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Napirendi javaslat  

 

1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan 
más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1707. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának megkezdése a HHSZ 46. § (2) és (3) 
bekezdése alkalmazásával. Az összegző jelentés és az összegző módosító 
javaslat elfogadására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának megkezdése a HHSZ 46. § (2) és (3) 
bekezdése alkalmazásával. Az összegző jelentés és az összegző módosító 
javaslat elfogadására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Balla György (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívottak 

 
Hozzászólók 

 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelent 
 
Dr. Kara Ákos főosztályvezető (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság jelen lévő tagjait. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekre való tekintettel határozatképes. Megnyitom a bizottsági 
ülést, és ismertetem a helyettesítések rendjét: Rubovszky György képviselőtársunk 
Vejkey Imrének, Ágh Péter képviselőtársunk Kucsák Lászlónak, Dunai Mónika 
Tuzson Bencének, Csizi Péter Vas Imrének, B. Nagy László dr. Salacz Lászlónak, 
Mátrai Márta Nyitrai Zsoltnak, Szűcs Lajos Selmeczi Gabriellának, Jakab István 
Vécsey Lászlónak, Lasztovicza Jenő Mengyi Rolandnak, Hadházy Sándor Bóna 
Zoltánnak, Pesti Imre Horváth Lászlónak adott a helyettesítésre meghatalmazást. 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kaphatták. Ennek megfelelően 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos észrevétel van-e. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

Szilágyi György napirendi javaslattal kapcsolatos hozzászólása  

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném a 
bizottság dolgozói nevében is kikérni magamnak azt, hogy hajnali 2 óra 34 perckor 
küldenek egy e-mailt, amely e-mailben 125 oldal szerepel az egyes adótörvények és 
azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
törvény módosításáról, még akkor is, ha - amennyire át tudtam nézni - bár vannak 
benne lényeges módosítások, a hivatal dolgozóit nem kellene szerintem ennyire 
kihasználni, hogy hajnali fél 3-kor még nekik e-maileket kelljen küldözgetni (Dr. 
Staudt Gábor: Meg megírni!), meg megírni és minden egyebet csinálni. Szerintem 
ezt az eljárást valahogy szüntessük meg, elnök úr, mert nem hiszem, hogy ez azt a 
munkát szolgálná, amire szüksége lenne akár a Törvényalkotási bizottságnak, akár a 
parlamentnek, akár ennek az országnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mi is azon gondolkodtunk, hogy most tegyük szóvá, 
már a napirendi szavazáskor - de talán képviselőtársam helyesen tette, és én is ezt 
teszem - vagy pedig a napirendi pont tárgyalásakor. Ugyanis én úgy ítélem meg - és 
ezt tekintse elnök úr ügyrendi javaslatnak -, hogy egy olyan előzmény után, amikor 
hajnalban kapunk meg egy több mint 100 oldalas, olyan érdemi módosításokkal 
tarkított anyagot, ami például első rátekintésre is - mert reggel körülbelül ennyi időnk 
volt, hogy megnézzük, hogy milyen jellegű egyáltalán ez a módosítás -, mondjuk, az 
RTL Klub adóját 40-ről 50 százalékra emeli, ami hátrányos rendelkezéseket tartalmaz 
adójogi vonatkozásban kifejezetten a norvég állampolgárokra - milyen érdekes, hogy 
a kormánynak éppen a norvég alapokkal van problémája most -, vagy éppen a sportra 
vonatkozó reklámozással kapcsolatban érdemi módosításokat kíván átvinni, 
kifejezetten a házszabálynak legalábbis a szellemiségével és a józan ésszel is 
ellentétesnek tartom, hogy ezeket a rendelkezéseket most tárgyaljuk meg.  

Ezért tehát az ügyrendi javaslatom az, tisztelt elnök úr, hogy ezt a napirendi 
pontot hagyjuk el, csak az 1. napirendi pontot tárgyalja meg a bizottság, és 
legkorábban a holnapi napon kerüljön sor ezeknek a javaslatoknak az érdemi 
megtárgyalására. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Egy ügyrendi javaslat is elhangzott. Minden frakciónak 

lehetősége van hozzászólni. Kérdezem, hogy ki az, aki élni kíván a lehetőséggel. (Dr. 
Staudt Gábor: A Bárándy-javaslathoz?) Igen. Van egy ügyrendi javaslat, amit 
Bárándy alelnök úr megtett. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Parancsoljon, Staudt 
képviselő úr! (Dr. Staudt Gábor: Bocsánat, én már szavaztam. - Derültség.) Staudt 
képviselő úr már szavazott. Tehát Staudt képviselő úr olthatatlan vágyat érez 
magában a szocialista indítvány támogatására. (Dr. Staudt Gábor: Ha jó az 
indítvány, akkor támogatom.) Világos. 

Van-e egyéb hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor először az 
ügyrendi javaslatról szavazunk. Annyit azért szeretnék hozzátenni a történtekhez, 
hogy nem tudok meg nem is akarok azon vitatkozni, hogy nyilván nem a legideálisabb 
működés, ha ilyen terjedelmű módosító indítvány hajnali fél 3-kor érkezik meg, 
függetlenül attól, hogy egyébként az ellenzék kérése az volt, hogy reggelre álljon 
mindig minden rendelkezésre, ez megtörtént, kétségkívül, most nem 11-kor van a 
bizottsági ülés kezdete, hanem 9-kor.  

A másik pedig, hogy nagyon forradalmi ügyrend készül, és ennek jegyében azt 
egyértelműen tudjuk rögzíteni, és házelnök úrnak is ez volt a szándéka, hogy a 
bizottsági ülést megelőző napon 16 óra 30 percig be kell érkezzen minden módosító 
indítvány. Ha ezt az ügyrendet elfogadjuk - remélem, hogy ezt akár 
kompromisszummal is el tudjuk fogadni -, akkor onnantól kezdve lesz egy ilyen írott 
szabály. Ez lehetőséget ad arra, hogy mindenféleképpen még előző este minden 
képviselőnek minden módosító indítvány rendelkezésre álljon. Most ilyen szabály 
nincsen. Kétségkívül a házszabály lassabb működést előíró módjával való összhang a 
szellemiséget tekintve vitatható, a szabályt tekintve nem, mert semmilyen szabályt 
nem szegünk meg, és az sem vitás, hogy éppen ezért tartunk egy csütörtöki ülést is, 
tehát most csak a módosító indítványok támogatásáról döntünk, és az összegző 
módosító indítvány és jelentés elfogadására a holnapi bizottsági ülésen kerül majd 
sor. Ráadásul itt van a kormány képviselője is, ők nyilván a fontosabb módosításokkal 
kapcsolatosan tudnak tájékoztatást adni, tehát a politikai vita mai megtörténtét ez 
szerintem durván nem korlátozza. 

Szavazás az ügyrendi javaslatról 

Mindezekre tekintettel felteszem az ügyrendi indítványt szavazásra. Kérdezem, 
hogy ki az, aki Bárándy alelnök úr ügyrendi indítványát a 2. napirendi pont 
napirendről való levételére vonatkozóan támogatja. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkilenc nem szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Öt tartózkodás; ezt jelzik nekem, mert Révész képviselő úr is tartózkodik 
ezen az oldalon. Tehát Révész képviselő úr a bal oldalon van, és úgy tartózkodik. 
(Derültség. - Révész Máriusz: Ez most nem esett annyira jól. - Közbeszólás: 
Nézőpont kérdése.) A rendezői bal.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot támogatja. (Szavazás.) Húsz 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazattal a 
bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 
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A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/1707. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően megkezdjük a vitával nem érintett 1. napirendi pont 
tárgyalását, amely a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez 
kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/1707. számú törvényjavaslat.  

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében Répássy államtitkár urat és 
Kara Ákos főosztályvezető urat.  

A háttéranyag képviselőtársaim rendelkezésére áll. Ebben az Igazságügyi 
bizottság módosítói 31 pontban találhatóak meg, a TAB-nak pedig van saját módosító 
tervezete, amit szintén kézhez kaptak képviselőtársaim. Ennek a lényege az, hogy 
nagyrészt kodifikációs pontosítások miatt nem javasolom az Igazságügyi bizottság 
módosítói közül a 3., a 7., a 13., a 26. és a 30. elfogadását, tehát 3., 7., 13., 26. és 30. 
elfogadását. Ezt felváltja a TAB saját módosítójának az 1., 2., 3., 8. és 11. pontja. Úgy 
tudom, hogy ezek kodifikációs pontosítások mindösszesen. Egyébként az Igazságügyi 
bizottság többi módosítóját támogatásra javasolom. 

Kérdezem államtitkár úr véleményét a módosító indítványokkal kapcsolatosan.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök 

úr, a helyzet pontosan az, amit ön az előbb elmondott. Tehát az Igazságügyi bizottság 
által benyújtott módosító javaslatok közül öt módosító javaslatnak a támogatása 
helyett azt javasoljuk, hogy a Törvényalkotási bizottság által benyújtandó módosító 
javaslatok kerüljenek elfogadásra, ezek korrigálják a 3., a 7., a 13., a 26. és a 30. 
pontban megfogalmazott igazságügyi bizottsági módosító javaslatokat.  

Még annyit tennék hozzá, hogy a módosító javaslatok nagy része technikai 
pontosítás - nyilván majd elnök úr eldönti, hogy mely részekre nyitja meg a vitát -, 
van közöttük olyan módosító javaslat, amely egyébként nagyon érdemi pontokat 
érint, de nem a jogintézmény érdemét érinti, hanem csak a jogtechnikai 
megoldásokat érinti.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tekintettel arra, hogy most szoros 

összefüggésben van a Törvényalkotási bizottság által javasolt módosítási szándék 
megfogalmazása és a háttéranyag, ezért én az egészre megnyitom a vitát, és 
képviselőtársaim bármihez felszólalhatnak az Igazságügyi bizottság módosítói, illetve 
a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékával kapcsolatosan.  

Kérdezem, hogy ki az, aki fel kíván szólalni. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, 
utána Staudt képviselő úr. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is: akkor, amikor azt látjuk, hogy van egy új 
büntetés-végrehajtási törvény, majd ahhoz egy majdnem ugyanolyan terjedelmű 
módosító javaslatot nyújtanak be, majd utána a módosító javaslatnak a módosító 
javaslatait nyújtják be, mindezt egyébként kodifikációs, technikai és nyelvhelyességi 
problémákra hivatkozva - legalábbis ennek egy részét -, majd utána még ennek is a 
módosítását kéri a kormány, akkor ne haragudjanak, de azt kell mondanom, hogy ez 
az igazi dilettáns jogalkotás, amikor képtelenek arra, hogy nem tudom, most már öt 
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lépcsőben egy elfogadható szöveget tegyenek az asztalunkra. Elképesztőnek tartom! 
Elképesztőnek!  

És azt is tudom mondani, tisztelt bizottság, hogy ebből, amit most államtitkár 
úr a hozzászólásában mondott, számomra teljes mértékben egyértelműen kiderül, 
hogy a TAB saját módosító javaslata valójában egyébként a kormány módosító 
javaslata, és ugyanúgy javítja a módosító javaslat módosító javaslata módosító 
javaslatainak a hibáit egy újabb módosító javaslatban. Nevetséges, tisztelt 
kormánypárti képviselők, és a kormány tisztelt képviselőinek is címzem ugyanezt. 

Emellett az, hogy a sokadik módosításnál hoznak be most már olyan érdemi 
részeket, mint például a reintegrációs őrizet szabályainak a módosítása nagyjából egy 
oldalon keresztül, azt meg még inkább elfogadhatatlannak tartom, azt kell mondjam, 
egy olyan törvényhez, tisztelt képviselőtársaim, ami még hatályba sem lépett. Nem 
tudom, hányadik érdemi módosítását tárgyaljuk most már ennek a jogszabálynak. 
Tudják, jobb lenne, ha az előkészítés fázisában tudnák ezeket a hibákat korrigálni, és 
nem a parlamentet terhelnék azzal, hogy a plenáris ülésen és a bizottsági üléseken 
kelljen az önök újabb és újabb hibáit kijavítani. Én azt gondolom, hogy ez így nincsen 
rendjén. 

Azt is gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy amikor olyan nagy elánnal 
visszautasították azt a javaslatunkat, hogy a bv-kódex hatálybalépéséről egy külön 
törvény rendelkezzen, akkor úgy tűnik, hogy ezt az álláspontjukat illene végre 
felülbírálni, eldönteni végre, hogy mik a hibák benne, és egy olyan, utolsó módosító 
javaslatot idehozni, ami után nem kell a Háznak ismét és ismét ugyanazzal a témával 
foglalkozni azért, mert önök képtelenek normálisan kodifikálni. Ezt tudom erre 
mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 

ismételném meg Bárándy Gergely szavait, valóban sok igazság volt abban, hogy a 
méltatlanságok sora folytatódik. Én viszont egy érdemi kérdést tennék fel, mert 
tényleg - ezt már elmondtuk sokszor - úgy tűnik, hogy a kétharmad birtokában a 
második ciklusban sem sok minden változott. 

Viszont, ami érdemi kérdés, és nem értem - és államtitkár úr segítségét kérem -
, az európai védelmi határozat. Úgy tűnik, hogy nagyon helyesen az európai védelmi 
határozat elismeréséről és végrehajtásáról szóló határozatot jogorvoslattal 
támadhatóvá teszik. Tehát ha megadják, tehát ha pozitív az elbírálása, akkor 
jogorvoslattal lehet élni ezzel szemben. Volt egy ilyen módosító javaslatom, adott 
esetben merem remélni, hogy az hatott megtermékenyítőleg a módosító javaslat 
megfogalmazóira.  

Viszont a másik fele, amit én nem találok, hogy ha megtagadják ennek az 
elismerését, az európai védelmi határozat elismerését, akkor viszont továbbra sincsen 
jogorvoslat. Ezt jól értem-e? Mi az indoka a különbségtételnek? Annál is inkább, 
hiszen amennyiben megtagadják, akkor nyilván valaki számára ez nem biztosít 
védelmet. Tehát én a jogvédelem szempontjából még fontosabbnak tartanám talán, 
ha a megtagadás esetében is a jogorvoslati lehetőségre megnyílna a mód. Ebben 
várnám államtitkár úr véleményét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, akkor a vitát lezárom, és államtitkár úrnak megadom viszonválaszra a szót. 
 



10 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Bárándy Képviselő Úr! Alelnök Úr! Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk mindannyian, már úgy értem, hogy akik részt vettek ebben a vitában, hogy a 
büntetés-végrehajtási törvény 2013-as parlamenti vitájában is részt vettünk, és akkor 
Harangozó képviselő úr, az MSZP frakciója nevében azzal dicsérte meg a büntetés-
végrehajtási törvényt, hogy azért olyan remek, azért támogatják a büntetés-
végrehajtási törvényt, mert azt még a 2010 előtti kormány készítette elő. Ezt mondta, 
hogy… (Dr. Bárándy Gergely: Tartalmilag, igen.) …igen, pontosan. Tehát szeretnék 
mindenkit ebben a teremben megnyugtatni, hogy ugyanazok írták a büntetés-
végrehajtási törvényt, akik 2010 előtt készítettek az MSZP-kormány számára egy 
tervezetet. Tehát mindazok a hibák, amelyeket most Harangozó képviselő úr 
megdicsért - mert így tudom értelmezni, hogy a hibás törvényeket megdicsérte a 
képviselő úr -, ezek a hibák azért vannak, mert valóban ugyanazok készítik elő a 
törvényeket, mint akiket önök foglalkoztattak ebben az ügyben. 

De én persze ezt ironikusan mondom, mert én azt gondolom, hogy ez a törvény 
alaposan volt előkészítve, a büntetés-végrehajtási törvény hosszú éveken keresztül 
készült. Tehát már évek óta a Bv. tvr. felváltására több tervezet készült, több szakmai 
tanácskozás történt, és a BVOP kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy 
előkészítették a törvényt. Tehát pontosan azok készítették elő a törvényt, akik 
egyébként végre is hajtják a törvényt, és nyilván az Igazságügyi Minisztérium vagy 
akkor még a KIM kodifikációs szemmel, kodifikációs munkája során dolgozta fel 
mindazokat a javaslatokat, amelyeket a BVOP adott egyébként. 

Tehát meg akarom nyugtatni, képviselő úr, hogy ha a mi kormányunk hibázott, 
akkor az csak abból adódik, mert az önök által még egykor foglalkoztatott kollégák a 
büntetés-végrehajtásnál több tervezetet nyújtottak be a kormány számára. 

De félre az iróniával, gondolom, ön is csak iróniának szánta azt, hogy az a 
legnagyobb baj a törvényhozással, hogy kijavítja a kormány által benyújtott 
javaslatokat. Képzelje el, milyen helyzetbe kerülnénk, ha - akkor nyilván azt 
kifogásolná - a kormány áterőltetné a rossz javaslatokat, és senkinek semmilyen 
módosító javaslatát nem fogadja el. Ezért azt hiszem, hogy az Igazságügyi bizottság és 
a Törvényalkotási bizottság is, valamint az a számos szakértő, aki részt vesz ezekben a 
jogalkotásokban, azért vesz részt, hogy végül az Országgyűlés a lehető legjobb 
törvényszöveget fogadja el. 

Tehát - hogy mondjam - én nagyon szomorú lennék, ha az Országgyűlés csak 
pecsétnyomó lenne, és a kormánytól megérkező javaslatokhoz semmilyen módon 
nem tudna hozzászólni az Országgyűlés, és egyszerűen csak a benyújtott 
normaszöveget mindenféle korrekció nélkül kellene elfogadni. Tehát ami itt történik, 
valójában az maga a jogalkotás.  

Amikor megalkottuk az új Házszabályt, akkor pontosan tudtuk, hogy a 
Törvényalkotási bizottság fogja korrigálni egyébként, pontosabban felülbírálni a más 
bizottságok által benyújtott módosító javaslatokat. Így van kitalálva ez a konstrukció, 
az a lényege ennek a jogalkotásnak, hogy az egyik bizottság által felvetett problémákat 
végső formájában a Törvényalkotási bizottság korrigálja, de elnézést, hogy ezt a 
Törvényalkotási bizottság alelnökének mondtam el, nyilván más a pozíciónk jelen 
pillanatban. 

Én büszke vagyok arra egyébként, hogy a kollégáink akár éjjel is - mint ahogy 
itt az előbb elhangzott egy másik napirendnél - dolgoznak azon, hogy az Országgyűlés 
minél jobb törvényt fogadjon el. Azt egyébként meg általában nem a kollégák, nem az 
ezen a kodifikáción dolgozó kollégák határozzák meg, hogy nekik éjszaka kell-e 
megírni egy módosító javaslatot, hanem valójában az Országgyűlés által elfogadott 
napirend és menetrend határozza meg azt, hogy kinek mennyire sürgősen kell 
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dolgoznia. És természetesen a kormány és a kodifikációs munkatársak mindig 
alkalmazkodni fognak ahhoz, hogy az Országgyűlés hogyan tervezi, hogyan ütemezi a 
napirendeket. 

Elnök úr, elnézést, de úgy érzem, hogy Bárándy képviselő úr indulatai nem 
voltak korrektek, ami a konkrét ügyben történt. Kérem, Bárándy képviselő úr, idézze 
csak fel, hogy Harangozó képviselő úr vezérszónoklatában hogyan dicsérte a 
büntetés-végrehajtási törvényt, amiről most önök azt mondták, hogy jobb lenne, ha 
hatályba sem lépne egyébként ez a törvény. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, 

nyilván itt két külön síkon zajlik a vita. Az egyik ez az előkészítéssel kapcsolatos vita, a 
másik pedig a konkrét kérdése volt képviselő úrnak. Egy kis türelmet kérek. (Dr. 
Répássy Róbert a munkatársával konzultál.) 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, megengedi azt nekem, hogy miután Bárándy képviselő 

úr itt részben a rá vonatkozó megjegyzések miatt ellenállhatatlan vágyat érez a 
megszólalásra, megadnám a szót, akkor reagálna, és utána államtitkár úr válaszának 
folytatásával lezárhatnánk a vitát? (Dr. Répássy Róbert: Igen.) 

Tehát a nagyon helytelen és elítélendő liberális ülésvezetés jegyében megadom 
a szót Bárándy képviselő úrnak. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr; a liberális ülésvezetést is. Államtitkár úr, én csak azzal kezdeném, hogy ha 
már az ön szavaival élünk, akkor az indulat nem tud se korrekt, se inkorrekt lenni, 
legfeljebb a mondanivaló tartalma tud az lenni vagy nem az lenni, úgyhogy ennyi 
pontosítás, azt gondolom, hogy indokolt. 

A másik: én azt gondolom, hogy talán elvárható volna a kormánytól az, hogy 
olyan előterjesztéseket nyújtson be, amelyek nemcsak a tartalomnak, hanem a 
nyelvhelyességnek és a kodifikációs technikai követelményeknek is megfelelnek. 

Államtitkár úr, nem azzal van a probléma - bár nagyon szépen köszönöm, hogy 
felhívta a figyelmemet arra, hogy nekem mi a dolgom -, hogy a Törvényalkotási 
bizottságnak ezzel munkája van, hanem az a probléma, államtitkár úr, hogy legalább 
a negyedik, ötödik, hatodik körben módosítják önök, még egyszer mondom, önök 
mint kormány a saját maguk által benyújtott javaslatukat azért, mert az hibás. Ez a 
probléma, nem az, hogy bekerül ide egy javaslat, és egyébként a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatokat eszközöl rajta, vagy ha észrevesz bizonyos hibákat, 
akkor azt kijavítja. Ez természetes a jogalkotási folyamatban. De az, államtitkár úr, 
hogy önök egy kódexet benyújtanak, elfogadnak, majd utána módosító javaslatok 
tömegével, méghozzá nagy terjedelmű módosító javaslatok tömegével, már nem 
tudom én, hányadik körben a saját hibáikat korrigálják, ez a probléma. 

És ne haragudjon, államtitkár úr, erre nem válasz az, hogy egyébként 
tartalmilag ez a tervezet hasonló vagy ugyanolyan, mint amit az előző kormány 
készített elő, ugyanis én nem bíráltam a tartalmát most, államtitkár úr. Én a 
kodifikációs technikájukat bíráltam, és azt gondolom, hogy azt teljes joggal tettem. 

Az meg, államtitkár úr, hogy ön arra hivatkozik, hogy szívesen dolgoznak az 
önök alkalmazottai, kodifikátorai éjjel; szóval államtitkár úr, azért, mert önök erre 
kötelezik őket. És azzal, amit Szilágyi képviselő úr elmondott, mélységesen 
egyetértek; csupán, és ezt tudom hangsúlyozni; hogy önök arra kényszerítenek 
közalkalmazottakat, hogy éjjel dolgozzanak, ez önmagában nincs rendben, mert 
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valószínűleg nem ők választják meg ezt az időpontot arra, hogy ekkor szeretnének 
dolgozni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most tényleg véglegesen lezárom a vitát, és 

megadom államtitkár úrnak a szót a reakció folytatására, vagy ha gondolja, akkor 
válaszreakcióra is.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

elszámoltam háromig, és természetesen visszatérek a javaslat szakmai tartalmához, 
és azt tudom mondani Staudt képviselő úr felvetésére, hogy szerintünk az ön által 
felvetett kérdést itt megvizsgáltuk a kollégákkal, de mi nem látjuk aggályosnak ezt a 
pontot. Tehát szerintünk pontosan… (Dr. Staudt Gábor közbeszól.) Alapvetően ennél 
a jogintézménynél nem változnak a szabályok, lényegesen nem változnak a szabályok, 
tehát én nem látom azt, amit ön különbségnek lát, én azt nem látom különbségnek, 
nem látom lényeges különbségnek, hogy így mondjam.  

Tehát ha nem tudtam meggyőzni, akkor természetesen mindjárt megpróbáljuk 
ezt… (Dr. Staudt Gábor: Majd utána megbeszéljük.) Igen, tehát elnök úr, szerintem, 
ha megengedi, akkor majd képviselő úrral megbeszéljük, egyeztetünk vele, hogy itt 
pontosan mi is a norma tartalma. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a módosító indítványokról kellene a 

bizottságnak döntést hoznia. Jelzem előre, hogy a holnapi ülésen fogadjuk csak el az 
összegző módosító indítványt és jelentést, úgyhogy most csupán a bizottsági 
módosítókról döntünk. Ennek megfelelően kérdezem, hogy a háttéranyagban 
található igazságügyi bizottsági módosítók közül a bizottság támogatja-e ezeket a 
módosítókat a 3., 7., 13., 26. és 30. pont kivételével. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
akik így, ebben a formában támogatják a háttéranyagban foglalt módosítókat, most 
szavazzanak! (Szavazás.) Huszonkettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hat nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Tehát 6 nem és 2 
tartózkodás mellett a bizottság ezeket a módosító indítványokat, tehát a 
háttéranyagban foglalt módosító indítványokat a 3., 7., 13., 26., 30. pont kivételével 
támogatta. 

Bejelentem, hogy Balla György alelnök úr nekem adott helyettesítési 
megbízást. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a Törvényalkotási bizottság által 
benyújtott módosítási szándékot támogatja. (Szavazás.) Huszonkettő igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás. - Dr. Bárándy Gergely frakciótársaihoz: Hahó!) Itt a 
szocialistákat egy „nem”-re hívnám fel! (Derültség. - Dr. Bárándy Gergely: 
Köszönöm, elnök úr.) Hat nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három 
tartózkodás mellett a bizottság a módosítási szándékot támogatta. 

Akkor az első napirendi pontot lezárom, és most áttérünk a második napirendi 
pontra. Ha a kormánynál őrségváltásra van szükség, akkor azt megvárjuk. (Rövid 
szünet.) 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Köszönöm szépen. Köszöntöm Tállai államtitkár urat és Pankucsi helyettes 
államtitkár urat. Megnyitom a 2. napirendi pontról szóló vitát, ez gyakorlatilag két 
darab háttéranyagot jelent, tehát a T/1705. hivatkozású számú javaslatnál az 1. és a 2. 
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anyagot jelenti, „Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához”, ebből az 1. az, 
ami vaskosabb, és a 2. az, ami kevésbé az. 

Megadom először a szót a kormány képviselőjének, érdeklődöm… (Dr. 
Bárándy Gergely: Ügyrendi!) Ügyrendi kérdésben kér szót Bárándy alelnök úr. 
Parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy a kormány már úgy adja elő az 
álláspontját, hogy pontonként menjünk végig a javaslaton, tekintettel arra, hogy 
lehetetlenség volt - ahogy a napirend előtti hozzászólásunkban is megjegyeztük - ezt 
végignézni. Úgyhogy ha ebben érdemi vitát kívánunk folytatni, akkor én azt 
gondolom, az a helyes, ha a kormány rendkívül részletesen, pontonként ismerteti az 
álláspontját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen, miután ez az első ügyrendi javaslat, én 

feltehetem ezt így szavazásra, de én ezt abban a formában támogatnám, hogy a 
kormányt ne kötelezzük arra, hogy ahol tisztán kodifikációs módosítás történt, ott 
elmondja, hogy egy „a” vagy egy „az” miként változott, hanem a politikai jelentőséggel 
bíró pontok tekintetében a kormány képviselője adjon tájékoztatást, és akkor utána 
kezdhetjük meg a vitát. Tehát azért megkímélném képviselőtársaimat is és a 
kormányt is attól, hogy egyesével menjünk végig az olyan jellegű módosításokon is, 
ahol tényleg semmilyen más módosításra nem került sor, csak egy szónak a 
betoldására, aminek jelentősége nincsen. 

Tehát az a kérdésem Bárándy alelnök úrhoz, hogy ebben a formában 
kérhetem-e ezt, mert akkor így kérjük a kormányt, ha nem, akkor természetesen 
felteszem az ügyrendi indítványt szavazásra, mert nem tehetek mást. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, én 

méltányolom azt, hogy racionalizálni próbálja az ülés menetét. Most tekintettel arra a 
helyzetre, hogy tényleg 150 oldal van előttünk, amit sose láttunk, és nagyon sok 
esetben egy-egy szónak a módosítása tartalmi lehet, én nem tudom eldönteni azt, és 
őszintén szólva - bocsánat, hogy ezt mondom - annyira nem bízom meg a 
kormányban, hogy ő mondja meg, hogy mi az, ami érdemi, és mi az, ami nem, 
úgyhogy én tartom továbbra is az indítványom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslat hangzott el. Frakciónként van lehetőség 

hozzászólásra. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki élni a hozzászólás 
lehetőségével. Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, szerintem méltányolható a kérés, 

hiszen valóban hajnalban kapta meg mindenki ezt az anyagot, nagyon fontos részek 
vannak ezekben az anyagokban. Én úgy érzem, hogy jó lenne, ha indokolná a 
kormány, jó lenne, ha átbeszélnénk, és kíváncsian várjuk egyébként, hogy vajon az 
összes ponttal kapcsolatosan a kormánynak is vannak-e információi minden pontról, 
és el tudja-e mondani, hogy miért kellett ezeket megváltoztatni. 

Döntés az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincsen, akkor az ügyrendi indítványról a bizottságnak szavaznia kell. Ki 
az, aki támogatja, hogy a kormány pontonként indokolja meg a benyújtott módosító 
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javaslatot? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki ezt nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenkilenc nem. Köszönöm szépen. Tehát elutasítottuk az ügyrendi indítványt. 

Hozzátenném azt, hogy természetesen a két bizottsági módosítási szándék 
mellett van egy háttéranyag, ami a Gazdasági bizottság 1. és 2. számú módosító 
indítványát tartalmazza. A vitát erre vonatkozóan is megnyitom, és akkor megadom a 
kormány képviseletében a szót államtitkár úrnak vagy helyettes államtitkár úrnak, 
szabadon osszák be egymás közt, hogy ki mit indokol, és kérem, hogy a politikailag 
jelentős módosításokat, élve azzal a bizalommal, amit a kormány iránt a bizottsági 
tagok többsége érez… (Dr. Harangozó Tamás: Olvasási szünetet kérjünk, ez vicc!)  

Csak annyit szeretnék jelezni, hogy ezeket a javaslatokat természetesen 
hajnalban küldtük ki, de mindenki megkapta. A kormány elmondja azt, hogy mik a 
fontosabb módosítások, ha utána még képviselőtársamnak van ilyen igénye, akkor 
megvitatjuk, de a kormánynak most megadnám a szót, mert lehet, hogy az olvasást is 
segíti, ha mindenki látja, hogy melyek azok a pontok, amelyeknek jelentősége van. 
Úgyhogy államtitkár urat illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Valóban egy terjedelmes módosító javaslatcsomag áll 
előttünk, azonban ennek érdemi része a 129 oldalhoz viszonyítottan elég kevés. 
Mindössze néhány módosító javaslatról van szó, a már elhangzott kafetéria-rendszer 
módosítása, a reklámadóval kapcsolatos, a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos 
módosítás és még néhány módosító javaslat. 

A módosító javaslatok jelentős része az állami támogatások európai uniós 
besorolásának a változásából ered. Ez mintegy 90 százaléka - vagy attól is több - a 
módosító javaslatoknak, amely lényegében technikai jellegű módosító. Talán az 
valóban nem szerencsés, hogy az érdemi módosítások és ezek a technikai jellegű 
módosítások így, egy csomagban jelennek meg. Egyszerűbb lenne a kezelése, így igaz - 
és ez a jövőre nézve talán tanulság -, ha különválasztanánk a jövőben, és átlátná a 
bizottság, hogy mi az, amivel érdemben kell foglalkozni, és mi az, ami egyszerűen 
csak technikai jellegű módosítás. 

Miután a bizottság úgy döntött, hogy nem kívánja pontról pontra tárgyalni, én 
most arra kérem a kollégámat, a helyettes államtitkár urat, hogy abban segítsen, hogy 
a csomagból próbáljuk meg leválasztani azt, amelyik érdemi módosító, és annak a 
lényegét és az indoklását mondja el.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor helyettes államtitkár úrnak azzal adnám 

meg a szót, hogy ha a pontot is megjelöli, és a lényegét elmondja ezeknek a módosító 
indítványoknak, amelyeknek van államtitkár úr megítélése szerint politikai 
relevanciája, azt köszönettel vesszük. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm önöket. Azt gondolom, hogy a T/1705. 
módosító törvénynek talán a legtöbb vitát és legtöbb kérdést felvető pontja az a 
távközlési adó kiterjesztésére vonatkozott. Ezzel kapcsolatban a Gazdasági bizottság 
is megfogalmazott egy módosító indítványt, illetve a most benyújtott, 1. számon 
benyújtott TAB-os módosító is tartalmaz előírásokat. 

Ezek a módosítási javaslatok azt célozzák, hogy kerüljön ki a T/1705. 
csomagból a távközlési adónak a kiterjesztése. Ezen túlmenően egyébként arról is 
rendelkezik a beterjesztett javaslat, hogy kerüljön ki a távközlési adóból az a 
rendelkezés is, amely a társasági adónak a beszámítását lehetővé tette a 
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távközlésiadó-kötelezettségbe az érintett szolgáltatók számára. Azt gondolom, hogy 
talán ez az egyik legfontosabb és legkritikusabb eleme ennek a módosító 
indítványnak. 

A másik, kifejezetten fontos eleme pedig a kafetéria-rendszer kezelésére 
vonatkozik, hiszen ezzel kapcsolatban számos javaslat és felvetés érkezett a 
kormányhoz, amelyeket a kormány megtárgyalt és megvizsgált, és ennek 
eredményeként egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amelynek keretében úgy nézne 
ki a kafetériajuttatás - ez egyébként a 12. pontja többek között a benyújtott 
módosításnak, az 1. számú TAB-módosításnak -, amely szerint úgy nézne ki a 
kafetéria-rendszer, hogy 200 ezer forintig lényegében változatlan formában, 
változatlan elemekkel és változatlan adóterheléssel lehetne nyújtani a jövőben is 
kafetériajuttatásokat a munkavállalók számára. 200 ezer forint és 450 ezer forint 
között pedig SZÉP-kártya formájában lehetne - szintén a ma ismert 35,7 százalékos 
adóteher mellett - kafetériajuttatásokat nyújtani, és efölött pedig változatlan lenne a 
rendszer, tehát átesne az 51,3 százalékos adóterhelés alá az efölött nyújtott 
kafetériajuttatás; gyakorlatilag ez ma is ugyanilyen módon működik.  

Tehát a kormány által javasolt rendszer alapvetően úgy nézne ki, annyiban 
változna a ma ismert kafetéria-rendszertől, hogy 200 ezer és 450 ezer forint között 
SZÉP-kártya formájában lehet kedvezményes adókulccsal kafetériajuttatást nyújtani, 
afölött pedig úgynevezett egyes meghatározott juttatásként fog majd adózni ez a 
juttatás. Azt gondoljuk, hogy ez a módosítási javaslat talán választ adhat azokra a 
felvetésekre és igényekre, amelyek itt az elmúlt időszakban felmerültek.  

A másik, azt gondolom, nagy jelentőségű módosítás a reklámadóhoz 
kapcsolható. A reklámadóval kapcsolatban is fölmerültek ugyanis olyan igények, hogy 
azt a fajta adminisztrációs terhet, amit ez az adó egyébként adott esetben generálhat, 
próbáljuk meg, amennyiben lehet, egyszerűsíteni. Ennek egy olyan megoldását 
javasolja most a kormány, amelynek keretében két módon is lehet mentesülni 
hirdetőként az igazoláskérési kötelezettség alól. Miért van ennek jelentősége? Ma, aki 
hirdet, az egy 20 százalékos reklámadó-fizetési kötelezettség alá esik abban az 
esetben, ha nem rendelkezik igazolással a közzétevőtől arra vonatkozóan, hogy a 
megkapott bevételből a közzétevő a reklámadó-kötelezettségének eleget tesz.  

Azt tapasztaltuk, hogy sok esetben ilyen igazolást nem adnak ki a közzétevők, 
vagy rossz tartalommal adnak ki, és nyilvánvalóan nem szerencsés, ha emiatt a 
reklám megrendelője kerül kellemetlen helyzetbe. Ennek kezelésére a kormány 
javaslata a következő: létrehoznánk egy olyan, NAV által kezelt adatbázist, ahol a 
reklámadó-kötelezettséget megfelelően teljesítő adózókat listáznánk, és akkor, ha egy 
megrendelő a reklámcélú közzétételét ilyen listán szereplő adózótól rendeli meg, 
akkor eleve nem is kellene igazolást kérnie a megrendelőnek, hiszen tudjuk azt, hogy 
az a pénz, ami az ő megrendeléséből származik, az valójában majd adókötelezettség 
alá fog esni, és ezt teljesíteni is fogja várakozásaink szerint a közzétevő.  

A másik eleme - ahogy mentesülni lehet ennek a 20 százalékos reklámadó-
fizetési kötelezettségnek a teljesítése alól - pedig az, ha a megrendelő, a reklám 
megrendelője hitelt érdemlő módon igazolni tudja, hogy kért igazolást a reklámadó 
teljesítéséről, de nem kapott a közzétevőtől; ilyen eseteket is szép számmal látunk. 
Ebben az esetben ezt a bizonyos bizonyítást, hogy kérte a megrendelő az igazolást, de 
nem kapta meg, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell majd eljuttatnia, és 
amennyiben ezt a bejelentését megtette a megrendelő, akkor mentesülni fog a 
20 százalékos reklámadó-fizetési kötelezettsége alól. Azt gondoljuk, hogy ezen a két 
úton gyakorlatilag mindenkit mentesíteni tudtunk a felesleges adminisztráció alól, és 
ilyen módon leegyszerűsítettük mind a hirdetőknek, mind a közzétevőknek, a 
jogkövető közzétevőknek az életét.  
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Ezen túlmenően a reklámadóban még egy módosítás szerepel. Felülvizsgálta a 
kormány a reklámadó kulcsait is, és a jelenlegi 40 százalékos legmagasabb kulcsot 
50 százalékra javasoljuk emelni. Ez egy kisebbfajta módosítást jelent szövegszerűen, 
de azt gondoljuk, fontos, hogy ezt ezen a fórumon is megtárgyaljuk, és fölhívjuk rá a 
figyelmet, hogy a legmagasabb adókulcsa a reklámadónak ilyen módon 
10 százalékponttal emelkedni fog. Ez a 86., 87., 88. pontja az 1. számú TAB módosító 
csomagnak. 

Szintén nagy jelentőséggel bírt az a kormányzati módosítás, amely egyes 
társasági adókedvezményeknek az igénybevételét előzetes szakhatósági engedélyhez 
kötötte. Egész konkrétan a kutatás-fejlesztéssel összefüggő társasági 
adókedvezmények vonatkozásában javasolta az 1705. számú törvényjavaslat azt, hogy 
az adókedvezmény igénybevételét megelőzően kelljen egy szakhatósági állásfoglalást 
beszereznie arról az adózóknak, hogy az általuk végzett tevékenység valóban megfelel 
szakmailag is a kutatás-fejlesztés követelményeinek. Miért van erre szükség? Azért, 
hogy biztosak legyünk abban, hogy valóban csak olyan cégek tudják igénybe venni a 
K+F-kedvezményt, amelyek ténylegesen, szakmailag is ilyen tartalmú tevékenységet 
folytatnak.  

A kormány úgy látta, hogy ennek a rendelkezésnek a részletszabályai további 
egyeztetéseket és finomhangolásokat igényelnek, és azt is érzékeltük, hogy adott 
esetben elhúzódhatnak ezek az előzetes minősítési eljárások ebben a formában, ahogy 
a javaslat ezt tartalmazza, ezért arra jutottunk, hogy további vizsgálatok érdekében 
egyelőre ezt javasolnánk kivenni a társasági adó rendszeréből. Tehát a kormány 
javaslata, amelyik most önök előtt szerepel, arról szól, hogy nem lesz előzetes kutatás-
fejlesztési szakhatósági minősítés előírva arra az esetre, ha egy cég szeretne ilyen 
típusú adókedvezményt igénybe venni.  

Ez nem azt jelenti, hogy a kormány letett arról, hogy valamiféle ellenőrzött 
mederbe, előzetes ellenőrzéses mederbe terelje ezt a kedvezményt, de mindenképpen 
szeretnénk, hogyha semmiképpen sem fogná vissza egy ilyen adminisztratív előírás a 
kutatás-fejlesztési tevékenység előrehaladását Magyarországon. Ez egy kiemelt 
ágazat, a kormány minden ágon szeretné ezt a tevékenységet támogatni, ilyenfajta 
adminisztratív korlátot nem szeretnénk semmiképpen sem állítani. Nyilvánvalóan, ha 
meglesz majd a megfelelő ezzel kapcsolatban, akkor majd egy későbbi időpontban, 
megfelelő egyeztetéseket követően erre vissza tudunk térni. Ez a 19. pontja a TAB 1. 
számú módosításnak.  

Azt gondolom, hogy az összes többi módosításról ugyan lehetne hosszasan 
beszélni, de talán azok már valóban technikainak minősülnek. Lehetne itt akár az 
önkormányzati adókról beszélni, ahol az önkormányzati adóztatás szabadságát 
javasolta megteremteni az 1705. számú törvényjavaslat. Ebben egy kis finomhangolás 
volt, hogy mi lehet egyébként adóalany az újonnan bevezetendő települési adókban, 
és mi nem lehet, de azt gondolom, hogy több olyan módosítás is van, akár ebben az 
adónemben, akár másban, ami kifejezetten technikai jellegűnek minősül, és talán 
érdemben nem változtatja az eredeti javaslatot.  

Amit talán még érdemes az érzékenysége okán megemlíteni, hogy az 
elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerrel kapcsolatban is több 
módosítást tartalmaz ez a javaslatcsomag, amelyet az önök asztalára letettünk, és 
ezek is alapvetően abba az irányba mutatnak, hogy próbáljuk meg az előírásokat 
olyan értelemben finomítani és továbbfejleszteni, hogy a rendszer január 1-jei 
indulása garantált legyen, hiszen kiemelt és első számú célja a kormányzatnak, hogy 
január 1-jével ez az EKAER-nek rövidített rendszer, tehát az áruforgalom elektronikus 
követése valójában el tudjon indulni, ennek mind az infrastrukturális, mind pedig a 
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szabályozási háttere megteremtésre kerüljön. Ezzel kapcsolatban is szükséges volt 
még az eddigi előkészületi munkák tapasztalatai alapján néhány módosítást átvezetni. 

Azt gondolom, hogy talán ezek lehetnek a politikailag legérdekesebb pontjai, és 
ezenkívül természetesen bármilyen kérdésben nagyon szívesen rendelkezésre állunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak a 

tájékoztatást. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr kért először szót, úgyhogy neki adom 
meg, és utána pedig Tóth képviselőtársamnak. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Csak azért, hogy mindenki tudja, hogy melyik papírlapot nézze esetleg a felszólalásom 
alatt, legelőször a T/1705. számú törvényjavaslat 2. számú módosításánál a 2. pontról 
szeretnék beszélni, amely arról szól, hogy a jövedéki biztosítékot megváltoztatták a 
150 millió forintról az alkohol-nagykereskedőknél, és sávos díjfizetést javasol a 
módosítás.  

Engedjék meg, hogy a jegyzőkönyv részére is az indokolást fölolvassam ehhez a 
2. ponthoz: Amennyiben a jövedéki törvény módosítása jelen formájában lép 
hatályba, a jelenleg körülbelül 150 alkoholtermékkel foglalkozó kereskedő közül 
országosan csak körülbelül 5-6 kereskedő maradna meg. Jellemzően azokat a 
kereskedőket érinti végzetesen a változtatás, akik családi vállalkozásban leginkább 
saját termékeiket, saját hálózatban terítik annak okán, hogy a nagyobb kereskedések 
nem nyitottak a minőségi, de csak kis mennyiségben rendelkezésre álló termékeikre. 
Az ilyen termékek jellemzően a családi borászatok, pezsgőkészítők, pálinkafőzők és 
kézműves sörfőzők üzemeiből kerülnek ki. Egy sávosan meghatározott jövedéki 
biztosítéki rendszer kiküszöböli a problémát.  

Tehát az lenne a nagy kérdésem: vajon milyen hatástanulmányok készülnek 
akkor, amikor önök egy-egy ilyen törvénytervezetet benyújtanak? Milyen 
hatástanulmány lehet? Azt mondják, hogy körülbelül 150 családi vállalkozásról van 
szó, egy olyan kormány intézkedései alatt, amikor is azt mondjuk, hogy a családi 
gazdálkodókat, a kis- és középvállalkozásokat kívánjuk segíteni Magyarországon, és 
önök benyújtanak az Országgyűlés elé egy olyan törvényt, amelyik szinte 
megszüntetné egy bizonyos területen a családi vállalkozásokat, és 5-6 nagy cég 
maradhatna csak fenn. És itt jön megint az, talán köszönetet is kell mondani a 
Répássy államtitkár úr szerint önszántukból, sőt örömmel dolgozó, éjszaka dolgozó 
hivatali dolgozóknak, hogy ez most itt előttünk lehet, hiszen ezzel a törvénnyel 
megmentettünk több száz magyar családot jelen pillanatban, ha ezt a módosítást 
elfogadjuk. De itt nem az a probléma és nem az a nagy kérdés, hogy most ezt a 
módosítást elfogadjuk vagy ne fogadjuk el, az a nagy kérdés, hogy egyáltalán hogyan 
kerülhetett be ebbe a törvénybe ilyen formájában, ebben a formában, ahogy bent van. 
Ez lenne az első kérdésem, hogy milyen hatástanulmányok készültek itt a jövedéki 
biztosítékoknál. 

Aztán valóban, lehet, hogy önök most a kormány képviseletében úgy 
gondolták, hogy ezek a fontosabb kérdések, viszont azt szeretném kérni - és akkor 
most a T/1705/1. módosításról beszélek -, ha kérhetem a kormány képviselőit, akkor 
kérném őket arra, hogy részletesebben fejtsék ki nekem, legyenek szívesek, ebből az 1. 
módosításból a 2, a 4…  

 
ELNÖK: Ez a 2. számú vagy az 1. számú? 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 2. számú módosítást, a 4. számú módosítást, 
az 5. számú módosítást, a 7. számú módosítást, a 9. számú módosítást, a 10., a 12., a 
13., 15., 18… 

 
ELNÖK: Bocsánat, akkor ez mégsem a 2., hanem az 1. számú. Tehát a 

hivatkozási szám tekintetében… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az 1. számú módosító csomagból ezeket kérem. 
 
ELNÖK: Az 1. módosító csomag, jó, köszönöm. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 18., a 20., a 21., a 24-25., a 26-27., a 28-29., 

32… 
 
ELNÖK: Volt egy ügyrendi szavazás, hogy az összeset nem kell kifejteni, de 

parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 34-35. Nem. Nem, elnök úr, idáig jutottam, 

amelyiknél azt láttam, hogy ezek érdemi, nagyon fontos érdemi változtatások a 
taotörvényektől kezdve minden egyéb másig. Szeretnék esetleg hallani egy részletes 
indokolást a kormány részéről, hogy ezeket a pontokat miért kívánták megváltoztatni, 
első körben, és akkor majd megyek még tovább, lehet, hogy esetleg lesz még egy-két 
pont, amit majd szeretnék kérni, ha lehetne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A 2. beadott módosítójavaslat-szándékhoz szeretnék szólni, hogy a kormány 
részéről ezek a módosító javaslatok nem ismertek, így erről álláspontot nem tudunk 
kifejteni, így a 2. számú módosítási kezdeményezésről sem. 

A kért módosító javaslatoknál pedig, ha megengedi a bizottság, akkor a 
helyettes államtitkár úr segítségét kérem, hogy pontok, számok szerint menjünk 
végig. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Bocsánat, csak nem értettem, hogy mi nem 

ismert. A 2. módosítás a kormány számára nem ismert? 
 
ELNÖK: Bocsánat! Nem, tévedés, félreértés történt, mert amit most a 

képviselő úr mondott, az mind az 1. hivatkozási számú csomagot illeti. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, akkor arra szeretném kérni, hogy 

nézzük meg a jegyzőkönyvet, direkt külön azt mondtam, és úgy is kezdtem… 
 
ELNÖK: Ja, hogy a 2-essel kezdte a képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem. Azt mondtam először - hogy mindenki 

tudja -, először a 2-eshez szóltam hozzá, majd befejeztem, és azt mondtam, hogy most 
pedig hozzá szeretnék szólni - és még be is mondtam a számot - a T/1705. 1. számú 
módosításhoz, és mondtam, hogy ezekről a pontokról. A jegyzőkönyv, hogyha 
pontosan rögzítette, pontosan lehetett tudni, hogy az 1-eshez kértem ezeket. 
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ELNÖK: Én nem így emlékszem, de mindegy. Még rá is kérdeztem a képviselő 
úrnál, de mindegy. A lényeg az, hogy képviselő úr az 1-eshez… 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az 1-esnél soroltam fel. 
 
ELNÖK: Valamennyi pontnál az 1-es. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 2-esnél arról volt szó, csak annyit kérdeztem a 

2-esből, hogy a jövedéki biztosítékkal kapcsolatosan milyen hatástanulmányok 
készültek, és az 1-esnél, ami az 1. számú módosító, annál pedig kértem pontok szerint, 
hogy ezeket legyenek szívesek megindokolni. Ennyi volt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tóth képviselő úr ügyrendben kért szót, ezért neki megadom. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy 

kutyakomédia és megalázó. Megalázó az egész szituáció, azt gondolom, az összes 
országgyűlési képviselő számára. Répássy államtitkár urat hallgattuk meg a 
törvényalkotás nemes folyamatáról, hogy igazából a törvényalkotás itt zajlik, nem a 
kormány az, aki a törvényalkotást bonyolítja… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, csak egy dolgot szeretnék kérni… 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Bocsánat! Igen, szeretnék ügyrendben is… 
 
ELNÖK: Az ügyrendnél ügyrendi javaslatot kell tenni.  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Így van. Szeretném… 
 
ELNÖK: Én értem a Szocialista Párt véleményét, még méltányolom is… 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Meg fogom tenni az ügyrendi javaslatot… 
 
ELNÖK: Bocsánat! Csak volt először egy napirendi vita, már ott mindenki 

ezeket az érveket elmondta, utána elmondta a Magyar Szocialista Párt az 1. napirendi 
pont vitájában, utána külön megadtam a szót Bárándy képviselő úrnak. Ezek után, ha 
a képviselő úr ügyrendben kér szót, akkor a házszabály szerint az ügyrendi javaslatot 
kell azonnal ismertetni, és ennek az indokolására van lehetőség, úgyhogy kérem, hogy 
az ügyrendi javaslatot ismertesse, vagy akkor ne ügyrendben kérjen szót. 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Akkor normálban szeretném folytatni, elnök 

úr. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Akkor az ügyrendi megszólalási szándékot a képviselő úr visszavonja, 

és normál megszólalásra megadom a lehetőséget. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a liberális 

ülésvezetést. Viszont maga ez az eljárás is… 
 
ELNÖK: Ez most konkrétan a házszabályszerű ülésvezetés volt. 
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DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Rendben, köszönöm, ez is elég liberálisnak 
tűnik… 

 
ELNÖK: Ilyen liberális a házszabály.  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Már maga a vita, mert egy kicsit parttalan.  
Tehát azt szeretném ezzel kifejezni, hogy nem lehet az országgyűlési 

képviselőket olyan helyzetbe hozni, hogy egy hajnalban kiküldött anyag alapján egy az 
egyben a kormány érvelését kell csak figyelembe venni, mert nincs ideje arra, hogy ezt 
megkonzultálja a saját szakértőivel, nincs ideje arra, hogy a képviselőtársaival 
megkonzultálja, hogy adott szakterületet hogy érint egy-egy módosító javaslat. 

Tehát azt látjuk, hogy ez egy botrányos történet, amit önök most művelnek, 
arra kényszerítenek, hogy a kormány kénye-kedve szerint fogadjunk el indokokat. 
Kihagyták azt, hogy miért szűnik meg Norvégiával az áfa-visszatérítési viszonosság, 
ezt nem tartotta fontosnak, ezt egy technikai ügynek tartotta az államtitkár úr. Mi 
nem tudunk részt venni ebben a folyamatban, és nem is kívánunk asszisztálni ehhez! 
Egyáltalán nem tudjuk támogatni sem a módosításokat, sem pedig ezt az eljárást. El 
fogjuk hagyni a termet és nem veszünk részt a bizottság munkájában. Köszönöm 
szépen. (Az MSZP képviselői távoznak az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt követően megadnám a szót újra az államtitkár úrnak, 

mert a Jobbik viszont részt vesz a vitában, és bizonyos pontokkal kapcsolatosan kért 
értelmezési segítséget. Parancsoljon! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Megpróbálok az 1. számú TAB-os módosítások érintett pontjain 
nagyon röviden átmenni, és reagálni a felvetett kérdésekre. 

Ha jól értettem, a 2. pont volt az első. A 2. pont lényegi módosítása az állami 
támogatások államtitkár úr által is említett változásai miatt volt szükséges. Változott 
az európai uniós szabályrendszer, a hivatkozásokat ennek megfelelően át kellett írni 
az szja-törvényben is.  

A 4. pont volt - ahogy lapozok tovább - a következő. Tartozáselengedés esetén 
biztosít egy adómentességet arra vonatkozóan, hogy akinek elengedték a tartozását, 
legyen az hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, annak ne keletkezzen e tekintetben 
adófizetési kötelezettsége. Gyakorlatilag ez egy meglévő szabályt egészítene ki. Tehát 
valóban technikai jellegű kiegészítésről szól. 

Az 5. pontban lévő módosítás alapvetően arról szólna, hogy az élettársi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez kötné bizonyos kedvezmények előírását. Az a 
döntés született, hogy összességében ilyen típusú megkötésre nincs szükség, ezért volt 
szükség ennek a szabálynak egy technikai jellegű kivételére az eredeti 
törvényjavaslatból. 

A 7. pont biztosítások adómentességét szabályozza. Az 1705. számú, eredeti 
törvényjavaslat bizonyos biztosítások vonatkozásában gyakorlatilag az általános 
adómértéket vezette be a korábbi mentesség vagy halasztott személyijövedelemadó-
fizetési lehetőség helyett. Itt nagyon sok szakmai észrevétel érkezett, amelyeknek a 
mentén egy szövegpontosításra kerül sor. Tartalmi változást egyébként az 
adómentesség, illetve az adókötelezettség vonatkozásában ezek a módosítások nem 
jelentenek. Máshogy van megfogalmazva lényegében ugyanaz az adókötelezettség. 

A 9. pontban, ha jól emlékszem, szintén állami támogatási hivatkozásokat 
kellett javítani, semmilyen érdemi módosítást egyébként nem jelent. Más uniós 
szabályokra kell hivatkoznunk innentől kezdve. 
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A 10. pont egy kiüresedett jövedékibírság-intézményt szüntet meg. Teljesen 
technikai a módosítás abból a szempontból, hogy egy olyan tényállásra tartalmaz ma 
jövedékibírság-lehetőséget egyébként egy másik törvény, amely ma már kiüresedett, 
ilyet nem fognak kiszabni, ezért ezt az szja-törvényből is ilyen értelemben törölni kell. 
Semmilyen érdemi módosítást egyébként nem jelent.  

A 12. pont maga a kafetéria átalakítása - ahogy ezt elmondtam -: tehát 200 ezer 
forintig változatlan, 450 ezerig SZÉP-kártyára adható változatlan feltételekkel, afölött 
pedig egyes meghatározottnak minősül.  

A 13. pont, ahogy látszik is egyébként a szövegezésből, kizárólag 
szövegpontosítás, hivatkozások pontosítása. Amiatt, hogy átírtuk, mondjuk, a 
támogatási szabályokra való hivatkozásokat, ezeket is le kellett követni, illetve 
módosultak ezzel összefüggésben a belső hivatkozások is, és ezeket kellett lekövetni. 

Nekem a 15. pont a következő. Szintén állami támogatási szabályok 
hivatkozását cseréli le a módosítás.  

A 20. pont volt a következő. Ez egy meglévő módosítást pontosít gyakorlatilag. 
Képző helyeken igénybe vehető módosításoknak egy teljesen technikai jellegű 
módosítását, szakképzési szabályokkal való összhangját teremtjük meg. Szintén nem 
jelent egyébként tartalmi elmozdulást az 1705., eredeti javaslathoz képest. Valóban ez 
viszont jobban összhangban van a szakképzési egyéb szabályokkal. 

A 21. pont a következő, ez a taóra vonatkozik. Állami támogatási szabályok 
miatt kellett újrakodifikálni a taokedvezményt, semmi érdemi módosítást nem jelent. 

A 24. pont jön. Ebben is állami támogatási szabályok miatt kellett 
újrakodifikálni ezt a részt. Tartalmi elmozdulást nem jelent az 1705-öshöz képest. 

A 25. pont a következő, amely a látványcsapatsport, illetve az előadó-művészeti 
és filmtámogatások módosítási átalakításához kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban, ahogy 
látszik is egyébként, néhány betoldásra került sor összességében azért, hogy 
egyértelmű legyen, hogy egyes támogatásokat kinek lehet nyújtani. Szerintünk 
egyébként az 1705., eredeti javaslatból is levezethető volt. Ezekkel a pontosításokkal, 
azt gondoljuk, a jogértelmezési kérdések is elkerülhetők, érdemi módosítást nem 
jelent az eredeti javaslathoz képest. Egyébként is volt módosítás ezekben a támogatási 
lehetőségekben. 

A 27. pont a következő. Ez egy teljesen technikai, átmeneti rendelkezést 
tartalmaz. Arról szól, hogy az egyes taomódosításokat mikortól lehet egyébként 
alkalmazni. Látszik, hogy jó néhány tekintetben egyszerűsítettük az alkalmazás 
lehetőségét, illetve bekerült egy olyan technikai tisztázó szabály is, hogy az elhatárolt 
veszteségek felhasználhatóságát mikortól és milyen szabályok szerint lehet igénybe 
venni. Az elhatárolt veszteségek tekintetében a kormány javasolta egy szigorítás 
bevezetését annak érdekében, hogy az újonnan keletkezett veszteségek, amelyek tehát 
2015. január 1-jét követően keletkeznek, legfeljebb 5 évig legyenek felhasználhatóak a 
társasági adó alapjában. A korábbi évek vonatkozásában is tartalmazott egy megfelelő 
szabályt az 1705. javaslat, amely rendezte azt, hogy a már meglévő veszteségekkel 
egyébként milyen módon kell eljárniuk a cégeknek. Ezt a szabályt pontosítja ez a 
kiegészítés, tartalmi elmozdulást egyébként nem jelent az eredetileg benyújtotthoz 
képest. 

A 28. pont szintén az 1705.-ben már meglévő módosításhoz kapcsolódik. Az 
ukrán válság miatt biztosított egy kompenzációt az eredeti törvényjavaslat. Ezzel 
kapcsolatban rendelkezik ez a törvény, hogy hogyan kell társasági adó szempontjából 
az ukrán válság kapcsán vállalatcsoporton belül átadott támogatásokat kezelni. Ezt 
egyébként az eredeti törvénycsomag tartalmazta. Azt a szöveget pontosítjuk ebben a 
módosításban. Nem jelent egyébként érdemi, tartalmi elmozdulást az eredetihez 
képest.  
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A 29. pont a látványcsapatsport, előadó-művészetek és filmalkotások 
támogatásához kapcsolódó szabályoknak teljesen technikai hivatkozásokat pontosító 
módosítása. Érdemi elmozdulást nem jelent a már benyújtotthoz és megismerthez 
képest. 

A 32. pontunkban egyetlen módosítás van, amely egy jogszabályi névnek a 
pontos megnevezését teszi helyre az eredeti törvényjavaslatban, illetve egy törvényi 
hivatkozást pontosít szövegen belül, érdemi módosítást egyébként nem jelent a már 
megismertekhez képest. 

A 34-esben a kollektív befektetési formák különadója vonatkozásában azt 
gondoljuk, hogy itt nagyon sok szakmai felvetést érdemes volt megfontolni, hiszen az 
1705. tartalmazott egy olyan típusú kiskapu-elkerülési lehetőséget, hogy egyes 
befektetési alapok, amelyek külföldre tették át a működésük székhelyét, mégis a 
bankadó alanyai maradhassanak, és ne tudjanak kibújni a fizetés alól. Ennek a 
részletszabályait próbáljuk ebben a módosításban egy kicsit még finomítani. Egész 
egyszerűen még egyszerűbbé válik az adó kivetése, még egyszerűbbé válik az 
ellenőrizhetősége, és ezzel hatékonyabbá válik az a fajta adóztatás, ami az érintett 
befektetési alapokat érinti. Tartalmilag gyakorlatilag nem változott semmi, ugyanaz 
lesz az alapok adóterhelése, ugyanazokat az alapokat fogja terhelni, csak egy kicsit 
más technikai szemszögből. Azt gondoljuk, hogy ez egy jóval hatékonyabban 
működtethető adózást valósít meg, de érdemi elmozdulást nem jelent.  

A 35. pont volt az utolsó, amely szerintem pont ugyanennek a befektetési 
alapok adózásának a pontosítása volt. Ki kellett cserélnünk a korábbi definíciókat. Ez 
most a definíciók törléséről szól, a másik, a 34. pedig az új definíciók megalkotásáról 
szólt. Nekem ez volt az utolsó felírt pontom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e további hozzászólási 

szándék? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk a módosítási 
szándékokról. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a szavazásnál a háttéranyag 1. pontját 
azért ne támogassuk, mert azt a Törvényalkotási bizottság saját módosítója orvosolja. 
Tehát mielőtt bárki az internetadó bevezetését vagy kivezetésének elmaradását 
vizionálná, ezt egyértelműen és jobban szabályozza a TAB módosítója. Ezért a 
háttéranyag 1. pontjának támogatását nem javaslom, és ennek megfelelően fogom 
szavazásra feltenni a kérdést. Ugyanígy a TAB 1. számú saját módosítójának a 141. 
pontját és a 2. módosító 7. pontját nem javaslom támogatásra.  

Ennek megfelelően kérdezem a képviselőtársaimat - egyenként szavazunk -, 
hogy a háttéranyagban foglalt gazdasági bizottsági módosítókat az 1. pont kivételével 
támogatja-e a bizottság. Kérem, hogy most szavazzunk! (Szavazás.) Húsz igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? Két tartózkodás. 

Az 1. pontról is szavaznunk kell. Ki az, aki az 1. pontot támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Húsz nem szavazat. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság az 1. pontot nem 
támogatta. (Dr. Vas Imre visszatér az ülésterembe.) 

Akkor a TAB saját módosítói közül az 1. módosító támogatásáról - a 141. pont 
kivételével - kérdezem, hogy ki az, aki így, ebben a formában a módosítót támogatja. 
(Szavazás.) Húsz igen szavazat. (Közbeszólásra reagálva:) Huszonkettő, bocsánat! 
Vas Imre képviselőtársam is visszaérkezett. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Három nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás nélkül a 
bizottság a módosító javaslatot elfogadta.  

A 2. számú módosító indítványt azzal a módosítással szeretném szavazásra 
feltenni, hogy a 7. pont nélkül kérem a támogatást, a 2. pontnál pedig a második 
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bekezdés, tehát a második gondolatjel utáni szöveg, ami úgy szól, hogy „ha az éves 
nettó árbevétele magasabb, mint 300 millió forint, de nem haladja meg a 600 millió 
forintot, a jövedéki biztosíték összege 60 millió forint”, ez szerepel a szövegben, 
ehelyett 40 millió forintra teszünk javaslatot. Ugyanígy az ezt követő sorban, az ezt 
követő gondolatjelnél is. (Jelzésre:) Na, jó! Valóban azért itt egy ügyrend 
szükségessége felmerül. Tehát az első gondolatjelet követően úgy változna a szöveg, 
hogy „ha az éves nettó árbevétele magasabb, mint 300 millió forint, de nem haladja 
meg a 600 millió forintot, a jövedéki biztosíték összege 40 millió forint”. Tehát ott 
nem 60, hanem 40 millió szerepel. Egyebekben változatlan formában marad. 
(Szilágyi György jelentkezik.) Képviselő úr, szót kér? (Szilágyi György: Ügyrendi, 
igen!) Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ha így működik a kodifikáció, akkor szeretném 

javasolni ügyrendiben, hogy ne 40 legyen, hanem 30. Írjunk be 30-at! 
 
ELNÖK: Én értem a humort, bizonyos keretek között… (Szilágyi György: Ez 

nem humor, elnök úr!) Bizonyos keretek között szeretem is (Szilágyi György: Lehet 
az 30 is!), csak ez nem ügyrendi javaslat.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): És még akkor szeretném azt is kérni 

ügyrendiben, hogy mondja meg nekem, legyen szíves, mert nem indokolta, hogy 
milyen indokkal is nem javasolja, hogy a 7. pontról szavazzunk! Mert most mondta, 
hogy a 7. pont nem... 

 
ELNÖK: Azért, mert a hatálybaléptetéssel kapcsolatos rendelkezéseket 

tartalmazza, és vannak pontatlanságok. Miután most nem szavazunk az összegző 
módosítóról és az összegző jelentésről, ezért holnap még lesz lehetőség a vitára, és itt 
bizonyos további pontosításokra van szükség, ez a hatályba léptető rendelkezésre 
vonatkozik. Köszönöm.  

Nem tudom ügyrendinek tekinteni azt a javaslatot, hogy 30 millió, mert nem 
kapcsolatos semmilyen formában sem a mi ügyrendünkkel. Érdemi felszólalásként 
meg ez nem hangzott el. (Szilágyi György jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, ön most elkezdte felolvasni azt, hogy 

miről kellene szavaznunk. Ön mellett megjelent két, gondolom, kodifikációs 
munkatárs, aki bemondta, hogy legyen 40 millió, ne 60. Ott mondták, kérdezgették. 
Most ezért próbáltam én; gondoltam, hogy a bizottság tagjaként esetleg én is 
javasolhatom, hogy ne 40 legyen, hanem akkor legyen 30. Tudom, hogy ezt nem 
lehetne igazából, de úgy érzem, hogy ebbe a kodifikációs munkába, amit ma 
tapasztalhattunk, szerintem ez belefér. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy valóban az is abnormális, amire itt a konkrét 

pontnál kényszerültem, én szavaztatok az ön javaslatáról. 
Tehát kérdezem, hogy ki az, aki támogatja azt a módosító javaslatot - 

ügyrendinek nem tudom tekinteni -, amely szóban elhangzott, és gondolom, 
bizottsági előterjesztésnek tekinthetem tartalmilag. Ki az, aki ezt támogatja, tehát, 
hogy 30 millió forint legyen? (Szavazás.) Hárman támogatják. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Húsz nem szavazattal a bizottság ezt elutasította.  

Ezt követően először még ne is az egészről szavazzunk, hanem kifejezetten a 2. 
számú módosítási szándék 2. pontjáról. Kérdezem a bizottságot, hogy ebben a 
formában elfogadja-e a módosítást, hogy a második gondolatjelet követően a jövedéki 
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biztosíték összege nem 60, hanem 40 millió forint. Ki az, aki ezt támogatja? 
(Szavazás.) Ezt nem értem egyébként, mivel a Jobbik módosító indítványával azonos 
irányú a javaslat, de ettől persze mindenki szabadon szavaz. Tehát ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás. - Dr. Staudt Gábor: Nem veszünk részt a szavazásban, elnök 
úr!) Ez huszonkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Huszonkét igen szavazattal, egyhangúlag 
a bizottság a módosító javaslatot elfogadta.  

Akkor az így módosított 2. pontra tekintettel, a 7. pont nélkül, kérdezem, hogy 
ki az, aki a 2. számú módosítási szándék elfogadását támogatja. (Szavazás.) 
Huszonkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Huszonkét igen szavazattal, egyhangúlag a 
bizottság elfogadta. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. Mindezekre tekintettel most az összegző módosító 
javaslatot és a jelentést nem kell elfogadnunk, arra a holnapi ülésen kerül sor, ezért a 
bizottsági ülést bezárom. A mai munkát köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc) 

   

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Pavlánszky Éva, Bihariné Zsebők 
Erika és dr. Lestár Éva  

 


