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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. Mindenkit szeretettel köszöntök, abból az 
alkalomból is, hogy a Törvényalkotási bizottság 100. ülésén vagyunk. (Közbeszólások.) 
A torta később érkezik.  

A helyettesítési rendet ismertetem: Vejkey Imre Rubovszky Györgyöt, Salacz 
László Mátrai Mártát, Kucsák László Mengyi Rolandot, B. Nagy László Jakab Istvánt, 
Szűcs Lajos Vécsey Lászlót, Galambos Dénes Horváth Lászlót és Vas Imre Dunai 
Mónika képviselő asszonyt helyettesíti.  

A helyettesítési rendre is figyelemmel az ülés határozatképes.  
Ennek megfelelően most a napirendi javaslatról kell döntenünk. Kérem a 

képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot 25 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél 
nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő 
kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló T/13849. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most 1. napirendi pontként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb 
lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő 
módosításáról szóló T/13849. számú törvényjavaslatot tárgyaljuk meg.  

A kormányt a Miniszterelnökség képviseletében Csepreghy Nándor államtitkár 
úr képviseli, akit köszöntök. A Gazdasági bizottság hárompontos módosító javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító javaslata képezi a vita 
tárgyát.  

Az előterjesztőnek adom meg a szót. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A háttéranyag kizárt 1. pontja vonatkozásában a kormány nemleges 
álláspontot képvisel, míg a háttéranyag többi pontját pedig a kormány is támogatja. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Felszólalási szándékot nem látok, ezért 
a vitát lezárom, és most a határozathozatal következik.  

Először a háttéranyag kizárt 1. pontjáról kell döntenünk. Ezt a kormány nem 
támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 19 nem ellenében és 3 
tartózkodás mellett a háttéranyag 1. pontját nem támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Ezek a kormány 
támogatását élvezik. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további módosító javaslatait 23 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta.  
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Most az 1. hivatkozási számú, a kormány által támogatott törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 23 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 23 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság Galambos Dénest egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Az államtitkár úrnak és a főosztályvezető 
úrnak köszönöm szépen a részvételt.  

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról 
szóló T/14245. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/14245. számú törvényjavaslat.  

A bizottság a határozati házszabályi rendelkezések 46. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti nyilatkozat alapján jár el, ezért az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes 
vitát lezáró módosító javaslatról nem foglal állást.  

A Gazdasági bizottság kilencpontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, MSZP-frakció által benyújtott 
módosító javaslata képezi a vita tárgyát.  

Tekintettel arra, hogy az előterjesztő a bizottsági módosító javaslatról nem 
foglalt állást, ezért is tudjuk most tárgyalni a javaslatot, ezért az államtitkár urat csak a 
TAB-módosítóról, az MSZP-frakció által benyújtott TAB-módosítóról kérdezem. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Szocialista Párt által benyújtott… 

 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr, elnézést kérek, hogy megszakítom. Én 

tévedtem: miután az előterjesztő egyéni képviselői indítványt tesz, ezért az államtitkár 
urat kérem, hogy a gazdasági bizottsági módosítókról is nyilatkozzon, hiszen az 
előterjesztő nem tesz, csak indítványt. Elnézést. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A kormány a Gazdasági bizottság módosító javaslatát, melynek 
elemei a háttéranyag pontjaiban szerepelnek, támogatja; a Magyar Szocialista Párt 
módosító indítványát nem támogatja.  

Itt indoklásul, kérem, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a jövedékiadó-
szabályozás tekintetében a benzin esetén az Európai Unió tagállamai között 
Magyarországon a második legalacsonyabb adómérték érvényesül, a gázolajnál szintén 
az alacsony adómértékkel rendelkező országok közé sorolható Magyarország, a 
fuvarozóknál, illetőleg az agrárgazdasági termelőknél pedig külön kedvezmény van. Én 
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azt gondolom, hogy ha az eddigi eredményeket, a költségvetés stabilitását és az 
államadósság csökkentését meg akarjuk őrizni, akkor a meglévő szabályozást érdemes 
változatlanul meghagyni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Bárándy alelnök úr kért szót. 

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azért nem tudom osztani azt az álláspontot, amit az 
államtitkár úr képvisel, és azért tartanánk fenn a módosító javaslatunkat, mert egész 
egyszerűen nem látom elvi alapját annak, hogy gyakorlatilag a magyar emberek, akár 
drágább lesz a benzin világpiaci ára, akár olcsóbb, mindig ugyanannyit fizessenek. 
Tehát akkor el kell dönteni, hogy milyen adókulcs alapján adózzanak. De az, hogy ha 
lejjebb viszik az árat, akkor ráteszünk még egy kis adót az üzemanyagárra, azt 
gondolom, az sem nem igazságos, sem nem méltányos, és magyarázhatatlan.  

Persze lehetne visszarevolverezni az államtitkár úr felé azzal, hogy rendben van, 
majd ha az ápolóknak a fizetése és a tanároknak a fizetése nem a legutolsó lesz az 
Európai Unióban, akkor érvként el tudom azt fogadni, hogy esetleg az üzemanyagra 
rakódó adóterhek viszonylag alacsonynak számítanak az Unióban. De amíg a fizetések 
is az utolsók között vagy a legutolsóként mutathatóak ki uniós szinten, addig, úgy 
gondolom, ez, amit az államtitkár úr mondott az adó vonatkozásában, ami az 
üzemanyagra rakódik, nem érv. És még egyszer mondom: azt még el tudom fogadni, 
ha meghatározunk egy bizonyos adókulcsot. De ha olyan szerencséjük lenne egyébként 
az embereknek, hogy lejjebb megy az üzemanyagár, akkor az állam cserébe kicsit 
jobban megsarcolja őket, hogy fizessenek ugyanannyit, mint ha drágább lenne, de ha 
ez fordított irányban nem igazán igaz, akkor én azt gondolom, hogy ez nem igazságos. 
Azt gondolom, államtitkár úr, hogy ez így nincsen jól. 

Úgyhogy mi továbbra is fenntartjuk ezt a javaslatunkat, és kérem a bizottság 
tagjait, hogy támogassák, és ne az üzemanyag-fogyasztókkal próbálják a 
költségvetésben keletkezett és egyébként a rossz gazdaságpolitikából adódó réseket 
betömni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem majd 

egy kérdésem lenne igazából, de ha megengedik, egy kicsit távolabbról kezdem.  
A dohánytermékeknél és a dohánytermékekkel kapcsolatos törvényeknél a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom nagyon sokat harcolt azért, hogy az elektronikus 
cigarettát ne vegyük egy kalap alá teljes mértékben a dohánytermékekkel. Mi azt 
mondtuk, hogy ez a leszoktatásnak egy megfelelő alternatívája lehet, ha valaki le akar 
szokni a cigarettáról. 

Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Amikor tárgyaltuk ezt, akkor én 
még sajnos - ez nem egy követendő példa - erős dohányosként napi egy doboz cigarettát 
szívtam. Karácsony óta áttértem az elektronikus cigarettára. Le tudtam vinni a 
dohányzásomat 1-3 szálra naponta jelen pillanatban, és az lenne a cél majd, hogy teljes 
mértékben elhagyjuk. Éppen ezért - most még - nikotintartalmú folyadékot töltök az 
elektronikus cigarettába azért, mert a nikotinra sajnos a szervezetemnek még 
valószínűleg szüksége van, vagyis igényli ezután is. De az lenne a cél, hogy ezt minél 
inkább lejjebb vigyük, hiszen nagyobb nikotintartalmú folyadékoknak van különböző 
nikotintartalma, egészen 18 milligrammos nikotintartalmú folyadékokig lehet 
fölmenni. Az a cél, hogy ezt lejjebb szorítsa az ember. 
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Azért nem értem a törvényben javasolt dolgot, mert az lenne a végső cél, hogy 
olyan folyadékot töltsek majd az elektronikus cigarettába, amiben már nincs nikotin 
egyáltalán, tehát hogy ezt a káros anyagot is kizárjuk a szervezetemből. Itt viszont a 
jövedéki adónál a nikotintartalmú folyadékokra 55 forint a literenkénti adó, a nem 
nikotintartalmúra viszont 70 forint. Tehát nem értem a lényeget, hogy miért kellett 
különválasztani a nikotintartalmú és a nem nikotintartalmú folyadék jövedéki adóját, 
hiszen pont az lenne a cél, hogy az, ami már nem annyira káros, tehát nikotint nem 
tartalmaz, ne legyen drágább igazából, ha a vásárlók ezt megvásárolják. 

Ez kérdés lenne számomra, hogy miért kellett ezt így különbontani, hogy a nem 
nikotintartalmú folyadék átkerüljön az új dohánytermék kategóriába, és ott 70 
forint/milliliterenként határozzák meg az adótartalmat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Államtitkár úrnak adom meg válaszadásra a szót, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Ha megengedik, először Bárándy Gergely alelnök úr azon 
észrevételére reagálnék, amely némileg túlmutat a javaslaton. 

A gazdaságpolitikát természetesen mindenki szubjektív módon értékeli, de én 
azt gondolom, hogy az Eurostat által validált magyar gazdasági növekedési adatok, 
foglalkoztatási adatok, az államháztartás egyensúlyára vonatkozó adatok azt mutatják, 
hogy ez a gazdaságpolitika sikeres, és nemcsak a számok mutatják ezt, hanem a sokszor 
szubjektív értékítélet alapján döntő szervezetek, például a hitelminősítők is, azt 
gondolom, sikeresnek minősítik a gazdaságpolitikát. 

Ami a tanárok, ápolók bérét illeti: én nem láttam olyan összehasonlítást, amire 
alelnök úr utalt, de azt tényszerűen elmondanám, hogy a köznevelési törvény 
értelmében a tanárok bére 2013-tól több lépcsőben igen jelentősen emelkedett, ami 
pedig az egészségügyet illeti, 2012-től indult el béremelés, és a tavalyi megállapodás 
értelmében tízéves időtartamban a fizetések megduplázódásáról beszélhetünk, a 
tavalyi évben külön megállapodás született az ápolók és az orvosok bérének emeléséről 
is. 

Visszakanyarodva a Szocialista Párt által benyújtott módosító javaslathoz, azt 
szeretném először tisztába tenni, hogy a hatályos jövedéki szabályozás annyit mond, 
hogy amennyiben az olaj világpiaci ára egy bizonyos szint alá esik, csak akkor 
lehetséges kiegészítő adómérték alkalmazása; ha az ár fölfelé megy, akkor ez a 
kiegészítő mérték nem érvényesül, nincs pluszadóztatás. Tehát egy mozgó adóztatásról 
van szó, amely összességében eredményezi azt, hogy a fogyasztók részére nincs, nem 
lehet áremelkedés akkor sem, ha ez a kiegészítő adómérték érvényesül. 

Összességében azt gondolom, hogy ez az adóztatási technika, a fogyasztási 
típusú adóknak az adóztatása is hozzájárult ahhoz, hogy az említett kedvező mutatókat 
láthassuk, és ismétlem: olyan mértékekről beszélünk, amelyek európai 
összehasonlításban igen alacsonyak. 

Végül egy jogtechnikai megjegyzés, ami miatt szintén nem támogatja a 
kormányzat a javaslatot: a benyújtott indítvány olyan törvényhelyeket is kíván 
módosítani, amelyek az eredeti törvényjavaslatban nincsenek megnyitva. 
Véleményünk szerint tehát túlterjeszkedő, ezért nem is dönthet róla a tisztelt bizottság.  

Szilágyi György képviselő úr fölvetését, kérdését pedig, azt gondolom, 
megválaszolja a háttéranyag 1. pontja, amely értelmében a kizárólag nikotintartalmú 
töltőfolyadékok esetén kerül sor a képviselő úr által említett 55 forintos adómérték 
alkalmazására, egyéb töltőfolyadékoknál nincsen jövedékiadó-fizetés, tehát azt a 
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folyamatot a szabályozás segíti, amit képviselő úr mondott: a leszokás irányába hat 
ösztönzőként. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kíván még 

valamilyen kérdést feltenni vagy észrevételt tenni, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánat, lehet, 

hogy jogtechnikai vagy kodifikációs szempontból én nem értem ezeket a dolgokat, de 
akkor miért van meghatározva a folyadékra 70 forint milliliterenként, amit mindenki 
úgy értelmez - mi legalábbis így értelmeztük, és valahol le is van írva -, hogy a nem 
nikotintartalmú folyadék az új dohánytermékekhez tartozik? És az új 
dohánytermékeknél 70 forint/milliliter van, tehát lehet, hogy félreértjük, de ha önök 
nem így értik - és örülök neki, ha nem ez a szándék -, akkor lehet, hogy ezen 
kodifikációs szempontból esetleg pontosítani kellene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azzal adom meg államtitkár úrnak válaszadásra a szót, hogy azért is 

gondos választ kérünk, mert láthatóan a képviselő úr személyes érintettségéről is szó 
van. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A jövedéki törvény 3. § (4) bekezdésének 13. pontja értelmében - 
amennyiben az Országgyűlés elfogadja az indítványt - a töltőfolyadék definíciójába 
olyan nikotintartalmú folyadékok értendőek, amelyek után az említett 55 forintos adó 
kerül kivetésre, az egyéb töltőfolyadéknál nincs ilyen jövedéki adóztatás. 

Ha további információra van szükség, amennyiben elnök úr egyetért, helyettes 
államtitkár urat kérném meg. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak egy kiegészítés, hogy az új 
dohánytermék-kategória, amire képviselő úr is hivatkozott, egy olyan kategóriára 
vonatkozik, ami még nem nagyon jellemző Magyarországon, tehát nem a 
töltőfolyadékokra vonatkoznak ezek, hanem egy olyan új technológiára, ami a jövőben 
fog vélhetően Magyarországra is bejönni. Tehát a töltőfolyadék nem része az új 
dohánytermék-kategóriának. 

A definícióból is kijön ez, hogy amik nem töltőfolyadékok, azok az új 
dohánytermék-kategória, és erre az új dohánytermék-kategóriára vonatkozik a 70 
forintos összeg, amit említett is, de ez nem a töltőfolyadékokat takarja. Ez egy olyan 
technológia, amikor a dohányt hevítik, tehát nem ég a dohány, hanem egy hevítési 
folyamat keretében szabadul fel a nikotin, tehát az egy teljesen új technológia lesz, ez 
jellemzően - én úgy tudom - még nem ismert Magyarországon, vagy nem létezik. Tehát 
nem a töltőfolyadékokat tartalmazza ez a definíció. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Izer Norbert helyettes államtitkár úrnak. További 

felszólalási szándékot nem látok, így most a határozathozatal következik. De előtte még 
bejelentem, hogy Bárándy alelnök úr Tóth Bertalan képviselőtársunkat helyettesíti. 
Először a Gazdasági bizottság kilencpontos terjedelmű módosító javaslatairól kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat 26 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett nem támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag képviselő urat bizottsági előadónak kijelöltük. 
Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván állítani az ellenzék. Ezzel a napirendi pont 
végére értünk.  

Az ülés berekesztése 

Megköszönöm Banai Péter államtitkár úrnak és Izer Norbert helyettes 
államtitkár úrnak a kormányképviselet ellátását, és megköszönöm 
képviselőtársaimnak a bizottsági ülésen való részvételt. Köszönöm, a bizottsági ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Barna Beáta, Lajtai Szilvia 


