámoló   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Sok szeretettel köszöntöm dr. Juhász Miklós elnök urat, a Gazdasági 
Versenyhivatal elnökét, illetve Bak László elnökhelyettes urat. Első napirendi 
pontként a Gazdasági Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló B/15967. számú beszámolónak a 
megvitatására kerül sor. A vita menetét tekintve elsőként az előterjesztőnek, elnök 
úrnak adom meg a szót, utána képviselőtársaimnak nyílik lehetőségük arra, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak, és végül megkérem elnök urat, 
hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Ezután zárjuk le majd a vitát, és hozunk 
határozatot a jelentéssel kapcsolatban. Úgyhogy, elnök úr, öné a szó.  

Dr. Juhász Miklós beszámolója 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon röviden a GVH elmúlt évi céljairól csak 
kivonatosan szólnék. Próbáltuk egyébként is - zárójelben megjegyezem - a képviselő 
urak és a bizottsági tagok munkáját elősegíteni azzal, hogy egy nagyon rövid 
esszenciális anyagot készítettünk, amiben tényleg csak a leglényegesebb szempontok, 
adatok szerepelnek. Talán segít a munkában.  

Nos, tehát mik voltak röviden a célok? Kivonatosan: a kartellek elleni 
küzdelem évek óta a fókuszunkban van, a sérülékeny fogyasztók szintén, az 
ügyfélbarát jelleg erősítésére is évek óta törekszünk. Amit most kiemelnék még ezek 
mellett, ez a kkv-k edukációja. Úgy gondoljuk, hogy a kis- és középvállalkozásokkal 
mindenképpen többet kell foglalkozni, jobban oda kell rájuk figyelni, hiszen ők adják 
a gazdaság túlnyomó részét, ők produkálják a GDP túlnyomó részét, munkahelyeket 
teremtenek.  

A jogszabályi környezet változásai közül hármat emelnék ki. 2016 januárjában 
hatályba lépett a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
törvénymódosítás, ez a mi eljárásainkat is érintette. A sommás eljárásra gondolok, 
amely nyolc napon belüli kötelező döntéshozatalt írt elő bizonyos ügyekben, az 
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úgynevezett egyezség intézménye, amely lehetővé tette, hogy a kartelleljárásban 
velünk együttműködő feleknek bizonyos bírságcsökkentést adjunk. A 
bírságcsökkentés mértéke nőtt meg, lehetősége 30 százalékra. És végezetül a kkv-kra 
visszatérve, az elmúlt évben nyílt lehetőség először arra, hogy figyelmeztetésben 
részesítsük őket büntetés kiszabása helyett. A jogszabály ugyan 2015 nyarán született 
meg, de ezek a keretek azok, amik a legfontosabbak talán.  

Az elmúlt évi adatok, számok nagyon röviden, csak egy-kettőt kiemelve: az 
indult eljárások és lezárt ügyek száma nagyjából megegyezik az előző évivel, kicsivel 
többet fejeztünk be, 130-at, és valamivel kevesebbet indítottunk, mint előző évben. 
Ami nagyon érdekes és új, az elmúlt években hasonlóakkal összevetve: először fordult 
elő az, hogy nem a fogyasztóvédelmi típusú ügyek teszik ki a GVH által lezárt ügyek 
többségét. Ugye mindig azt láttuk az elmúlt években, hogy 50-55 százalék körül voltak 
a fogyasztóvédelmi ügyek, nos, az elmúlt évben a fúziós ügyek voltak azok, amelyek 
kitették a túlnyomó részt. Ez nyilván összefügg a válság elmúltával, azzal, hogy a 
vállalkozói kedv élénkül. A lényeg az, hogy - visszaemlékezve a 2010-es évek elejére, 
az akkori számokhoz viszonyítva - csaknem a dupláját teszik ki a fúziós ügyek. Az 
elmúlt évben 63-at zártunk le, fogyasztóvédelmi ügyek közül 53-at, a fennmaradó 
ügyek az antitrösztügyek, értve ez alatt a versenykorlátozó és az erőfölényes ügyeket.  

Mindezek mellett nagyon fontos szerintem a bejelentéses ügyek száma, hiszen 
ezek is növekvő tendenciát mutatnak, súrolják a 200-as számot alulról, a panaszok 
pedig mintegy 2000 körül stabilizálódtak már évek óta. Nos, ezek azok a döntések, 
amelyek általában megjelennek a hivatalos statisztikákban, de rengeteg olyan döntés 
van, ami nem jelenik meg, és ezekre szeretném felhívni a figyelmet, mert ezek a GVH 
munkaterhét az elmúlt években jelentősen növelték. Ilyenek az egyéb végzések, üzleti 
titkos végzések, engedékenységi kérelmek például. Az üzleti titkos végzésekben el kell 
bíráljuk azt, hogy az eljárás alá vontak közül kik tekinthetnek bele más iratokba, kik 
férhetnek hozzá az iratokban lévő adatokhoz, információkhoz. Nos, 451 ilyen ügyben 
született az elmúlt évben döntés. Ez azért nagyon fontos, mert ezekkel gyakran 
ugyanannyi munka vagy még több van, mint egy egyszerűbb megítélésű 
fogyasztóvédelmi üggyel.  

Az elmúlt évben kiszabott bírság összege 5,4 milliárd forintot tesz ki, és a 
gyakorlatnak vagy a szokásoknak megfelelően az ügyek jellegéből adódóan a 
túlnyomó részét, mintegy 4,5 milliárdot kartellügyben szabott ki a versenyhatóság.  

Egy-két gondolatot fogalmaznék meg egyrészt a fogyasztóvédelmi típusú 
ügyekkel kapcsolatban, másrészt a fúziókontrollal kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi 
ügyek között úgy tűnik, hogy a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos probléma 
megoldódni látszik. Ez nemcsak nekünk köszönhető nyilvánvalóan, hanem egy 
komplex erőfeszítés eredménye, hiszen a törvényalkotást is, a büntetőjogi eszközöket 
is felhasználták a jogalkalmazók, úgyhogy én úgy látom, hogy ez a kérdés megoldódni 
látszik. Változatlanul sok viszont a termékbemutatókkal, üdülési jogokkal, 
gyógyhatással, étrend-kiegészítéssel kapcsolatos jelzések száma.  

Egy új elem a fogyasztóvédelem területén: az elmúlt évben kezdtünk fókuszálni 
az adatalapú digitális piacokra. Úgy tűnik, hogy a többi európai versenyhatóság is e 
téren keresi az előrelépés lehetőségét. Mi talán abból a szempontból kedvező 
helyzetben vagyunk, hogy a fogyasztóvédelem az, ahol a leginkább van helye az 
előrelépésnek, és nem mindegyik versenyhatóságnak van ilyen funkciója.  

A fúziókontrollról pedig annyit mondanék el, hogy a lezárt ügyek nagy része 
egyszerűsített eljárásban került lezárásra. Ez azt jelenti, hogy 8 napon belül döntést 
kellett hoznunk. De ha ezeket az úgynevezett sommás eljárásokat az összes 
egyszerűsített ügyhöz viszonyítjuk, akkor is az tény, hogy ezeknek az ügyeknek az 
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elintézési ideje 12 napos átlagidőtartamra csökkent. Hat esetben folytattunk részletes 
vizsgálatot, és három esetben megállapítottuk, hogy a benyújtott kérelem nem volt 
engedélyköteles.  

A versenykultúra fejlesztése kapcsán fókuszáltunk az engedékenységre. Az 
engedékenység azért nagyon fontos, mert a bizottsági eljárások túlnyomó többsége, 
mintegy 80 százaléka engedékenységi kérelem eredményeként indul. Úgy tűnik, hogy 
az erőfeszítéseink sikerrel jártak, hiszen 2014-15-ben mindössze két engedékenységi 
kérelem érkezett a hivatalhoz, az elmúlt évben öt, idén pedig már a 8-9. környékén 
tartunk, tehát egyértelműen növekvő tendencia mutatkozik.  

A kkv-król szóltam a bevezetőben. Úgy tűnik, hogy a kartellügyek 70 
százalékában érintettek, ezért is fontos az edukációjuk. Az elmúlt évben sor került két 
ízben is a már említett figyelmeztetés intézményére. Ez azt jelenti nagyon röviden, 
hogy nem bünteti meg a hivatal a vállalkozást, ha felhagy a jogsértő tevékenységgel, 
elfogad egyfajta megfelelési programot - a versenyjogi megfelelést értjük ez alatt -, és 
további feltétel nyilván, hogy ne uniós jogot sértsen a jogsértés, ne közbeszerzési 
kartellről legyen szó. De úgy tűnik, hogy ez is egy alkalmas és megfelelő intézmény a 
nevelésre. Hozzáteszem, hogy itt nagyon nehéz dolgunk van, mert volt olyan kis- és 
középvállalkozás, akivel próbáltuk tisztázni, éppen azért, hogy a figyelmeztetés 
alkalmazható-e vagy sem, hogy milyen létszámmal dolgozik, milyen árbevételi adatai 
vannak, azt mondta, hogy ő nem ad nekünk több felvilágosítást. Holott éppen az ő 
érdekében próbáltuk volna megtudni. A törvény bizonyos létszámhoz köti azt a 
státuszt, hogy valamely cég kis- és középvállalkozásnak minősül-e vagy sem.  

A versenypártolásról néhány szót. 2016-ban összesen 99 előterjesztést 
véleményeztünk, 31 esetben tettünk észrevételt.  

Ezek mellett még a piacelemzésekről és az ágazati vizsgálatokról szólnék 
címszavakban. Lezárult a filmforgalmazást érintő, a személy- és kishaszongépjármű-
forgalmazást és -javítást érintő piacelemzési eljárás, illetve az online 
szálláshelyfoglalás. Ez évben és az elmúlt évben készítettük el a bankkártya-elfogadási 
piacra vonatkozó ágazati vizsgálatot, ezt megindítottuk idén az MNB-vel való szoros 
együttműködésben. 

Nemzetközi vonatkozásokról. A szokásos együttműködésekre utalnék az 
Európai Bizottsággal, az OECD-vel és az egyéb versenyhatóságokkal. Itt egyet 
emelnék ki ezek közül: talán egy kicsit a hivatal elismerését is jelenti az, hogy az 
OECD-nek a fogyasztóvédelmi bizottságába - ami kvázi egy ilyen kis kormányszerű 
intézménye az OECD-nek, az OECD-n belül - a Versenyhivatal részéről delegáltunk, 
Magyarország részéről, tehát magyar részről, a GVH részéről delegált személyt, és az 
idei évre is kérték a delegálás hosszabbítását.  

Záró gondolatként utalnék az értékelésre, amely azt mutatja, hogy a 2011-16 
közötti időszakban a Versenyhivatal mintegy 136 milliárd forint értékű jóléti hasznot 
termelt, ez az úgynevezett impact assessment, ez nem a bírságokat jelenti - ezt mindig 
elmondjuk -, ez egyfajta közgazdasági számításmódszertan, ami azt tükrözi, hogy 
milyen visszatartó hatása van a Versenyhivatal eljárásainak, mennyire érvényesül az a 
társadalmi hasznosság, amit ezek az eljárások jelentenek. De nem a bírságokat jelenti, 
még egyszer mondom. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  

Kérdések, vélemények  

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Képviselőtársaimnak adom meg a 
lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak az 
elhangzottakhoz. Z. Kárpát Dániel képviselő úr! 
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót és a megtisztelő 
lehetőséget, elnök úr. Egyben a minőségi beszámolót is, hiszen évről évre - azt 
hiszem, hogy - korrekt tájékoztatást kapunk mind a tények, mind a számok, mind a 
folyamatok mentén a GVH tevékenységéről. 

Egy-két, inkább kiegészítő jellegű kérdésem lenne, amit kérem, hogy ne 
vegyenek kötözködésnek, csak számos területen egész egyszerűen információhiány 
lép fel, és hát bizony itt az utóbbi egy év során a politikai életet is felborzoló 
eseménysorozatok következtek be, ahol a GVH-nak vagy hiányolták a 
véleménynyilvánítását, beavatkozását, tevékenységét, vagy pedig túlbuzgónak 
tartották mindezt bizonyos körök. Gondoljunk itt csak a megyei lapok piacán történt 
változásra, ahol teljesen egyértelmű társadalmi ingerencia alakult ki arra nézve, hogy 
legalább állásfoglalás szintjén véleményezzük azt, hogy az a hatalmas átrendeződés, 
ami történt - ami ugye piaci viszonyoktól teljes mértékben idegen, piaci, valós 
mozgások, folyamatok nem igazán álltak ezen átrendeződés mögött - elfogadható-e 
nemzetgazdasági szempontból, közérdeket szolgál-e avagy sem?  

Magam ugye fogyasztóvédelmi beállítottságú ember vagyok inkább, és 
amennyi kevés ismeretem van, azt inkább ezen a területen gyűjtöttem össze, mint, 
mondjuk, a trösztellenes mezőkön, éppen ezért, bár látom azt, hogy a 
fogyasztóvédelmi ügyek azért megmaradtak a fókuszban, bizonyos dolgokat nem 
értek. Én úgy érzem, hogy egyfajta egyetértés van közöttünk abban - politikai oldaltól 
függetlenül -, hogy, mondjuk termékbemutató típusú lehetőségre egyáltalán nincs 
szükség a magyar nemzetgazdaságban.  

Tehát érdekelne elnök úr véleménye: tud-e olyan érvet mondani - Hollik 
képviselőtársammal is úgy éreztem a csoportdinamikából, hogy egyetértettünk ebben 
a plenáris ülésen -, van-e olyan érv, ami indokolttá teszi a különböző 
termékbemutatók, az idősek átverésére specializálódó befektetési formák fenntartását 
ezen jelenlegi módozatok alapján? Ha viszont nincs ennek logikai, etikai, gazdasági, 
egyéb magyarázata, akkor érdemesnek találná-e a törvényhozót vagy a törvényhozás 
egészét arra kapacitálni, hogy avatkozzon be? Hiszen ez nyilván a parlament dolga 
lesz hosszú távon. De úgy érzem, hogy a GVH van annyira erélyes és tekintélyes szerv, 
hogy tudja azért orientálni a törvényhozást bizonyos esetekben. Én ezt abszolút ide 
sorolhatónak érzem, hiszen, nem hiszem, hogy az asztalnál ülne olyan, akinek 
valamelyik családtagját ne próbálták volna behálózni, átverni valamilyen hasonló 
praktikával.  

Nem titkolom, hogy személyesen is üldözöm ezeket az eseményeket, tehát jó 
barátaim többször tiltattak be ilyet oly módon, hogy megjelentek személyesen, szét 
kellett trollkodnunk az eseményt, aztán nagy nehezen eljutott a jegyzőig, az 
önkormányzatig, a rendőrségig a hír, kiszálltak, és a végén a termékbemutatót 
szervezőnek elment a kedve a hasonló tevékenység folytatásától. Legalább Óbudán, 
ahol mi élünk. De, ugye, nem várjuk el azt, hogy túlbuzgó civilek tevékenysége fogja 
majd visszaszorítani ezt az iparágat, nyilván nem az ő dolguk lenne, hanem a mi 
dolgunk lenne. Én ez irányban várnék öntől egyfajta orientációt, véleményt, 
szakvéleményt, hiszen azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ahol pártokon túlmutató 
módon, egy együttmozdulással érdemi előrehaladást lehetne elérni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor elnök úrnak megadom a szót.   
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Dr. Juhász Miklós válaszadása 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Ami a médiapiacot 
érintő átstrukturálódást illeti, néhány sarokpontot szükséges rögzíteni. Az első az, 
hogy amikor tiltásra került sor, minden esetben az NMHH engedélye vagy az 
engedélynek a hiánya előzi meg a mi döntésünket. Magyarán mondva, ez köti a 
Versenyhivatalt, mi akkor sem tudnánk más döntést hozni, ha akarnánk, mert a 
törvény úgy szól, hogy a Versenyhivatal köteles figyelembe venni a Médiahatóság 
álláspontját az ilyen jellegű ügyekben. És ha ilyen jellegű fúziós ügy indul nálunk, 
akkor meg kell keresnünk, hogy fejtse ki az álláspontját a Médiahatóság. Tehát, 
amikor tiltásról van szó, emlékeim szerint minden esetben előzetesen egy 
médiahatósági álláspont volt az, amely determinálta a Versenyhivatal döntését.  

Ami az egyéb engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos kifogásokat illeti - mert 
ilyen korábban is elhangzott, hogy gyorsan jártunk el -, elmondom, hogy ezek az 
ügyek, de szerintem a beszámolóból is kiderült, nem az Andrew Vajnának szóló 
bónuszok. Ma már 5-6 nap alatt zárjuk le azokat az ügyeket, amit akkor még 8-9 nap 
alatt zártunk le. Ez egyszerűen a fókuszában volt a hivatalnak. Ma már az ügyek 
kétharmadát 5-6 nap alatt lezárjuk. Úgyhogy ilyen értelemben, ami a gyorsaságot 
illeti, az szerintem mindenkinek, aki az üzleti életben tevékenykedik, fontos, hogy így 
legyen, hiszen a bizonytalanság, egy elhúzódó hatósági eljárás az üzleti feleknek, az 
üzleti élet szereplőinek nagyon rossz. 

Ami pedig - ugye, konkrét kérdés nem hangzott el - az engedélyezéseket illeti, 
mi minden esetben közzétesszük azt a döntést, azt a határozatot, amelyből 
megtudhatja a nyilvánosság, hogy milyen szempontok alapján döntött a 
versenyhatóság úgy, ahogy döntött. Sajtóközleményt teszünk közzé, én úgy 
gondolom, hogy ilyen értelemben transzparens a működésünk. A döntéseinket 
természetesen lehet kritizálni, lehet azokkal nem egyetérteni, de azt gondolom, hogy 
bármilyen döntést hoznánk, ez mindig így lenne.  

A termékbemutatókra térve röviden: én is úgy gondolom, hogy ezekkel 
kapcsolatban fel kell lépni, de ugyanazt a megoldást látom, hogy egy komplex 
fellépésre volna szükség, meg kéne nézni az egyéb törvényalkotási szempontokat is, 
hogy milyen lehetőségek vannak. A Versenyhivatal éppen ezért tett ajánlást az 
Országgyűlésnek, amelyben a termékbemutatókkal kapcsolatos szabályozás 
finomítását, átgondolását javasolja. Ebben teljes mértékben egyetértek a képviselő 
úrral. Hogy aztán a jogalkotó ezt mennyire és mikor fogja figyelembe venni, az majd 
kiderül, de ez nem a mi kompetenciánk.  

Úgy hiszem, hogy ugyanúgy, mint a fogyasztói csoportoknál, lépésről lépésre 
egy kicsit lassan, de meg fog oldódni ez a kérdés is. Nyilván komplex módon kell 
fellépni, büntetőjogi eszközökkel, ahol erre van mód, a törvényalkotás lehetőségeivel 
és a mienkkel együtt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én magam is azt a részletes és 

alapos beszámolót, amit a bizottság tagjai számára megküldött. Örülök annak 
egyébként, hogy a vizsgálatra fogott ügyek aránya is azt mutatja, hogy a magyar 
gazdaság élénkül, hiszen, ahogy elnök úr is kiemelte a szóbeli kiegészítésében is, a 
2016-os évben a fúziós ügyek száma meghaladta a fogyasztóvédelmi vizsgálatoknak a 
számát, és hát ez nyilván azt mutatja, hogy élénkül a gazdaság, és a gazdaság szereplői 
között történnek különböző tranzakciók. Illetve nagyon fontosnak tartom azt a 
gyakorlatot, amit a kkv-szektor szereplői felé valósított meg a 2016-os évben a hivatal, 
amely az azonnali büntetés helyett első körben figyelmeztetést és ezzel egy együtt járó 
edukációs folyamatot valósít meg. Ennek köszönhetően - eltekintve azoktól az 
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esetektől, ahol ez sem segít, ott nyilvánvalóan csak a bírság marad a megfelelő eszköz, 
- a jóhiszemű vállalkozásoknál, azoknál, akiknél vagy információhiány vagy a 
megfelelő gyakorlati tapasztalat hiánya okozza azt, hogy egy-egy ilyen kartellügybe 
sodródnak, ott egy kellő időben történő információadás és egy képzés segíthet abban, 
hogy a későbbiekben ezeknek az ügyeknek a száma csökkenjen. 

Az is egy nagyon magas és minden elismerést megérdemlő szám, amelyet a 
társadalmi hasznosságban elért eredményről említett elnök úr is, illetve a beszámoló 
is, hogy 136 milliárd forintnyi társadalmi hasznosságot szerzett az elmúlt hat évben a 
hivatal. Azt gondolom, hogy ez egy igen magas szám, és egy nagyon jó folyamatot 
illusztrál. Meggyőződésem, hogy ez nem történhetett volna meg, ha nincs a 
hivatalnak olyan munkatársa, és nincs olyan aktivitása, amely a gazdasági 
szereplőkkel való kontaktust - és még egyszer mondom, nemcsak a bírság útján, 
hanem - a figyelemfelhívás és a képzés útján is segít jó irányba terelni.  

Úgyhogy nagyon eredményesnek értékelem én magam is a 2016-os 
tevékenységet, és javaslom a bizottságnak, hogy a Versenyhivatal 2016-os évi 
tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny 
tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló 
beszámolót fogadjuk el, amely képviselőtársaim előtt szerepel. Kérdezem, hogy a 
határozattervezethez képest van-e bárkinek valamilyen módosítása. (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki a tervezetet elfogadja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 
igennel, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással a bizottság a beszámolót elfogadta. 
Köszönöm szépen elnök úrnak és alelnök úrnak, hogy elfáradtak a bizottság ülésére. 
További szép és eredményes napot kívánok önöknek. Az első napirendi pontunkat 
ezzel lezárjuk. 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló T/17957. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, melynek keretében a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. Az indítványt Balog Zoltán, Soltész Miklós, Bóna Zoltán, 
Hollik István és Szászfalvi László képviselő urak nyújtották be. Hollik István 
képviselő úr a bizottsági ülésen is jelen van. Megadom a szót önnek mint 
előterjesztőnek. 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A törvényjavaslat célja röviden az, hogy egyrészt segítse azokat a 
magánszemélyeket, akik adójuk 1 százalékát valamely egyház számára fel szeretnék 
ajánlani, illetve a törvényjavaslat másik célja, hogy másik oldalról az egyházakat is 
segítse információkkal. A törvényjavaslat arról szól, hogy aki az 1 százalékát felajánlja 
egy egyház számára, annak ne kelljen minden évben az adóhatóság számára 
nyilatkozatot tennie, hanem egy nyilatkozat több évre, határozatlan időre, 
pontosabban visszavonásig legyen hatályban.  

Az egyházakat pedig úgy próbálja a javaslat segíteni, hogy az egyházak 
településenként megismerhetik a javukra felajánlást tett magánszemélyeknek a 
számát, és amennyiben a javára felajánlást tett magánszemély ehhez hozzájárul, 
akkor a magánszemélyek nevét és lakcímét is. Ez tehát tulajdonképpen a 
törvényjavaslat célja. Én kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák ezt a javaslatot, 
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amely természetesen az egyházakkal le lett egyeztetve, és minden egyház támogatja 
azt.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igennel, 2 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény módosításáról szóló T/18006. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ezzel a második napirendi pontot befejezve, áttérünk a harmadik napirendi 
pontra, melynek keretében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
határoznunk, melyet Varga Mihály és Tuzson Bence képviselő urak nyújtottak be. 
Államtitkár urat üdvözlöm, és meg is adom a szót Tuzson Bencének.  

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény módosításáról van szó. Itt arról van szó, hogy a fejlesztésiadó-
kedvezményeknek a formái már léteznek most is többféleképpen a törvényben, sőt ez 
bizonyos szempontból összhangban is van egyébként az egyedi kormánydöntés 
keretében adható támogatási rendszerrel. És itt egy összhang megteremtéséről van 
szó, hiszen EKD keretében a közép-magyarországi régióra ma is adható támogatás, 
olyan típusú támogatás, amely olyan vállalkozásokhoz kapcsolódik, amelyek bizonyos 
fajta új típusú eljárásokat vagy új termékek bevezetését határozzák el, de egyébként 
teljesen újonnan induló gazdasági vállalkozásnak nem tekinthetőek, hanem a 
termékpalettájukat bővítik ki, vagy pedig valamilyen új eljárásrendet vezetnek be. És 
ugye, ezek a vállalkozások ha egy bizonyos nagyságrendet elérnek, illetve a befektetés 
mértéke bizonyos nagyságrendet elér - hárommilliárd forintot, mondjuk, abban az 
esetben, ha munkahelyteremtéshez kapcsolódik ez, vagy hatmilliárd forint 
nagyságrendet tárgyi eszköz esetén -, akkor érdemes számukra ezt az 
adókedvezményt is megadni, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak a fejlesztése esetében 
és a hozzájuk kapcsolódó, egyébként közvetve hozzájuk kapcsolódó kisvállalkozási 
kör számára is ez egy komoly támogatási lehetőséget tud biztosítani. A 
kisvállalkozások esetében közvetett módon, ezért érdemes ezt a támogatási formát 
kiterjeszteni a közép-magyarországi régió tekintetében is. A közép-magyarországi 
régió esetében a fejlesztési támogatásoknak egy elég szűk köre érvényesülhet. Azt is 
pontosan tudjuk, hogy a közép-magyarországi régió nem egységesen fejlett régió, 
tehát vannak Budapesten kívüli részei, amelyek sokkal fejletlenebbek, mint, mondjuk, 
Budapest területe. Ezért érdemes egy olyan támogatási formát kidolgozni, amelyik 
most már összhangban az EKD keretében adható döntésekkel, adókedvezményt 
biztosíthat azokban a térségekben, amelyek foltként jelentkeznek Pest megyében, és 
amelyek egyébként az Európai Bizottság által is elismert módon támogatandó 
térségeknek minősülnek.  

Ugye, itt egy újabb feltételt kell beemelni a jogszabályba. Az újabb feltétel az, 
hogy ezeknél a támogatásoknál a maguk természetes módján európai bizottsági 
jóváhagyás is szükséges, ez egyébként a jogszabályból vagy jogszabályjavaslatból ki is 
derül. Összességében ezt tartalmazza ez a törvényjavaslat.  
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e 
kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, ki 
az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 10 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
tárgysorozatba vette az indítványt. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy 
megjelent a bizottsági ülésen. A 3. napirendi pontot lezárjuk.  

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/18007. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amelynek keretében a sportvállalkozásokat 
érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételérők kell döntenünk. Tiba István képviselő úr indítványa. Öné a 
szó, képviselő úr. 

 
DR. TIBA ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosítása 
három területen tartalmaz javaslatot. Az egyik a helyi adókról szóló törvény, ahol a 
sportvállalkozás esetében lehetővé tenné az adózás előtti eredménycsökkentő tételek 
alkalmazását. A második ilyen terület a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
törvény, ahol sok esetben előfordult, hogy a taotámogatásra szerződéssel rendelkező 
vállalkozó azért, mert az adóval való feltöltése nem történt meg határidőben, ezért 
megtagadta az Adó- és Vámhivatal ennek a szerződésnek a teljesítését. A módosítás 
szerint, amennyiben a társaság 15 napon belül maradéktalanul feltölti az adóját, 
akkor lehetősége van arra, hogy kérvényezze a taónak az átutalását az illetékes 
sportszervezet számára.   

A harmadik pedig: az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás esetén olyan 
kedvezményt adna a sportvállalkozásoknak, amelyek esetében a munkáltató, tehát a 
sportvállalkozás ekhót nem fizetne a hivatásos sportoló számára kifizetett juttatás 
után. És ebben az esetben van még egy záró rendelkezésben egy módosítás, hogy ez 
már ez év szeptember 1-jétől - amennyiben a törvény elfogadásra kerül - lépjen 
hatályba.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, hogy a teremben ülők között 

nagy támogatottságra lehet számítani a törvényjavaslat kapcsán. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igennel, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság tárgysorozatba vette a javaslatot. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy 
megjelent a bizottság ülésén. Ezzel a 4. napirendi pontot lezárjuk. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról szóló T/18008. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, amelynek keretében a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A törvényjavaslat 
előterjesztői Gulyás Gergely és Répássy Róbert képviselő urak. Répássy Róbert 
képviselő úr jelen van, meg is adom neki a szót mint előterjesztőnek.   
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! A kisadózók tételes adója, amit kataként említ a közvélemény, tehát a kata 
szabályainak a választására mind ez idáig nem voltak jogosultak az ügyvédi irodák, 
ezért a javaslat azt javasolja, hogy bővüljön ki a kisadózó vállalkozások tételes 
adójának választására jogosultak köre az ügyvédi irodával. Itt annyi magyarázatul 
szolgálnék, hogy természetesen vannak olyan ügyvédi irodák, amelyek nem lesznek 
jogosultak ennek az adófajtának a választására, hiszen vannak nagy bevételű ügyvédi 
irodák is, de az ügyvédi irodák között nagyon elterjedt és tipikus az egyszemélyes 
ügyvédi iroda vagy akár egy vagy két tagból álló ügyvédi iroda, ahol az értékhatárok 
alapján jogosultak lehetnek a kata választására. Annyit még hozzátennék, hogy 
egyébként éppen az ügyvédi kamaráktól érkezett ez a kezdeményezés, tehát ők tudják 
megítélni, hogy hány ügyvédi irodát érinthetne. És ráadásul volt némi ellentmondás 
is, mert az egyéni ügyvédek választhatták ezt a katát, de például az egyszemélyes 
ügyvédi iroda nem választhatta, pedig nem sok különbség van, legalábbis adózási 
szempontból nem sok különbség van a két forma között. 

A javaslat még tartalmaz némi pontosítást is a kisvállalati adóra áttérő 
vállalkozások veszteségelhatárolásáról, de - azt gondolom, hogy - ez jogtechnikai 
pontosítás annak érdekében, hogy a már meglévő szabályok jobban alkalmazhatóak 
legyenek. Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés, észrevétel az 

előterjesztéshez? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételét az indítványnak? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen, 
2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság tárgysorozatba vette az indítványt. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére, és ezzel segítette 
munkánkat. Az 5. napirendi pontunkat lezárjuk. 

A magánnyugdíj-pénztárak részére teljesített önkéntes tagdíj-
kiegészítések hozamával való tisztességes elszámolásról szóló 
H/17635. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, amelynek keretében a magánnyugdíjpénztárak 
részére teljesített önkéntes tagdíj-kiegészítések hozamával való tisztességes 
elszámolásról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 
Staudt Gábor képviselő úr önálló indítványa. Képviselő úr itt van a bizottsági ülésen, 
meg is adom neki a szót mint előterjesztőnek.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Egy olyan javaslat fekszik önök előtt, amely határozati javaslat formájában 
próbál egy alaptörvény-ellenes helyzetre reagálni. A magánnyugdíjpénztári 
befizetések államosítása annak idején sok vita tárgya volt. Én most nem a kötelező 
befizetésekkel szeretnék foglalkozni, nem szeretném ezt a vitát újranyitni, bár 
nyilvánvalóan lehetne, hiszen sok kérdés fennmaradt ezzel kapcsolatban is.  

Az önkéntes tagdíjnak a kiegészítő befizetéseire szeretnék rávilágítani, amely 
mindenki saját döntése alapján pluszban került befizetésre. Aki úgy gondolta, hogy az 
állami nyugdíjbefizetéseken felül ő még valamit félre szeretne tenni, és ugyanúgy a 
magánnyugdíjpénztárakra bízta ezt a pénzt, ezt természetesen megtehette, és 
hónapról hónapra fizette. Nos, az ő esetükben nyilván szintén a 
magánnyugdíjpénztáraknál ez a tagdíj-kiegészítési hozam és tőke felhalmozódott, és 
felmerült az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy ugyanúgy a kötelező, mint az önkéntes 
befizetéseket az állam elvitte, pontosabban a tőkét és a reálhozamot az önkéntes 
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befizetések esetében nem, tehát ennyit visszafizetett, viszont a plusz hozamot 
ugyanúgy elvonta, tehát a reálhozamot meghaladó hozamot. Felmerül a kérdés, hogy 
ez a részleges elvonás alaptörvény-ellenes, hiszen semmi köze nem volt egyébként a 
kötelező befizetésekhez, ez egy megtakarítási forma volt a tagok részéről. Ezt 
egyébként az alapvető jogok biztosa is megállapította. Idézem is az indokolásban, 
hogy pontosan melyik jelentésében, elolvashatják önök is. A lényeg az, hogy a tagdíjat 
és a tagdíj-kiegészítéseket, az önkéntes tagdíj-kiegészítéseket el kell választani. 
Ezeknek az alkotmányos megítélése teljesen különböző, nemcsak az én véleményem, 
hanem az alapjogi biztos véleménye szerint is, és úgy gondoljuk, hogy akkor lenne 
korrekt, ha az Országgyűlés felhívná a kormányt, hogy az ezzel való elszámolás és az 
Alaptörvénynek megfelelő helyzet rendezése érdekében terjessze be azokat a 
törvénymódosításokat, amelyeket ebben az esetben meg kell tennie. Bízom benne, 
hogy ezt a jelen bizottság is így gondolja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az 

indítvánnyal kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen képviselő úrnak, 
hogy elfáradt a bizottság ülésére, és segítette munkánkat. Ezzel a 6. napirendi pontot 
lezárjuk.  

Egyebek 

Áttérünk a 7. napirendi pontra, egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e bejelentenivalójuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szeretném a 
figyelmüket felhívni ezúton is, hogy november 7-én 9 órakor tartunk bizottsági ülést, 
ami eléggé hosszú lesz, hiszen Seszták Miklós miniszteri meghallgatása mellett 
további 11 törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk azon a bizottsági ülésen. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést, mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


