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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 17 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Elnézést kérek a késésért. A bizottsági ülést megnyitom. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés a helyettesítésekkel határozatképes. A 
helyettesítési rend a következő: Répássy alelnök úr Balla alelnök urat, Pesti Imre 
képviselőtársunk Salacz Lászlót, Szűcs Lajos képviselő úr Selmeczi Gabriellát, Bóna 
Zoltán Vécsey Lászlót, Galambos Dénes B. Nagy Lászlót, Kucsák László L. Simon 
Lászlót, Vas Imre Dunai Mónikát, Hadházy Sándor Horváth Lászlót, Bárándy Gergely 
Varga Lászlót, Hiszékeny Dezső pedig Gőgös Zoltán képviselőtársunkat helyettesíti. A 
fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a mai ülésre azért van szükség, mert reggel 9-től holnap az 
Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot fogja tárgyalni, tehát ezért nem tudtuk a holnapi 
ülésen megtárgyalni, a holnapi javaslatokat pedig még a mai ülésen nem tudjuk a 
házszabályi határidőből adódóan megtárgyalni. Úgyhogy kérem a bizottságot, hogy az 
egyetlen napirendi pontot tartalmazó napirendi javaslatról most legyen szíves 
dönteni! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 29 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13159. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Soron következik az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13159. számú törvényjavaslat. A házszabálytól való eltérés 
alapján tárgyaljuk a törvényjavaslatot. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Tállai András államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban található öt darab ellenzéki módosító javaslat, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti és 2. hivatkozási számú, 
szintén kormánypárti módosító javaslata. Az államtitkár úrnak adom meg a szót. 
Kérem, hogy a módosító javaslatokról is legyen szíves nyilatkozni. Parancsoljon! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. háttéranyagban lévő módosító 
javaslatokat nem támogatja a kormány, egyiket sem, míg a 2. törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatnál a 7-14. pontokat szintén nem támogatja, tehát az 1-6. 
és a 15-20. pontokat támogatja, és a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
módosító javaslatot pedig nem… (Jelzésre:) A törvényalkotási bizottsági 2-esre 
mondom, hogy a 7-14. pontokat nem támogatja… 

 
ELNÖK: Tehát az 1. hivatkozási számúval kapcsolatban még nem nyilatkozott 

az államtitkár úr. A 2.-nál az 1-6. és 15-20. pontokat a kormány támogatja… 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tehát a 2. 

hivatkozási számúról beszélek. Az 1. hivatkozási számúról, a kormánypárti 
módosítókról pedig nem tudunk álláspontot mondani, hiszen ezeket most ismertük 
meg.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Burány Sándor 

képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Államtitkár Úr! Az MSZP módosító javaslatainak egyik eleméről, az adókról 
és a járulékokról szeretnék beszélni, annál is inkább, mert pontosan ez az a pont, 
amiben következetesen évek óta a kormány javaslatával szemben alternatív 
megoldásokat dolgozunk ki.  

Meg kell mondanom, hogy a kormány a maga szempontjából tulajdonképpen 
következetes, hiszen 2010 óta azt az elvet követi, akár a vállalkozásokról van szó, akár 
a munkavállalókról, hogy azoknak az adóterheit, akik a vállalkozások, illetve a 
munkavállalói keresetek alján helyezkednek el, növeli, és azoknak a terheit pedig, 
akik a legjobban keresnek és a legnagyobb vállalkozások, a legnagyobb árbevételű 
vállalkozások, csökkenteni igyekszik. Szerintünk ennek pont a fordítottjára van 
szükség: sem a vállalkozások világában, sem a munkavállalók esetében nem azokat 
kell támogatni adókedvezménnyel, akik a legjobb helyzetben vannak, hanem azokat 
kell támogatni adókedvezménnyel, akik a legrosszabb helyzetben vannak.  

A kormány most beterjesztett törvényjavaslata a vállalkozások világában 
pontosan ezt a szemléletet tükrözi, amit évek óta bírálunk. Nevezetesen: a 
vállalkozások kevesebb mint 1 százalékának, tulajdonképpen néhány tized 
százalékának csökkenti a társasági adóját, hiszen arról van szó, hogy azon 
vállalkozások száma, ahol érdemben, 19-ről 9 százalékra csökkenne a társasági adó, 
valamivel több mint ezer, ennyi körülbelül ezeknek a vállalkozásoknak a száma, 
miközben több százezer hazai vállalkozásról beszélünk.  

Tehát meg kell állapítani, hogy a kormány érdemben csak a vállalkozások 
néhány tized százalékának csökkenti az adóterheit, legrosszabbul a kisvállalkozók 
jönnek ki az egészből, az ő esetükben a minimálbér drasztikus megemelése - a bruttó 
emelésről beszélek - jóval nagyobb költségterhet jelent, mint az a járulékcsökkenés, 
amit a kormány cserébe kínál.  

Az MSZP javaslata pontosan ellentétes irányú. Mi nem bolygatnánk a társasági 
adó intézményét, nem csökkentenénk a legnagyobb vállalkozások adóját, ezzel 
szemben viszont a mi javaslatunk garantálja a 100 ezer forintos nettó minimálbért, a 
garantált bérminimum esetében pedig a 126 ezer forintos minimális juttatást, anélkül 
hogy egyébként a kisvállalkozások terhei növekednének. Ezt azért tartjuk fontosnak, 
mert ezt a bérteher-növekedést 2012-2013 környékén a kisvállalkozások elbocsátással 
honorálták, tehát akkor is egy erőltetett bruttó bérnövekedés volt számukra 
előirányozva, hogy valamilyen módon a nettó minimálbér megadóztatását a kormány 
kompenzálni tudja.  

Összegezve tehát: szemben a kormány javaslatával a mi javaslatunk nagyobb 
nettó minimálbért, 100 ezer forintos nettó minimálbért eredményezne anélkül, hogy 
egyébként a kisvállalkozásoknak ez bármilyen többletteher-növekedéssel járna. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A következő kérdéseim lennének. Az egyik, hogy 

én elfogadom - és bocsánat, ez most nem teljesen a tárgyhoz tartozik - az elnök úrnak 
a bocsánatkérését; gondolom, akkor ön késett, tehát nem egyeztetés volt, mert húsz 
percet csúszunk egyetlenegy napirendi pontnál.  
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Amit nem értek, és erre szeretnék válaszokat kapni: először is, arra is szeretnék 
válaszokat kapni, bár tudom, hogy itt beszélünk különböző adózási dolgokról meg 
hasonlókról, és az államtitkár úrnak valószínűleg választ kellene tudni adni ezekre a 
kérdésekre, hiszen azért mégiscsak ő a NAV-nak is a vezetője, és nem az Erzsébet-
utalványokról beszélünk jelen pillanatban, amiről nem tudta, hogy adóköteles vagy 
nem adóköteles. Tehát például szeretném, ha megindokolnák, hogy a TAB által 
benyújtott 1. módosító javaslatot miért nem támogatják, mert nem értem igazából, 
hogy ha a TAB benyújt egy törvénymódosító javaslatot, amely véleményem szerint 
egyébként valóban - ellentétesen az indoklással - nem csak szövegpontosító 
javaslatokat tartalmaz, de ha csak szövegpontosító javaslatokat tartalmaz, és igaz az 
indoklás, akkor nem értem, hogy a kormány miért nem támogatja az 1. sorszámú 
TAB-módosítót. Tehát szeretnénk megtudni, hogy mi az oka annak, az államtitkár úr 
által nem támogatott különböző pontoknál mi az indok, ami miatt nem támogatják, 
hiszen azért az 1. ponton kívül ebben vannak olyan pontok is, amelyek egyértelműen 
azt támasztják alá, hogy a kormány valóban jogosan lépett ki abból a nemzetközi 
szervezetből, amelynek eddig a tagja volt, és amely 70 olyan elmaradott országot 
tartalmaz, mint például az USA és Nagy-Britannia, amelyek a transzparens és 
átlátható kormányzati működéssel kapcsolatosan végeznek antikorrupciós 
gyakorlatot. És mint megtudtuk a hírekből, tegnap kilépett ebből a kormány, nagyon 
helyesen egyébként, mert a most látható és az államtitkár úr által elutasított módosító 
javaslatok egy jelentős része is pont azt szolgálná, hogy minél kevesebb dolgot 
lehessen titkosítani, minél átláthatóbbak legyenek a közpénzköltések, és minél 
átláthatóbb legyen az egész állami működés, aminek szerintem minden egyes 
normális országban célnak kellene lenni; célnak kellene lenni, hogy minél inkább és 
minél jobban tudjuk felhasználni a közpénzeket. Tudom egyébként, hogy vannak 
ennek ellenkezőjére is nemzetközi példák, vannak olyan országok, ahol ez másképp 
működik, és egyébként jól, valószínűleg az önök véleménye szerint jól, ellentétesen az 
USA-tól vagy Nagy-Britanniától, vagy akár Norvégiától, tehát van nemzetközi példa, 
Észak-Koreában is úgy működnek, hogy nem nagyon lehet belelátni abba, hogy mire 
költenek, mikor és mit.  

Tehát szeretnék választ kapni arra, hogy azokat a módosításokat, amelyeket az 
államtitkár úr megnevezett, miért nem támogatják, tehát ha szakmailag 
alátámasztaná, akkor ennek nagyon örülnék és megköszönném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem akarom az államtitkár úr kenyerét elvenni, de annyit 

szeretnék jelezni, hogy az ellenzéki vádak mindig arról szólnak, hogy a kormánypárti 
TAB-módosító a kormány módosítója, de ez nem feltétlenül jelenti ezt. A konkrét 
esetben az 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító nem a kormányt fedi, hanem 
a frakciót, és nyilván ez az oka annak, hogy az államtitkár úr ezzel kapcsolatban nem 
kívánt állást foglalni. 

Még annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, ha az 1. módosítóba 
belemegyünk, hogy a 4. és 5. módosító javaslat külső túlterjeszkedést valósít meg, 
tehát míg a belső túlterjeszkedésnél érdemes maximális jóindulattal lennünk 
értelmes javaslatok iránt - bár a házszabály elég szigorú -, de az, hogy új törvényt 
nyissunk meg, szerintem túlmegy az elfogadhatóság határán. Nem támogatja a 
kormány ezeket, de jelzem, hogy mind a 4., mind az 5. módosító érdemi külső 
túlterjeszkedést valósít meg.  

Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Engem speciel 

nem az zavar, hogy nem ért egyet a kormány és a bizottság kormánypárti többsége, 
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hanem az, hogy megint a koncon marakodnak, de ez legyen az én meglátásom és 
megjegyzésem.  

A Szocialista Párt módosító javaslataira rátérve: amit Burány Sándor 
képviselőtársam ismertetett, az az MSZP biztos megélhetést célzó 
javaslatcsomagjának az első része, a nettó 100 ezer forintos minimálbér 
megteremtésére tett javaslat, a második pedig a nyugdíjak dupla mértékű emeléséről 
szól, bár nem tudom, hogy ez most mihez képest dupla mértékű. Maga a módosító 
javaslatunk arról szól, hogy 3,2 százalékkal emelkedjenek a nyugdíjak, nem elég egy 
egyszeri juttatás a nyugdíjasoknak, tartós és a javasoltnál magasabb nyugdíjemelésre 
van szükségük, 3,2 százalékra. A kérdésem is ezzel kapcsolatos.  

A kormányfő többször elmondta, hogy 1,6 százalékos nyugdíjemelés várható, 
annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank inflációs prognózisa ennél lényegesen 
magasabb, viszont magában a javaslatcsomagban, ebben a salátatörvényben nem 
látjuk az 1,6 százalékot. Ha jól értem, ebben nincs módosítás, akkor marad a 
költségvetési törvényben rögzített 0,9 százalékos mérték. Erre szeretnék választ 
kapni, hogy miért nincs benne. Ha a kormányfő megígérte, akkor miért nem szerepel 
ebben? Bár volt már erre példa.  

A másik kérdésem, amely most reppent fel kérdésként, hogy az egyszeri 
juttatással kapcsolatban - az Erzsébet-utalványra gondolok - kell-e adóbevallást 
készítenie 2,7-2,8 millió nyugdíjasnak erről a juttatásról.  

A harmadik dolog - salátatörvényről van szó, és itt van a koncon való 
marakodás, hiszen ezek a TAB-módosítók is erre vonatkoznak - a pénzügyi 
szervezetek különböző rendszereinek, informatikai rendszereinek auditálásával 
kapcsolatos javaslatcsomag. Emlékeim szerint a Magyar Nemzeti Bank már 
kiválasztotta azt a szupercéget, a Hunguard nevű céget, amely már energetikai cégek 
számlázási rendszereit jó pénzért auditálta. Most a pénzügyi szervezeteknél kapja 
meg ezt a lehetőséget, nem kevés pénzért.  

Egyrészt probléma, hogy egy magántársaság fér hozzá a pénzügyi intézmények 
különböző rendszereihez, és jut hozzá olyan információkhoz, amelyek, azt gondolom, 
nem feltétlenül jó, ha egy külső magáncéghez kerülnek, viszont nem ismerjük ennek a 
cégnek a tulajdonosi hátterét, ez a fő probléma ezzel a társasággal. Ha jól tudom, 
valamilyen máltai tulajdonosa van magának a cégnek. Zavarja-e ez a tisztelt 
államtitkár urat és a tisztelt minisztériumot, hogy egy ismeretlen tulajdonosi háttérrel 
rendelkező gazdasági társaság már az energetikai cégek különböző adataihoz 
hozzáfért, most pedig a pénzügyi intézmények adataihoz és rajta keresztül a pénzügyi 
intézményeket, bankokat használó magyar állampolgárok adataihoz hozzáfér? Ez 
hogyan egyeztethető össze az amúgy átláthatóságot hirdető kormányzati politikával? 
Bár erről már lemondhatunk, hiszen a kormányzat kilépett az átláthatóságot hirdető 
államok közösségéből, ha jól hallottam a hírt, és olvastuk a kormányhatározatot. De a 
konkrét kérdésem: ismerik-e a Hunguard nevű cég valós tulajdonosait?  

Tehát: hol az 1,6 százalék? Kell-e adóbevallást készíteni a nyugdíjasoknak? És 
ki a Hunguard valós tulajdonosa? Erre várom államtitkár úr válaszát. 

Bocsánat, egy technikai javaslatot is hadd kérjek elnök úrtól! Szeretnénk kérni 
a háttéranyag 4., 7., 8., 9., 10. és 11. pontjáról történő külön szavazást. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony kért szót. Parancsoljon! 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosításáról szeretnék 
kérdéseket feltenni. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elnökével, Péterfalvi Attilával 
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lett-e egyeztetés? Mert adatvédelmi szempontokból aggályosnak tartjuk, hogy a 
nyugellátásban részesülő emberek összes adatát szeretné a kormányzat tájékoztatási 
célokra felhasználni. Pontosan az elmúlt napok botránya világít rá arra, hogy 
nemsoká választások lesznek Magyarországon, és most már minden eszközt bevet a 
kormányzat és a Fidesz arra, hogy megszerezze az emberek adatait, a kormányzat 
teljesítését kommunikálja, és akár közalkalmazottakat, köztisztviselőket használjanak 
fel erre. 

A mai nap olvashattuk, hogy Lázár János nem tett le arról, hogy felhasználja az 
állami alkalmazottakat kampánycélra. Szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy 
van-e félnivalójuk a nyugdíjasoknak, hogy az adataikat kiadják, kormányzati célra, 
propagandacélra használják fel, és van-e félnivalójuk a köztisztviselőknek, állami 
alkalmazottaknak, hogy akár kampánycélra felhasználhassák őket. Várom válaszát, 
államtitkár úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! A minap, konkrétan tegnap volt 
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a beszámolójáról a parlamenti vita a plenáris 
ülésen, és itt rendkívül hosszan vitatkoztunk a bírák illetményéről, fizetéséről, illetve 
az igazságügyi alkalmazottak fizetéséről.  

Tudjuk azt, hogy Völner Pál képviselőtársunk - ugyan nem államtitkárként, 
hanem képviselőként - benyújtott egy törvényjavaslatot, amely érintette volna az 
igazságügyi alkalmazottak bérét. Ez most is a parlament előtt van, de Vas Imre 
képviselő úr javaslatára ezt az Igazságügyi bizottság levette napirendjéről. Ennek az 
indoka az volt, hogy máshol, más törvényben kívánják rendezni ezeket a kérdéseket.  

Most előttünk fekszik ez a törvény, amit tárgyalunk. Ennek, ha én jól látom, a 
18. pontja hivatott arra, hogy ezt rendezze, ez az 51. §, amely az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt módosítaná. Völner Pál azért 
nyújtotta be ezt a javaslatot, és azzal indokolta a parlamenti vitában azt, hogy nem 
kormányjavaslatként jött be, hanem képviselői önálló indítványként, hogy ennek a 
problémának a kezelése nem tűr halasztást, és hogy ezt el lehessen még ebben az 
évben fogadni, nem jött volna ki, ha az államigazgatási egyeztetést lefolytatják. 
Rendben van, bár akkor is vitattuk azt, hogy egyáltalán szerencsés-e az, hogy a bírák 
fizetésétől elválasztjuk az igazságügyi alkalmazottak bérét. 

Azért mondtam ilyen hosszan az előzményeket, mert azt látom, hogy míg 
Völner Pál javaslata, ami egyébként messze nem kielégítő és messze nem 
megnyugtató, legalább rendezte volna a bírósági titkárok, igazságügyi szakértők, 
alügyészek, bírósági fogalmazók, szakértőjelöltek, ügyészségi fogalmazók bérét is, ami 
meg itt előttünk fekszik javaslat - de javítson ki, államtitkár úr, ha ebben nincs igazam 
és rosszul látom -, ezeknek az embereknek a bérét nem rendezi, hanem csupán az 
igazságügyi egyéb alkalmazottakról, tehát fizikai dolgozókról, írnokokról - nagyjából 
összefoglalóan így tudom megfogalmazni - rendelkezik. Ugyanis a fogalmazóknak, 
titkároknak, illetve a többi általam felsorolt kategóriába tartozó munkavállalónak, 
igazságügyi alkalmazottnak most is fölötte van a fizetése a minimálbérnél, sőt a 
garantált bérminimumnál is, hiszen ők egyébként egytől egyig felsőfokú végzettséggel 
rendelkező emberek, jogászok, természetesen a szakértők kivételével, ahol más is 
szóba jöhet, de bírósági titkár, fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, alügyész, mindenki 
jogász.  

Szeretném egyrészt megkérdezni azt, államtitkár úr… (Tállai András a 
munkatársával konzultál.) - szívesen várok, mert nyilván engem is érdekel, tehát 
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érdemes konzultálni ebben, én is azt gondolom. -, hogy egyrészt miért nem kívánják 
rendezni az említett kategóriákba sorolható munkavállalók bérét. Borzasztó nagy 
szükség lenne rá. Nem akarom elismételni azt, amit az OBH elnökének a 
beszámolójakor elmondtunk a parlamenti vitában, de azt szeretném önnek is 
mondani, hogy egyre csökken a fogalmazónak jelentkező jogvégzett emberek száma, 
és ez nagyon nagy problémát fog okozni az igazságszolgáltatásban, nemcsak hosszú, 
de középtávon is. Tehát nekik miért nem kívánják rendezni, Völner Pál javaslata 
ellenére?  

A másik, ha jól látom, ez valójában az írnokoknál fog, ha nem is nagy, de 
valamilyen kézzelfogható emelkedést jelenteni. Ugyanis ha jól tudom, akkor most 
115 400 forint a fizikai alkalmazottak bérezése. Ez emelkedne, ha a számok 
stimmelnek, 127 500 forintra. Tehát itt bruttó 11-12 ezer forintos emelkedésről van 
szó, ami azért, lássuk be, érdeminek nem nagyon tekinthető. 

A másik: az írnokoknál bruttó 30 ezer forint körüli az emelkedés - arra az 
ember azt mondja, hogy az már valami. De ez az egy kategória, ahogy én látom, ahol 
valódi béremelkedés tapasztalható majd az igazságügyi alkalmazottak körében. Tehát 
miért nem volt jó Völner Pál javaslata? A mi számításaink szerint többet adott volna 
ezeknek az embereknek is. Tehát többet kapott volna a fizikai alkalmazott is, de 
többet kapott volna az írnok is, és még pluszban a többi igazságügyi alkalmazott 
egységesen kapott volna fizetésemelést.  

Úgyhogy szeretném azt megkérdezni még egyszer, államtitkár úr, hogy miért 
kellett Völner Pál javaslatát megváltoztatni, és miért nem kívánják rendezni a többi 
igazságügyi alkalmazott bérét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel további felszólalási szándékot nem látok, az 

államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Megpróbálok pontonként, röviden válaszolni. Az első felvetésnek a 
Magyar Szocialista Párt részéről egy jó része túlterjeszkedő javaslat, hallhattuk az 
elnök úrtól. De ami nem az: ha jól értem, akkor az MSZP nem támogatja az 
adócsökkentést; nem támogatja a társasági adó csökkentését; nem támogatja azt, 
hogy Magyarországon 9 százalékos társasági adó legyen, ami az Európai Unióban a 
legalacsonyabb kulcsot jelenti. Nem támogatja ezzel azt, hogy jelentősen javítsuk a 
magyar vállalkozások, a magyar gazdaság, az egész ország versenyképességét.  

Szeretném azt is elmondani, hogy a kisvállalkozók tekintetében is jelentős 
kedvezmények lépnek majd hatályba, hiszen például ezen törvény tartalmazza a kiva 
alapján adózóknak a 16 százalékról 14 százalékra történő kulcscsökkentést. Itt a 
társasági adó és a szociális hozzájárulási adó egyben kerül megfizetésre.  

Egy másik törvényben, szintén január 1-jétől, a katát választóknál a bevételi 
értékhatár a duplájára növekszik, 6 millióról 12 millióra, ugyanakkor pedig az 
adózásuk marad 50 ezer forint/hó. Ez lényegében jelentős adózási csökkentést jelent.  

Ami az 1,6 százalék nyugdíjemelést jelenti, azt kormányrendelet fogja majd 
szabályozni. Ebben kerül meghatározásra az 1,6 százalékos nyugdíjemelés január 1-
jétől a nyugdíjasok számára.  

Az Erzsébet-utalvány után nem kell adóbevallást adni a nyugdíjasoknak. Ez 
egy téves adószakértői nyilatkozat volt, a mai sajtóban jelent meg. Azt gondolom, 
hogy Zara László tévedett, amikor telekürtölte ezzel az újságot a médián keresztül. 
Teljesen egyértelmű az álláspont a törvények alapján, hogy nem kell. 

Ami az auditáló cégek kiválasztását jelenti, azt a Magyar Nemzeti Bank végzi 
meghatározott jogszabályok alapján. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a 
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kormánynak semmilyen feladata és döntési jogköre nincs ebben a kérdésben. Ezért 
azt tudom mondani, hogy erre a kérdésre nem tud a Nemzetgazdasági Minisztérium 
válaszokat adni, hiszen nem vett részt az eljárásban, a jogszabály nem hatalmazza fel. 

Ami az adatvédelmi aggályokat illeti, szintén még az MSZP részéről: azt 
gondolom, ennek semmilyen alapja nincsen, hiszen az adatvédelmi törvény alapján 
kerülnek megszólításra a nyugdíjasok, a jogszabályok és a törvények teljes 
betartásával. Tehát az eljárás nem ad alapot arra, hogy bármilyen törvénytelenség is 
történjen ebben a tekintetben. 

És az utolsó kérdést illetően pedig, valóban, a törvényjavaslat 51. §-a az 
igazságügyi alkalmazottak tekintetében rendezi a garantált bérminimum összegének 
a kifizetését; járásbíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán dolgozó, középfokú 
végzettséggel rendelkező tisztviselők és írnokok számára teszi lehetővé a bérfeszültség 
elkerülése érdekében a garantált bérminimum kifizetését, 2017. január 1-jétől. A 
törvényjavaslat nem tartalmaz semmilyen más egyéb, igazságszolgáltatásban dolgozó 
számára bérrendezési kérdést. Tehát ezekre a kérdésekre én itt, miután én az adott 
törvényjavaslattal kapcsolatos állásfoglalásra vagyok felhatalmazva, ezért 
nyilvánvalóan nem tudok tenni nyilatkozatot, csak ami a törvényjavaslatban benne 
van.  

Végezetül a jobbikos kérdés. Szeretném elmondani, való igaz, hogy a pénzügyi 
szervek auditálásával kapcsolatosan két kérdés vetődött fel. Az egyik az alap 
törvényjavaslatban szereplő szabályozási mód, ami benyújtásra került, a személyes 
adatok védelme tekintetében; a másik pedig, ami felmerült, a Törvényalkotási 
bizottság által benyújtott javaslat, amely azt feltételezi, hogy az auditáló szervezet 
nem is jut személyes adatokhoz, és ezáltal nem is kell hogy azokat kezelje, és ezért 
nem mondja ki a törvényjavaslat, hogy mit tegyen velük. Véleményünk szerint az 
eredeti törvényjavaslat a jó és az erősebb, és ezért végül a kormány amellett tette le a 
voksát, és azt támogatja.  

Az 1. hivatkozási számú benyújtott módosító javaslat az áfa kérdésével 
foglalkozik. Erre pedig nem azt mondtam, hogy nem támogatjuk, hanem azt, hogy 
nincs álláspontja a kormánynak, miután ezt nem tudtuk kialakítani. Nyilván az 
Országgyűlés bölcsességére bízza a kormány, a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy 
milyen változatot kíván elfogadni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Gondolom, nem árulok el nagy titkot, államtitkár úr, hogy tökéletesen 
elfogadhatatlan számomra az a válasz, amit ön adott. Értem, hogy széttárja a karját, 
de azt tudom mondani, hogy mivel Völner képviselő úr javaslatát a kormány 
támogatta, ön meg itt a kormányt képviseli, ezért én úgy gondolom, nem 
megalapozatlan kérés tőlem az, hogy megkérdezzem öntől, és ön pedig megválaszolja, 
hogy ha azt is támogatta a kormány, akkor most miért vonult onnan vissza.  

Hiszen ott, még egyszer mondom, nemcsak egy egyszerű képviselői önálló 
indítványról volt szó, hanem a kormány, az ön államtitkártársa nyilatkozott arról, 
hogy támogatja. De feltehetném úgy is a kérdést - mert ön nem tett mást, mint hogy 
ismertette, hogy mi van ebben a jogszabályban, ez rendben van, ezt köszönöm, el 
tudtuk mi is olvasni, de akkor úgy kérdezem, államtitkár úr -, hogy miért nincs benne 
ennél több. Tehát ha ön bérfeszültség-rendezésről beszél, akkor éppen ez a törvény 
fogja a bérfeszültséget keletkeztetni. Miért nincs benne minden igazságügyi 
alkalmazott ebben a körben? Miért emelnek ki belőle néhányat, és hagynak ki belőle 
másokat?  
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Ez a változtatás azt fogja eredményezni, államtitkár úr, csak hogy ön is tudja, 
hogy egy bírósági fogalmazó, aki egyébként egy jogvégzett ember, tehát felsőfokú 
képesítéssel rendelkező munkavállaló, tizenvalahányezer bruttóval fog többet keresni, 
mint egy írnok, aki középfokú munkavállaló. Ha bérfeszültségről beszél államtitkár 
úr, akkor itt már rögtön jelzek egyet, hogy lesz.  

Másrészt: semmi nem indokolja, hogy azok a munkavállalók, akik egységesen 
eddig a bírói illetményhez voltak kötve, és százalékosan meghatározták az ő 
keresetüket ehhez mérten, most abból egy részét kiemelik, ott végrehajtanak 
fizetésemelést - ami nagyon helyes egyébként, mert különben elmennek 
árufeltöltőnek, ahogy hatan már elmentek, mert egy írnoknak sajnos ez is alternatíva 
volt -, a másik csoportnak, akik egyébként felsőfokú képesítéssel rendelkeznek, ott 
meg nem emelnek bért. De miért? Erre legyen szíves, államtitkár úr, válaszoljon. Erre 
biztos tud, mert ez ehhez a törvényhez tartozik.  

A másik pedig, amit meg Vas Imre képviselő úrtól kérdeznék, hogy akkor most 
ezek után legyen szíves megmondani, hogy hogyan értsem én azt az ígéretét, amit tett 
az Igazságügyi bizottság ülésén, hogy máshol rendezik ezt a kérdést. Mert ön azt 
mondta, hogy azért vesszük le, és azért javasolta ön személy szerint, hogy levegyük ezt 
a Völner-féle javaslatot a napirendről - amiről egyébként hétfőn tudnánk szavazni -, 
merthogy majd máshol rendezik ezt a kérdést. Én nem látom, hogy hol. Mert ez, ami 
itt előttünk fekszik, itt nem rendezik. Itt a felét úgy, ahogy, még azt sem olyan 
mértékben, ahogy egyébként az eredeti javaslatban szerepel, egy másik társaságnak 
viszont sehogy sem rendezik az illetményét. Úgyhogy szeretném tudni, hogy akkor 
most a következő két-három napot, ami még hátravan, azt hogyan képzeli el képviselő 
úr, mert nyilván az ígéretét be kívánja tartani, miszerint is majd rendezik ezeknek az 
embereknek is a bérét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár ez nem az Igazságügyi 

bizottság ülése ismereteim szerint, de Bárándy képviselőtársamnak felhívom a 
figyelmét, hogy az őszi ülésszak december 15-ig tart, úgyhogy a kérdése idő előtti. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért vagyok 

gondban, megmondom őszintén, mert én úgy tudom, és úgy is gondoltam, hogy a 
Törvényalkotási bizottságnak az a munkája és az a feladata, hogy azokat a módosító 
javaslatokat, amelyeket azért nyújtanak be valószínűleg a képviselők - legyenek azok 
akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselők -, hogy az adott törvényjavaslatot még 
jobbá tegyék, és utána ezt beterjeszthessék az Országgyűlés elé, és ott döntenek erről 
a dologról. Na, most ebben a bizottságban - túlnyomórészt egyébként helyesen - 
jogászok ülnek, nem közgazdászok. Idejön elénk egy anyag, amiben valakik - 
kormánypárti képviselők - gondolják úgy, hogy jobbá teszik a törvényt ezzel a 
módosító javaslattal. Idekerül elénk, nekünk most erről dönteni kellene.  

Itt ül velünk szemben a kormány képviseletében államtitkár úr, aki ráadásul a 
NAV-nak is a vezetője - tehát egy hozzáértő, szakértő emberről beszélünk, ugye, 
feltételezhetem, aki ilyen pozíciót lát el, az átlátja ennek az egésznek a lényegét -, és 
azt mondja, hogy ő nem tud arról nyilatkozni, hogy ez a módosító javaslat most jó 
vagy nem jó. Akkor kérdezem én, és önöket is tényleg kérdezem, hogy hogy tudunk 
felelősséggel dönteni erről a kérdésről jelen pillanatban. Ha a kormány 
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képviseletében nem tudnak arról dönteni, hogy ez a módosító javaslat jobbá teszi-e a 
törvényt, vagy pedig nem teszi jobbá a törvényt, akkor elvárják tőlünk, hogy mi 
vállaljuk azt a felelősséget adott esetben, és önök is - mert most önöknek van a 
legtöbb szavazata, tehát önöké ez a felelősség igazából -, hogy önök döntsék el úgy, 
hogy államtitkár úr nem tudja megmondani, hogy ez jó vagy nem jó? Hiszen azt 
mondja, hogy a kormánynak erről nincsen álláspontja. Lehet, hogy jó, lehet, hogy 
nem jó. Ő ezt most nem tudja, de holnap szavazni fognak róla az Országgyűlésben. 
Tehát lehet, hogy ez a módosítás jobbá tenné a törvényt, viszont nem kerül be, ha 
önök most leszavazzák. De az is lehet, hogy nem tenné jobbá a törvényt, és önök most 
megszavazzák, akkor csak rosszabb lesz tőle.  

Tehát ezek olyan faramuci helyzetek szerintem, amiben - én úgy gondolom, 
hogy - a mi részünkről nem hiszem, hogy ehhez asszisztálni szeretnénk. Döntsék el 
akkor önök, vagy beszéljék meg külön-külön, aztán utána majd behoznak azt az 
Országgyűlés elé, amit akarnak, főleg úgy, hogy feltesszük a kérdéseket - és ezzel 
kapcsolatban is feltettem a kérdéseket, hogy miért nem támogatják, vagy miért 
támogatják -, de akkor ezek szerint erre nem tudunk választ kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is most akkor érdemben szólok hozzá. Először is, amit Szilágyi 

György képviselő úr elmondott: szerintem az itt benyújtott 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági törvénymódosító javaslat tartalma teljesen világos, tehát 
gondolom, képviselő úrnak nem a tartalom tekintetében van szüksége a kormánytól 
felvilágosításra. Én örülök, csak nem látom a Jobbik politikájából, de örülök, ha 
egyébként abszolút igazodási pontnak a Jobbik a kormány véleményét tekinti. Ez 
újszerű egyébként, támogatandó a mi részünkről, viszont a javaslat semmi mást nem 
tartalmaz, mint hogy nettó vagy bruttó kell számolni azt a maximális díjat, amelyet a 
bankokkal különböző szakértői tanúsítványért és egyébért fizettetni lehet. A javaslat 
azt célozza, hogy ez magasabb legyen. Tehát, amiről beszélünk maximális felső 
összegként, az nettó összeg. Tehát ezáltal még áfát kell fizetni. Úgyhogy ennek alapján 
képviselőtársam is el tudja dönteni, hogy mit szeretne: a bankok többet vagy 
kevesebbet fizessenek?  

Az, hogy a kormány egyébként még nem döntött egy olyan javaslatról, amit 
tegnap a kormánypárti frakció nyújtott be, ilyen valószínűleg más kormány működése 
alatt is volt. Tehát e tekintetben a képviselő úr felháborodását csak annak tudjuk be, 
hogy valószínűleg jobbikos kormányzati tapasztalat eddig még nem állhat 
rendelkezésre, de szerintem ilyen minden más kormány alatt már előfordult. 
Úgyhogy nem értem, hogy miért van feltétlenül szükség arra, hogy államtitkár úr a 
kormány álláspontját ismertesse. Érthető a módosító javaslat, a kormány még nem 
döntött róla, hogy támogatja-e. Nyilván a hétfői - nem holnapi, hanem hétfői vagy 
keddi - szavazásig a kormány majd kialakítja az álláspontját, és az a frakció számára 
is irányadó lesz, vagy ami még jobb, ha ez fordítva történik.  

Ami pedig Bárándy képviselőtársam, alelnök úr felvetésére vonatkozik: miután 
az adótörvényeknél az összes tárca képviselője itt ülhetne, hosszú tárgyalás folyt és 
folyik még most is az Országos Bírósági Hivatallal, azzal egyetértek, hogy ez a 
fizetésemelés ugyan komoly és jogos problémákat orvosol, ezért reméljük, hogy 
mindenki támogatja is, de továbbra is gyalázatos bírósági, titkári és fogalmazói 
fizetések vannak, és ezt január 1-jén visszamenőleges hatállyal rendezni kell. Erre 
kormányzati szándék és ígéret van is. Reméljük, hogy megvalósul, de ez nyilván a jövő 
évben tud csak megvalósulni, akkor is, ha január 1-jére visszamenőleges hatállyal erre 
ígéret van. Reméljük, hogy ez ennek megfelelően fog megtörténni.  

Miután újabb felszólalásokat indukált az én felszólalásom, ezért akkor most 
Burány Sándor képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. 
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BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Hadd 

pontosítsam államtitkár úr szavait! A társasági adót nem általában mérsékli a 
kormány. Jelenleg egy kétkulcsos társasági adó van, aminek az a lényege, hogy 500 
millió forint éves árbevétel felett 19 százalék a társaságiadó-kulcs, ez alatt pedig 10 
százalék. A kormány javaslata az, hogy úgy legyen egykulcsos, hogy egységesen 9 
százalék lenne a társasági adó kulcsa.  

A kormány javaslatából azt a részt, hogy az 500 millió alatti cégeknek, köztük a 
kisvállalkozásoknak 9 százalékra mérséklődjön az adója, azt támogatjuk. Viszont nem 
tartjuk az ország legfontosabb problémájának jelenleg azt az elképzelést, hogy a 
legnagyobb vállalkozások, köztük azon multinacionális vállalkozások adóját 
mérsékelje a kormány, amelyek a stratégiai megállapodásokon keresztül egyébként is 
súlyos százmilliárd forintokkal vannak kistafírozva.  

Úgy gondoljuk, hogy a kormány javaslatával szemben - ami a legnagyobb cégek 
adóját mérsékli a kisvállalkozók kárára, hiszen a kormány javaslata azt jelenti, hogy a 
kisvállalkozások, a legkisebb vállalkozások terhei összességében nem csökkennek, 
hanem nőnek - az MSZP-frakció javaslata ezt a helyzetet változtatja meg abban az 
irányban, hogy úgy emeli 100 ezer forintra a nettó minimálbért, hogy ez még a 
kisvállalkozói körben is enyhe járulék- és adócsökkenéssel jár, cserébe viszont 
meghagynánk a legnagyobb cégek, az 500 millió forint feletti cégek jelenlegi adóját, 
ami egyébként európai összehasonlításban nem kirívóan magas. Tehát, amikor 
államtitkár úr arról beszél, hogy mi az adócsökkentést támadnánk, akkor pontatlanul 
fogalmaz. Kizárólag a legnagyobbak esetében tartjuk ezt indokolatlannak. Nem lenne 
különben ellenünkre, ha cserébe nem a kisvállalkozókat büntetnék meg azzal, hogy a 
terheiket növelik. Ennyivel szerettem volna pontosítani államtitkár úr szavait. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky elnök úr, parancsoljon!  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Én nagyon röviden 

Burány Sándor hozzászólásához szeretném mondani, hogy emlékeim szerint - 
szeretném kihangsúlyozni, hogy nem vagyok közgazdász - a múlt héten történt egy 
olyan megállapodás a munkavállalók és a munkáltatók között, hogy ennek a 
csökkentésnek a fejében lesz a béremelés. Ha a szocialisták ezt a csökkentést 
megakadályozzák, akkor megakadályozzák, mit tudom én, hány tízezer embernek a 
béremelését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Ígérem, elnök úr, ez az utolsó 

hozzászólásom ebben a tárgykörben. Ha elnök úr azt mondja, hogy ez egy egyszerű 
kérdés - nettó vagy bruttó, ezt el kell tudni dönteni nekem is -, akkor két lehetőség 
van.  

Az egyik lehetőség az, hogy egy ilyen egyszerű kérdést, ha már házszabálytól 
való eltéréssel tárgyalunk valamit, akkor a kormánynak is el kellene tudnia dönteni 
egy nap alatt, hogy igen vagy nem. Ha nincs felkészülve a kormány arra, hogy ilyen 
egyszerű kérdéseket el tudjon dönteni egy nap alatt, akkor viszont nem kellene 
házszabálytól való eltéréssel tárgyalni ezeket a dolgokat, hanem meg kellene hagyni a 
kormánynak azt a lehetőséget, hogy az ilyen egyszerű kérdéseket akár hetekig is 
mérlegelhesse vagy napokig is mérlegelhesse, és utána nyilatkozni tudjon arról, hogy 
ezt támogatja vagy nem támogatja. Részemről lezártam ezt a vitát. Köszönöm.  
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ELNÖK: Én sem akarom folytatni, de ha képviselőtársam úgy nyilatkozik, hogy 

a Jobbik-frakció még nem döntött erről, és később fogja megtárgyalni, ezt én egy 
tudomásul vehető álláspontnak tartanám. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Rubovszky 

György képviselőtársamnak szeretnék válaszolni és gyorsan reagálni a felvetésére. 
Nem követte teljes figyelemmel a híreket, mert a megállapodás nem a nyereségadó 
csökkentéséről szólt, hanem járulékcsökkentésről. A minimálbér-emelések fejében 5 
százalékos járulékcsökkentésben állapodtak meg.  

Nem hinném, hogy a munkavállalók annyira érdekeltek lennének a 
multivállalatok nyereségadó-csökkentésében. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a 
minimálbér-emelés költségeit a magyar kis- és középvállalkozásokkal fizettetik meg, 
amelyek elvileg a magyar gazdaság gerincét kellene hogy adják, miközben a 
multivállalatok az általuk alkalmazott munkavállalók béremelését pedig az 
adókedvezménynek köszönhetően ebből a nyereségadó-kedvezményből fogják 
kifizetni.  

Az adókedvezményt nem a kormány adja. Az adókedvezményt az adófizetők 
adják, hiszen az általuk befizetett adóból adja ezt az adókedvezményt. Az a tartalék, 
amire hivatkoznak, arra a 140 milliárd forintos keretre, bizony a magyar adófizetők 
bent ragadt pénze. Ezt adják oda a külföldi tulajdonú multivállalatoknak, hogy 
megoldják a béremelést. Nem gondolom, hogy a munkavállalók ebben lennének 
érdekeltek, és azt sem, hogy a magyar kis- és középvállalkozások, amelyeknek viszont 
le kell nyelniük a minimálbér-emelés költségeit. 

Ez is egy gazdaságfilozófia meg egy társadalomfilozófia, ezt már megszoktuk a 
Fidesz részéről. Akinek több van, annak adjunk többet; akinek kevesebb van, attól 
még azt is vegyük el! Lehet ezt csinálni, csak ennek pedig látjuk az eredményét mind a 
társadalompolitikában, a létminimum alatt élők számának növekedésében, mind 
pedig láthatjuk az oktatás rendszerében, ahol most már a gyerekek egynegyede 
funkcionális analfabéta. Hadd gratuláljak hozzá! 

 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Egyrészt némiképp megnyugtatott, amit mondott, hiszen szavatartó és 
komoly embernek ismertem önt meg, de higgye el, számon fogom kérni önön ezt az 
ígéretet, hogy rendezni fogják a többiek bérét is.  

Egyetlen apró probléma van ezzel: január 1-jétől ígérték, és január 1-jétől ez 
nem fog menni. Január 1-jétől az, ami ebben a törvényjavaslatban szerepel, hatályba 
tud lépni, az összes többinek a tárgyalása a február közepén induló ülésszakkal tud 
csak elindulni, ugyanis nem lehet törvénymódosítás nélkül a fogalmazók, a titkárok 
bérét megemelni.  

Amit pedig Vas Imre képviselő úr mondott, azt őszintén szólva rendkívül 
cinikus hozzáállásnak tartom, mert december 15-éig tart az ülésszak, de azért 
érdemes lett volna most válaszolni a kérdésemre, tekintettel arra, hogy a parlamenti 
ügymenetet ön is pontosan ismeri, régóta képviselő, és egész pontosan tudja azt, hogy 
ha csak nem kérnek házszabálytól való eltérést vagy valamilyen ilyen eljárást, akkor 
ez lehetetlenség, hogy hétfőn szavazzunk róla. Ha pedig kérnek, akkor legyenek 
szívesek most erről tájékoztatni minket, hogy van-e ilyen szándék. Mert egészen más 
a helyzet, ha van. 
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Államtitkár úrnak meg amellett, hogy várom az érdemi válaszát az eddigi 
kérdéseimre, amit második körben föltettem, gondolom, emlékszik, államtitkár úr, 
csak javasolni tudom azt, hogy az Igazságügyi Minisztériumból, ha jól látom, 
helyettes államtitkár úr itt tartózkodik a teremben a kollégáival, nekem időm van, 
gondolom, mindannyiunknak, mert ez egy fontos téma, nyugodtan konzultáljanak 
egymással. Helyettes államtitkár úr nyilván el fogja tudni önnek magyarázni, hogy 
miért fog ez január 1-jétől nagyon komoly bérfeszültséget okozni az 
igazságszolgáltatás rendszerén belül, legyen az akár ügyészség, legyen az akár bíróság, 
ha - még egyszer mondom - ezt így fogadja el a parlament, és valóban december 15-
éig nem történik még valami nagy csoda, és nem rendezik a többiek bérét is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Miután további hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát 

lezárom. Államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A Magyar Szocialista Párt frakciójának felszólalására szeretném mondani, 
hogy hatéves megállapodás történt a kormány, a munkaadók és a munkavállalók 
között. Ez a megállapodás konkrétumokat tartalmaz, tehát nem valós az a 
megállapítás, hogy például nem tartalmazza a társasági adókulcs csökkentését. Igenis 
tartalmazza, mert sok vállalkozás esetében ez a köztehercsökkenés teremti meg a 
jövedelmek emelésének forrását. 

Egyébként pedig nem igaz, hogy azoknak, akik 19 százalék társasági adót 
fizettek, amit ezzel a köztehercsökkentéssel megtakarítanak, az egy az egyben sajátjuk 
lesz, hiszen sok nagy multinacionális cég esetében is igaz az, hogy munkaerőhiány 
van, és a munkaerőhiány az, ami akadályozza a cég fejlődését, fejlesztését, az 
árbevétel növekedését és a munkahelyek létesítését. 

Azt gondoljuk, hogy ezeknek a forrásoknak a jelentős része vissza fog szállni 
ezekbe a cégekbe, és ezáltal ezek a cégek egyrészt hatékonyabban fognak termelni, 
másrészt nagyobb nyereséget fognak termelni, ezáltal az alacsonyabb kulcs mellett is 
a költségvetés bevétele meg fog maradni ugyanannyi, vagy a későbbiek során 
növekedni. Nem beszélve arról, hogy jobban meg tudják becsülni a szakképzett 
munkaerőt, és lesz forrásuk az emelt bérrel arra, hogy a minőségi munkaerőt képesek 
legyenek megfizetni, és ezáltal bővíteni a cégeiket. 

Még egy tételt mondanék: a kisvállalkozások tekintetében pedig az európai 
uniós források mint külső források is rendelkezésre állnak a fejlesztésre, a bővítésre, 
ugyanez a nagy, multinacionális cégeknél nem áll rendelkezésre. Tehát igenis a 
magyar gazdaság minden szereplője, a kisvállalkozók, a középvállalkozások és a 
nagyobb vállalkozások is megfelelő támogatásban vagy közvetlen európai uniós 
forrásban, vagy adóteher-csökkenésben, vagy szociálishozzájárulásiadó-
csökkentésben fognak részesülni, és ezáltal megfelelő támogatást kapnak, hogy a 
versenyképességüket növelni tudják. 

Ami Bárándy képviselő úr felszólalását illeti: kérem a képviselő urat, hogy értse 
meg, hogy nem a teljes kormányt képviselem, és nem béremelési ügyekben, hanem 
kizárólag a benyújtott 13159. számú törvényjavaslattal kapcsolatban, az ahhoz 
benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatban tudok állásfoglalást mondani. Ne 
haragudjon, arra, hogy más módosítókat más bizottságokban hogy kezeltek, és hogy 
ott ön milyen választ szeretne adni erre, kérem, értse meg, hogy én ebben a 
tekintetben nem tudok válaszolni, és nem is kívánok.  
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Elnök úrnak pedig köszönöm, hogy Szilágyi képviselő úrnak helyettem is 
megválaszolta a kormányzati állásponttal kapcsolatos kérdést. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először a 

háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról döntünk. Egyesével fogunk mind az 
ötről dönteni. 

Először a 13159/3. számú, Szabó Timea független képviselő által benyújtott 
módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 23 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. 

Most Schmuck Erzsébet frakcióvezető asszony 13159/4. számú módosító 
javaslatáról kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 7 igen szavazattal, 24 
nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a Tóth Bertalan, Burány Sándor, Korózs Lajos és Bangóné Borbély Ildikó 
képviselőtársaink által benyújtott 13159/5. számú módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 8 igen szavazattal, 24 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most szintén a szocialista képviselők, Tóth Bertalan, Burány Sándor, Korózs 
Lajos és Bangóné Borbély Ildikó által benyújtott 13159/6. számú módosító javaslatról 
kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 24 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a dr. Tóth Bertalan és Burány Sándor képviselőtársaink által benyújtott 
13159/7. számú módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 9 igen szavazattal, 
24 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntsünk. A kormánynak ezzel kapcsolatosan nincs még kialakult 
álláspontja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 24 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú módosító javaslatáról 
kell két részletben döntenünk. Először a kormány által nem támogatott 7-
14. pontokról kell határoznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a fennmaradó pontokról kell szavaznunk, tehát az 1-6., illetve a 15-20. 
pontokról, azzal a pontosítással, hogy miután nem fogadtuk el a 7-14. pontokat, ezért 
a 19. pontban a hatálybaléptető rendelkezés módosítását úgy fogadjuk el, hogy az a 7-
14. pontokból adódó változtatásokat ne tartalmazza, tehát értelemszerűen a kieső 
pontok hatálybalépését ne tartalmazza, mert különben akkor nem lesz koherencia a 
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törvényen belül. Úgyhogy ezzel együtt kérem, hogy az 1-6. és a 15-20. pontokról a 
bizottság most szavazzon! A kormány támogatja ezeket. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 26 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 
1 tartózkodás mellett a törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat említett 
pontjait az említett hatálybalépési pontosítással együtt elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit 
kézfelemeléssel a bizottság egyhangúlag előadónak kijelölt. 

Kisebbségi előadónak az ellenzék (Jelzésre:) Burány Sándort javasolja. A 
Jobbik részéről elfogadható? (Jelzésre:) Tehát Burány Sándor képviselő úr fogja a 
bizottság kisebbségi véleményét ismertetni. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a mai közös munkát. 
Még egyszer elnézést a késésért. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 15 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Madarász Mária, 
Lajtai Szilvia, Barna Beáta és Baloghné Hegedűs Éva  


