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Napirendi javaslat   
 

1.   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) 

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 12. § (2) bekezdése alapján 

 

2.   Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
  Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
  
  Becsó Zsolt (Fidesz) 
  Gelencsér Attila (Fidesz)  
  Dr. Tiba István (Fidesz) 
  Móring József Attila (KDNP)  
  Gúr Nándor (MSZP) 
  Kiss László (MSZP) 
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
   Bányai Gábor (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz) 
   Dr. Varga László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 

 
 A bizottság titkársága részéről  

 
   Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó 

 
  
Hozzászóló meghívott 
 
  Vámos György főtitkár (Országos Kereskedelmi Szövetség) 
 
 
Meghívottak 
 

Böröcz Attila (Fidesz) 
Baranyai László (MSZP)  
Cseh István (Jobbik) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a bizottság tagjait és vendégeinket. Örömmel 
tudom  bejelenteni, hogy Kara Ákos képviselő úr egy megtisztelő megbízatást kapott a 
kormánytól, a Fejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezték ki, Kara képviselő úr 
ma délelőtt fogja átvenni a kinevezését. Tájékoztatásul közlöm a bizottság tagjai 
számára, hogy bizottságunk jelenleg csak 10 tagú, hiszen Kara Ákos helyére a Fidesz-
frakció még nem jelölt új tagot, az erre vonatkozó indítványunkat természetesen már 
megtettük a Fidesz-frakció felé. 

A napirend elfogadása 

A bizottság ülése határozatképes. Képviseleti megbízást Varga László képviselő 
úr és Bányai Gábor képviselő úr adtak, őket helyettesítéssel pótolják a mai napon. 

A bizottság napirendi javaslatát elektronikus úton megküldtem 
képviselőtársaimnak, elvileg mindenkinek meg kellett kapnia. Van-e valakinek 
módosítási javaslata a kiküldött napirendhez képest? (Nincs jelzés.)  Amennyiben 
nincs, kérdezem a képviselőtársakat, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-
e. Először a támogató szavazatokat kérem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangú, köszönöm szépen. 

Javaslatot teszek arra, hogy a mai bizottsági ülésünk időtartamát 2 órában 
határozzuk meg. Vélhetően ennyire nem lesz szükség, de ha a képviselőtársak úgy 
érzik, akkor természetesen ennél hosszabb időtartammal is tárgyalni tudjuk ezt az 
előttünk fekvő javaslatot. Javaslatom szerint azonos időtartam illesse meg az 
ellenzéki és a kormánypárti frakciókat. Felváltva, először az ellenzék, majd pedig a 
kormánypárti képviselők szóljanak közbe, erre vonatkozik a javaslatom. Szeretném 
megkérdezni képviselőtársaimat, tudják-e ezt támogatni. Kérem a támogató 
szavazatokat! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

Örömmel köszöntöm körünkben Vámos György urat, az Országos 
Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. A főtitkár úr előzetesen írásban jelezte részvételi 
szándékát a mai ülésünk napirendi pontjával kapcsolatban. Szeretném kérni a 
képviselőtársaktól, tekintettel arra, hogy Vámos úrral nagyon aktív közreműködőként 
már a Gazdasági bizottság ülésein gyakran találkozhattunk, ott a szakmai véleményét 
rendszeresen kifejtette a bizottság tagjai részére, szeretném kérni a képviselőtársakat, 
hogy szavazzuk majd meg a főtitkár úr részére azt a lehetőséget, hogy hozzá tudjon 
szólni a vitához, és álláspontunkat az ő szakmai véleményének ismertetésével tudjuk 
majd elfogadni. Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, Vámos György főtitkár úr 
részére megadják-e a hozzászólási jogosultságot a bizottsági ülésen. Kérem a 
támogató szavazatokat! (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangú. 
Köszönöm, természetesen akkor a főtitkár úr részére ezt a lehetőséget biztosítani 
fogjuk. 

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  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 12. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra. Az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
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CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat esetén a részletes 
vita lefolytatásáról kell döntenünk. Két változatot készítettünk el itt a kollégákkal a 
bizottsági stáb részéről. Az „A” változat szerint a törvényjavaslat egészét jelöljük meg 
az 1. §-tól a 382. §-ig bezárólag, a „B” változat szerint pedig – ez egyébként 
egyértelműen jóval hosszabb – feladatkörönként szűkítően a törvényjavaslat 
tartalomjegyzéke alapján haladva készítjük majd el azoknak a pontoknak a jegyzékét, 
amelyekhez a bizottság hozzá szeretne szólni, illetve amit a részletes vitában 
képviselni szeretne. Én a magam részéről az „A” javaslatot tartanám célszerűnek, 
tehát azt, hogy egyben tárgyaljuk meg ennek a bizonyos törvényjavaslatnak a 
tartalmát, terjedelmi és egyéb okokból is. Megkérdezem a képviselőtársakat, hogy az 
„A” vagy a „B” változatot tudják-e támogatni. Kérem, hogy aki az egyben történő 
tárgyalást, tehát az „A” változatot támogatná, támogató szavazatát legyen kedves 
felmutatni. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangú. 

Meg szeretném adni a képviselőtársaknak a törvényjavaslattal kapcsolatban a 
szót. Meg szeretném kérdezni, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslathoz ki szeretne 
hozzászólni. (Kiss László jelzésére:) Parancsoljon!  

Hozzászólások 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Alapvetően azért úgy látjuk, 
egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amely majdnem az illúziók világába viszi egy 
kicsit a törvényalkotást. Igazából semmiféle koherenciát nem látok abban a 
javaslatban, ami előttünk van, nem beszélve arról, hogy az ígérgetett, a kormány által 
korábban tett ígéretek, irányok sem jelennek meg.  

Ami előttünk van, azok közül érdekes új irány népszerű nevén a chips adó 
kiterjesztése. Önmagában, azt gondolom, hogy helye van annak a törvénykezésnek, 
amely a társadalmi célokat gazdasági vagy más törvénykezéssel oldja meg, azonban 
mondjuk kérdésesnek tartom azt, hogy a már szokásos módon, tehát semmiféle 
érdemi előzetes hatásvizsgálat vagy semmiféle érdemi előzetes előkészítés nélkül 
olyan módosításokat tesz a kormányzat, illetve olyan módosításokat javasol, amelyek 
behatását nem ismerjük. Ha visszagondolunk például a korábban már megtörtént 
dohánymutyira, amit sikerült önöknek megkötni, ez a csempészet, a 
dohánycsempészet minden korábbinál nagyobb mértékű elburjánzását eredményezte, 
és azt eredményezte, hogy egész szektor tolódott át a szürke és a fekete gazdaság felé. 
Kérdéses, hogy nem lenne-e hasonló hatása az ilyen kapcsolatú hasonló 
intézkedéseknek azzal, hogy itt gyakorlatilag mindenre lőnek. Azt gondolom, hogy a 
Kereskedelmi Szövetség képviselője ezt el is fogja majd mondani. Ez valójában a nem 
ördögtől való célokat egy teljesen általános adóemeléssel kívánja megvalósítani.  

Azt egészen elképesztőnek tartjuk, és a sajtóban talán ez okozta a legnagyobb 
bombát, ami az internetadó kapcsán történik. Talán kevésbé ismert, éppen ma van a 
napja annak, hogy 1989-ben a mai nap volt a határnapja a világútlevél  
bevezetésének, vagyis annak, hogy a magyarok gyakorlatilag korlátozás nélkül 
utazhattak külföldre. Most ezzel az internetadó bevezetésével önök egy korlátozó 
tevékenységet akarnak végezni, az internet szabadságát kívánják korlátozni. Egész 
egyszerűen cinikusnak, álságosnak és hiteltelennek tartom azokat az érveléseket, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy ez az adó nem fog beépülni a mindennapokba, 
hiszen azt látjuk, hogy semmilyen olyan adót, közvetlen adót nem vetettek ki, amely 
valamilyen módon ne épült volna be a mindennapok gyakorlatába. Ha a korábbi 
tapasztalatokat megnézzük, akkor azt látjuk a bankadónál is vagy bármilyen más 
adónál is Mi ezt a fajta adónemet egyáltalán nem támogatjuk.  

Nem térnék ki azokra az adónemekre, amelyek a bizottságnak széles 
értelemben sem a témái, de azt gondolom, erről azért mindenképpen beszélni kell. 



 

 

7

Azért is beszélni kell, mert az internetadózásban az internet világa nemcsak a 
szabadidős történetekre terjed ki, hanem leginkább sújtja a kis- és közepes 
vállalkozókat is ennek a megadóztatása. Egész egyszerűen elképesztő az, hogy mi 
mindent tesz tönkre, mi mindenre van kihatással ez az új adónem, ezért kérem a 
kormánytól, a kormány képviselőitől és önöktől is, tisztelt Fidesz-frakció, hogy ezt az 
adónemet ne verettesse át a Házon, lássák be, hogy ez nem jó irány, cinikus és  
valójában nem is igaz az az érvelés, hogy ez semmilyen módon nem fog megjelenni a 
mindennapokban. Egy átlagos kisvállalkozásnak roppant nagy terhet jelentene az, 
hogyha egy újabb bőrt húznának le róla, és hasonlóan az átlagembert is ez rendkívüli 
módon megterheli.  

Azt gondolom, összességében elmondható az adóváltozásokról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokat általában rosszabb helyzetbe fogja hozni, és semmiféle változás 
nem fog történni, amitől azt remélnénk, hogy akár a kis-, akár középvállalkozások 
kapcsán beindul az a fajta gazdasági fejlődés, amelyre szükség lenne például a 
munkahelyteremtés okán is. Összességében ennyit akartam elmondani, de később 
még nyilván majd kiegészítem.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A kormánypárti frakció részéről először 

Szatmáry Kristóf úr jelentkezett, megadom a szót. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

A benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban, ami itt korábban elhangzott, először azt 
az elvi álláspontot szeretném elmondani, hogy az alapvetően most benyújtott 
adótörvények itt megalapozzák a jövő évi költségvetést, azok döntően jelentős 
strukturális vagy a korábbi évek gyakorlatához képest valamifajta szemléletváltozást 
nem tartalmaznak. Ez azért lényeges, mert a vállalkozói világ legnagyobb részét 
persze ilyen-olyan módon érinti, de az általános gazdasági környezetet, ami 
megítélésünk szerint az elmúlt néhány évben jelentősen fejlődött, és megalapozta azt 
a gazdasági növekedést, ami ma az egyik legjobb gazdasági növekedés, döntően nem 
változtatja. Nem változik az az elv sem, hogy a gazdasági növekedés érdekében 
alapvetően a munkát terhelő adókat próbáljuk csökkenteni, és a jövedelmet termelő, 
a fogyasztási, forgalmi típusú, illetve a különadókat növeljük adóbevétel tekintetében 
a jövő évi költségvetésben. Ez a fajta szemlélet, ami lényegében 2010 óta jellemzi a 
kormány gazdaságpolitikáját, adótörvényeit, ezekben a költségvetést megalapozó 
adótörvényekben is áll. Tehát alapvetően a fogyasztást, a forgalmazást, a 
jövedelmeket terhelő adók nőnek, amennyiben nőnek, és megpróbálja a költségvetés 
a mindenkori 3 százalék körüli hiányt, az annál alacsonyabb hiányt figyelembe véve 
azokat az adókat növelni, amelyek a fogyasztási típusú adók kategóriájába tartoznak. 
Ez a fajta szemlélet végig tetten érhető, és benne vannak a különadók is, tetten érhető 
lényegében az összes olyan intézkedésben, ami ezekbe az adótörvényekbe belekerült. 

Amibe itt külön én sem mennék bele, hiszen nem feltétlenül, csak áttételesen 
jelenti a vállalkozók lehetőségeit, jó néhány, a családok helyzetét javító, a gyermeket 
nevelő családok, a munkavállalók adóterheit, életét egyszerűsítő, főleg a kis- és 
középvállalkozások helyzetében jelentős könnyítő intézkedés is van benne. 
Természetesen olyan is van, ami az internetadó kapcsán elhangzott, és a Fidesz-
frakción belül is vitákat eredményezett.  

Annyit azért jeleznék, hogy az internetadóval kapcsolatban lényegében nem 
egy új adó került benyújtásra, hanem lényegében a korábbi telekommunikációs adó 
került kiterjesztésre az internetszolgáltatásra. Itt azt tudnám megerősíteni, ami 
elhangzott a korábbi napok nyilatkozataiban is, hogy a Fidesz-frakció dolgozik egy 
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olyan módosító indítványon, ez valószínűleg benyújtásra is kerül, amely az 
internetadónak felső korlátot szab a cégek tekintetében is. Tehát mi sem tartanánk 
helyesnek azt, hogy korlátozás nélkül bármiféle adatforgalom ilyen módon bekerüljön 
a telekommunikációs adók körébe, hanem ahogy egyébként ez a telefonálásoknál, 
illetve a sms-szolgáltatásoknál is mind a magánszemélyek, mind a céges előfizetések 
tekintetében felső korlátot tartalmaz a törvény, ugyanilyen felső korlát meghozatalát 
javasoljuk egyébként a vállalkozások, tehát a nem magánszemély előfizetők 
tekintetében is. Úgy gondoljuk, hogyha ez a sáv, ez a felső korlát jól van 
meghatározva, akkor nem is róhat olyan terhet a vállalkozásokra, amely bármiféle 
módon veszélyeztetné a gazdasági működésüket vagy akár az ellehetetlenülésüket.  

Amiben vitatkozunk értelemszerűen a telekommunikációs különadó 
tekintetében is, az, hogy itt alapvetően a szolgáltatókra kívánjuk ezt a terhet rátenni. 
Arról hosszan lehet vitatkozni, hogy a szolgáltatók esetében, legyenek azok a bankok 
vagy a telekommunikációs cégek, hogyan és miképpen próbálják ezt a fogyasztókra, a 
felhasználókra ráterhelni. Egyet biztosan állíthatunk: ha vannak is ilyen 
próbálkozások, egyik adó tekintetében sem állja meg a helyét az, hogy azt teljes 
mértékben át tudnák hárítani a fogyasztókra. Itt értelemszerűen a gazdasági érdekek 
mentén a kormányzatnak folyamatosan figyelnie kell arra, ahogy figyelt is az elmúlt 
időszakban, hogy az ilyen próbálkozásokat hogyan próbálja és miképpen tudja 
megakadályozni. A véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy amennyiben ez a 
módosító indítvány a vállalkozások tekintetében az internetadónak is felső korlátot 
szab meg a céges világban, akkor ez nem okoz olyan terhet, figyelembe véve a többi 
adóváltozást is, amely bármi módon negatívan befolyásolná a gazdasági növekedést. 

Összességében – most én sem mennék végig, mert talán terhelném több 
képviselőtársunkat – jó néhány olyan pontja van egyébként a benyújtott javaslatnak, 
amely fenntartja a kis- és közepes vállalkozások helyzetét, azt, hogy az egyik 
legalacsonyabb adózási feltétellel tudnak működni a régióban, és jó néhány 
adminisztrációcsökkentést is tartalmaz részükre. Összességében véve az 
adócsomagot,  módosításokkal, de a Fidesz-frakció mindenképpen tudja támogatni a 
benyújtott javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, van-e valaki másnak 

hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) Gúr Nándor képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szatmáry 

képviselőtársam megszólalását követően elengedhetetlen fontossággal bír az, hogy 
néhány gondolatot mondjak. Az egyik. Arról szól képviselőtársam, hogy az 
adórendszer érdemben nem változik, és ezt pozitívumként tűnteti fel. Még azt is 
mondhatnám, hogy bizonyos értelemben ez lehetne pozitívum, de máshonnan 
közelíteném meg ezt a kérdést. A nem változtatást a tekintetben hibának és bajnak 
tartom, hogy nem tartalmaz olyan módosításokat, amelyek a vállalkozások, a 
beruházások aktivitásának a növekedését hívnák életre, azt, ami ezen keresztül a 
gazdaság növekedésének a beindítását, serkentését szolgálná. Biztos tudja a képviselő 
úr, de mások is a teremben, hogy 2011-2013 között 3 év leforgása alatt a bruttó 
nemzeti termék növekedése egy, azaz 1 százalékpont volt a 3 év viszonylatában. Azt 
gondolom tehát, hogy lenne tennivalója ennek a kormánynak. Gyakorlatilag egy 
konzerválásról van szó az összes hátrányával együtt ennek az adórendszernek a 
tekintetében. Azt ígérték annak előtte, hogy versenyképességet hoznak, azt ígérték, 
hogy Európa legversenyképesebb adórendszerét fogják megcsinálni. Most nem fogok 
a részletekbe belemenni, de ezernyi helyen tudnám cáfolni, illetve megmutatni a 
gyenge pontjait, hogy miért is nincs ez így.  
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Mindezek mellett tehát hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a családi 
adókedvezmény kiterjesztését mindenképpen támogathatónak tartom, azzal a 
kitétellel – ezt azért hozzá szeretném tenni –, hogy abszolút nem tartom helyesnek, 
hogy 2014. október nem tudom hányadikán, huszonvalahányadikán arról beszélünk, 
mi lesz majd 2016-ban. Szóval, ha valamit csinál a kormány, és egy adótörvény 
elfogadását teszi a költségvetéshez illesztetten, azt gondolom, akkor nem 2016-ban 
kell változásokat újítani, hanem 2015-ben, vagy ha 2016-ban akar változásokat, akkor 
majd beszéljen róla 2015. október végén vagy novemberében. Szóval az, hogy a 
családok jobban járnak, rendben van, de az, hogy megint a kommunikációra helyezik 
a hangsúlyt, arra, hogy mi történik majd valamikor a végtelenben, azt nem tartom 
helyesnek és jónak.  

A módosítást, mindazok mellett, ahogy mondtam, az adótörvények, az 
adókedvezmények ilyetén kiterjesztését támogatom, támogatjuk. Azt a fél mondatot 
hozzá kell tennem, hogy ez egy beismerő vallomás is, egy beismerő vallomás is, hiszen 
többször megfogalmazódott a Parlament falai között az a jogos kritika, amely a 
kormány idézőjelbe tett „munkásságát”, negatív cselekedeteit hangsúlyozta, magyarul 
a családi adókedvezmény több százezer családtól, embertől való elvételével párosult. 
Magának a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a számításai is mintegy 260 ezer olyan 
családot mutattak ki, akik gyakorlatilag nem tudták az adókedvezményeket 
érvényesíteni. Tehát ilyen értelemben önök csinálnak egy problémát, majd a 
probléma meglétét követően egy olyan helyzetet teremtenek, hogy valamit abból 
visszaadnak, és akkor dicshimnuszt zengnek maguk körül, de azt gondolom, arról is 
beszélni kell, hogy ez így nem jó, nem problémát kellene csinálni, majd azt részben 
megoldani, hanem olyan megoldásokat kellene eszközölni, amelyek az emberek javát 
szolgálják. 

Most akkor két-három konkrét dolog. Itt nem megyek bele a részletekbe, bár 
az elnök úr kilátásba helyezte a 2 órás bizottsági ülés lehetőségét, de azt gondolom, a 
Parlament falai között majd végig tudjuk tárgyalni A-tól Z-ig ezeket a kérdéseket. 
Mondanék néhány dolgot. Példa: átalakul a cafetéria-rendszer. A cafetéria-rendszer 
átalakulása nem pozitív irányba mutat, de már megszoktuk a Fidesztől az új 
adótörvények beterjesztéseinél, hogy nem kedvezőbb feltételeket, hanem 
kedvezőtlenebb feltételeket hoz. A béren kívüli juttatások, az adható juttatások köre 
ugyan változatlan marad, ahogy a törvényt olvastam, vagy legalábbis ezt olvastam ki 
belőle – a tervezetet olvastam –, de emelkednek a juttatások után a kifizető által 
fizetett közterhek, emelkednek és lényegesen. Az adóterhelés gyakorlatilag a 
juttatások értékének az 1,19-szerese utáni 16 százalékos személyi jövedelemadót és a 
27 százalékos ehót is tartalmazza, ugyanis azt is meg kell fizetnie a munkáltatónak. A 
béren kívüli juttatások után tehát több mint 51 százalék a közteher, amit ki kell 
fizetni, és a munkáltató által szabályozott módon a béren kívüli juttatásoknak nem 
minősülő juttatások esetében pedig közel 66 százalékos gyakorlatilag a közteher. Azt 
gondolom, ez semmiképpen nem segít, nemcsak a munkaadókat nem segíti, nyilván a 
munkavállalókat sem. Nem akarok kitérni 2012-re, a munka törvénykönyvére, 
amikor olyan törvénykönyvet szültek, ami gyakorlatilag a munkavállalókat végképp a 
falhoz szorította, de a munkaadókat is bizonyos értelemben nehéz helyzetbe hozta, 
csak nekik annyival többet adott, hogy a munkavállalókról még egy bőr lehúzásának a 
lehetőségét megengedte.  

De, hogy ne mélyedjek el ezekben a dolgokban, azért még egy dologra 
szeretnék itt kitérni a cafetérián túl, amiről képviselőtársam már szólt, ez az 
internetadó kérdése. Nem fogok mély elemzésekbe bocsátkozni, nem fogok 
visszautalni 2008-ra, nem fogok nagyon mélyen visszautalni 2012-re, tehát azokra az 
időpontokra, amikor nívós, neves képviselőtársaim különféle megszólalásokat tettek 
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ebben az ügyben, vagy a megfelelő tisztséggel megáldott emberek, a miniszterelnöki 
biztosok és mindenféle egyéb más olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyek 
gyakorlatilag arról szólnak, hogy nem lesz internetadó, és erre gyakorlatilag garanciát 
vállalnak az adott szavukkal. Azt gondolom, hogy átgondolatlan, mondhatom 
nyugodtan, felesleges, rossz és talán a Fidesz korábbi elvi alapjait sárba tipró mindaz, 
amit most önök ezzel a kérdéskörrel csinálnak. Gyakorlatilag az információ-
hozzáférés korlátozására kerül sor, mondhatom azt is, hogy az emberek boldogulási 
lehetőségének korlátok közé szorulásával azonos ez a történet, nagyon egyszerűen 
azért, mert abban az országban, ahol 4,5 millió ember él a létminimum alatt, ott 
gyakorlatilag az információ szabadsága, az információhoz való hozzáférés adóteherrel 
történő párosítása eléggé intenzív gátakat, korlátokat hoz az emberek számára. Nem 
fogok itt a 150 forintos gigabájtos összegekről, nem fogok arról a módosítóról sem 
beszélni, amit terveznek beadni vagy már beadták – ezt most nem tudom pontosan –, 
és a felső limitet érintené, vagy talán azzal sem foglalkoznék, hogy a távközlési 
szolgáltatásokra vagy a netadóra, az internetadóra vonatkozik mindez, csak azt 
szeretném mondani, hogy önök mindig az eseményt követően próbálnak haladni azon 
az úton, amelyen haladni kellene. Azt sem tudták, hogy 20 vagy 200 milliárd forintról 
szól ez a történet. Szóval azt gondolom, tényleg átgondolatlan mindaz, amit csinálnak 
e tekintetben.  

Az előbbiekben elhangzott az, hogy az adót a szolgáltatók fizetik meg. Ezt már 
ismerjük, ezt a mesét már megtanulta Magyarország az elmúlt 4 esztendőben, hogy ez 
mit jelent. A szolgáltatók fizetik meg funkciója, az áthárítások mikéntje ma már tiszta 
és világos mindenki számára. Talán a legnagyobb baj mindezek mellett az, hogy önök 
szerintem, hitem szerint szembe mennek az úton a trendekkel, tehát az informatika 
kezd átállni az online szolgáltatásokra. Ha belegondolunk az elmúlt évek történéseibe 
– most mindegy, hogy a dokumentációról, az adminisztrációról, az adatmegoszlásról, 
a kommunikációról vagy a személyes adathasználatokról beszélünk, ami az emberek 
viszonylatában mindennapivá vált –, akkor azt kell mondanom, hogy olyan utat 
járnak, amely az üzleti élet hatékonyságát is befolyásolja, nem jó értelemben, hanem 
abszolút módon negatív értelemben, sőt kiváltképp mondjuk az önök által sokszor 
hangoztatott, csak érdekükben kevésbé cselekedett mikro- és kisvállalkozásokra 
gondolok, amelyek esetében, ha most jól emlékszem arra a tervezett módosítóra, 
5 ezer forintos mértékű felső limitet akarnak életre hívni, nem kedveznek nekik. 
Magyarországon ma az internet-hozzáférés viszonylag már jónak mondható, tehát a 
lehetőség az internet hozzáféréséhez már jó, inkább lassan már a másik oldalával van 
baj, az internet, a net – hogy mondjam – keresletével, a keresleti oldalával, mert vagy 
drága a szolgáltatás, vagy adóval terhelt, mint ahogy ez most körvonalazódik, vagy az 
előbb említett elszegényedési folyamat, amiről még a KSH sem volt hajlandó 
kimutatásokat eszközölni. Érdekes módon minden másra van pénz, de arra nincs, 
hogy a valós helyzetképet feltárjuk. Van még egy-két stadion, ami azért meg tud 
épülni mindezek mellett. Tehát mindaz, ami zajlik, a szakadék mélyítésére alkalmas 
cselekmény úgymond a gazdagabbak és a szegényebb körülmények között élők 
viszonylatában. Szerintem ez nem jó pálya, nem jó út. Mondhatnék itt még nagyon 
sok mindent azzal kapcsolatban, hogy miért nem tudjuk ezt támogatni, de az 
összefoglaló mondatom ehhez illesztetten egyértelműen az, hogy a saját maguk által 
tett elvi gondolkodásukat tiporják sárba e tekintetben ennek az átgondolatlan 
internetadó bevezetésének a kilátásba helyezésével.  

A többi részkérdéssel, ha a vita kívánja, akkor kívánok majd foglalkozni, de ezt 
a két kérdést tartottam olyannak, amit mindenképpen szerettem volna megemlíteni. 
Kíváncsi vagyok az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának, Vámos úrnak 
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majd a mondandójára, mert azt gondolom, a tekintetben is van érdemben 
megfogható és támogatható gondolat, ami el fog hangzani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, a kormánypárti frakció 

részéről kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Szatmáry Kristóf képviselő úré a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Képviselőtársaimnak én is azt mondanám, 

hogy Gúr Nándor képviselőtársam felszólalása itt a parlamentnek szól, de most nem 
szeretnék egy ilyen dialógusba belemenni.  

Először is megköszönöm a képviselő úrnak, mert ritkán szokta dicsérni a 
javaslatainkat, de itt elhangzott az, hogy a családok tekintetében jó néhány olyan 
intézkedést tartalmaz a most bemutatott csomag, ami kedvezőbb helyzetbe hozza a 
családokat. Azt gondolom, hogyha lehet közös alapja a jövőről való gondolkodásnak, 
akkor az egyik ilyen, hogy mindenképpen a családok helyzetét kell javítani, már csak 
azért is – erről most kevésbé kívántam szólni –, de lehet, hogy kicsit tágabb 
összefüggésekbe kell helyezni a mostani adótörvények tárgyalását. A családok 
helyzete alapvetően kihat a hazai vállalkozások helyzetére, főként a belföldi piacon 
dolgozó kis- és középvállalkozásokra. Amennyiben jól látható módon a családoknál 
több pénz marad, ahogy sikerült a korábbi intézkedésekkel is egyébként ezt elérni a 
korábbi években, úgy a bizalom visszajöttével egyre többet költenek ezek a családok, 
és ez a többletköltés elsősorban a hazai kis- és középvállalkozói szektornál csapódik 
le, mondom még egyszer, mert ők dolgoznak kereskedőként, iparosként, 
szolgáltatóként a hazai piacon. 

A jövő évi költségvetést nem véletlenül nevezzük így a Fidesz-frakcióban a 
bankok elszámoltatása költségvetésének, illetve adótörvényeinek, hiszen az 
adótörvényekben ez nem köszön vissza, de mindenképpen a jövő évi gazdasági 
folyamatokra döntő hatással lehet az, hogy több mint 1000 milliárd forintot ad vissza 
lényegében az Országgyűlés a kormányzat által előkészített törvényekkel a 
tekintetben, amit a családoktól korábban a hiányos jogszabályok és egyéb problémák 
miatt a bankok elvettek. Tehát, ha ez nem is szerepel az itteni adótörvényekben, 
mindenképpen le kell szögezni, hogy a jövő évi költségvetés döntően arról a több mint 
1000 milliárd forintról… Tehát egy sora nincs a most benyújtott törvényeknek, 
amelyeknek akkora hatása lenne a magyar gazdaság és a magyar családok helyzetére, 
mint a bankok elszámoltatásának jogszabálya, ami reményeink szerint több mint 
1000 milliárd forinttal közvetve vagy közvetlenül növeli a gazdaság vérkeringését 
azáltal, hogy a családokhoz ez a pénz visszamegy, és ez a pénz valamilyen módon a 
gazdaságba, a betétek tekintetébe, a fogyasztásba visszaintegrálódik. Ezt 
mindenképpen érdemes itt elmondani, és ennek a keretében érdemes egyébként 
értelmezni a benyújtott javaslat összes többi tézisét, összes többi részét. 

Ami nagyon lényeges, és azért ezt is le kell szögezni, azért emeltem ki azt, hogy 
lényegében a benyújtott adótörvények nem más, mint a költségvetést megalapozó 
adótörvények, mert szerintem azon a konzekvens úton tovább kell menni. Azt 
gondolom, most már így a három választáson túl talán az ellenzék is és a 
kormánypártok is egyetértenek ebben, hogy igazából a költségvetési egyensúly 
fenntartása az egyik legfontosabb és a vállalkozói világ számára is az egyik 
leglényegesebb stabilizáló pont. Tehát csak olyan költségvetést szabad – most nem 
akarok visszamenni a 2010 előttire, tényleg ne menjünk bele ebbe a vitába –, de a 
kormánynak azon törekvése, hogy a mindenkori költségvetési hiány 3 százalék alatt 
maradjon, azt gondolom, nagyon fontos mind az ország szempontjából, mind a 
vállalkozói szempontból, és azt merem mondani, hogy ez a költségvetés a legfőbb 
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hozadékaként, azon túl, hogy a családok számára mindenképpen pozitívumokat hoz, 
biztosítja azt, hogy a költségvetési hiány 3 százalék alatt maradjon.  

Arról természetesen továbbra is vitatkozhatunk, hogy az egyes különadókról 
mit tudnak ráhárítani a fogyasztókra vagy mit nem, a teljes részét biztosan nem 
tudják, ebben talán egyetérthetünk. Szektoronként meg kell vizsgálni, és a 
kormányzatnak itt lesz felelőssége, hogy ezt folyamatosan figyelje. Egyébként azt 
tudom mondani, hogy ma is van adó a telefonra, az sms-re és a többire, ezek sem 
okoztak olyan jellegű problémákat, amelyek szerintem ne lennének orvosolhatók a 
netadó tekintetében egy felső korláttal. Egy dologban biztos, hogy filozófiaváltás vagy 
filozófiakülönbség van szocialista képviselőtársaim és a mi gondolkodásunkban. Mi 
egyetlenegy javaslatunkat sem terítjük szét, nem a lakosságra kívánjuk hárítani, 
hanem mindig célzottan az egyre átalakuló gazdasági környezet tekintetében az egyes 
szektorokra kívánjuk terhelni, és amennyire lehet, próbáljuk tehermentesíteni ebből 
egyébként a hazai kis- és középvállalkozásokat, már csak kicsit megelőlegezve Vámos 
úr általam is nagyjából ismert felszólalását, ott is az az elv köszön valamilyen módon 
vissza. Arról természetesen beszélhetünk, itt még akár a módosító indítványok 
kérdése is felmerül, hogy a cafetéria Gúr Nándor által említett átalakítása mennyiben 
lehetetleníti el, vagy nem lehetetleníti el a cafetéria piacot. A mi értelmezésünk 
szerint egyébként, mivel nem változik a cafetéria struktúrája, valamennyire növekszik 
a munkaadók terhe e tekintetben, de szerintem itt egy közös gondolkodás akár még 
módosítókkal is megtárgyalható annak függvényében, hogy a közös cél valóban az, 
hogy ezek a jól bevált cafetéria elemek megmaradjanak.  

Összességében még egyszer azt tudom mondani, hogy persze lehetnek vitáink 
az egyes intézkedések tekintetében, de pár dolgot érdemes lefektetni. Az egyik az, 
hogy a költségvetési egyensúlyt ez az adótörvény megalapozza, illetve a családok és a 
kisvállalkozások számára bizonyos módosításokkal mindenképpen jobb helyzetet fog 
hozni 2015-ben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, van-e valakinek 

felszólalási szándéka. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr jelentkezik. Parancsoljon, képviselő 
úr! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Hosszú dialógusokba nem fogok 

bocsátkozni, de már csak a jegyzőkönyv számára is azért néhány dolgot el kell 
mondanom. Képviselőtársam! Ha erről az ominózus 1000 milliárd forintról, a 
devizahitelről, az egyebekről kimondva, kimondatlanul szót váltunk, akkor kérem, 
raktározza el magában nagy tisztelettel 2001-et. Ismertek a nevek: Orbán, Matolcsy, 
Járai, 2001. Ez az a pillanat – ha nem tudja, akkor legyen kedves, nézze meg –, 
amikor a devizahitelezés tekintetében Magyarországon elindultak a folyamatok. 
Raktározzon el még egy időpontot, a 2010. kormányváltás utáni időpontot, amikor a 
Parlament falai között az euró, a svájci frank árfolyamai mértékadó módon elszálltak 
a kormányváltáshoz képesti árfolyamokhoz illesztetten, ugyanis a megszólalások és 
sok minden egyéb más is befolyásolták ezeket a dolgokat. Ezek 30-50 százalékos 
többletterheket jelentettek. Azóta eltelt 4 év, több mint 4 év, gyakorlatilag semmilyen 
konkrét, kézzelfogható intézkedések nem történtek. Ha nem tudja, képviselőtársam, 
miről beszélek, akkor segítek ebben a történetben, de nem most a bizottsági ülés 
keretei között. Tiszteletben tartva az elnök úr elvárásait is, külön konzultációra, jó 
értelemben vett beszélgetésre bármikor hajlandó vagyok. 

A történet másik része, hogy eltelt 4 év, most már lassan az ötödik év is, de 
mondjuk ezeknek az összegeknek a forintosítására még mindig nem került sor. A 
Parlament falai között szültek olyan törvényt, ami a végtörlesztés tekintetében – hogy 
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mondjam – mondjuk annak a bizonyos értelemben jó anyagi kondíciókkal bíró 
körnek, akik több 10 millió forintot tudtak visszatéríteni, még azt a biztonságot is 
megadták, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokat a forrásokat, hogy honnan 
vettek elő 30 milliárdnyi forintot, nem vizsgálta. Most ebbe részletesebben nem 
megyek bele, mehetnék, csak azért jelzek néhány dolgot, hogy talán egy kicsit ezeket a 
szempontokat is érdemes szem előtt tartani, de sokkal fontosabbnak tartom azt, 
amivel kezdtem a mondandómat.  

Én minden olyan dolgot, ami a családok, az emberek javát szolgálja, ha önök 
kezdeményezik, akkor is támogatni fogom. Engem nem az érdekel, hogy ki 
kezdeményezi, hanem az érdekel, hogy valójában tényleg az emberek javát szolgáló 
intézkedések születnek-e vagy nem. De szeretném még egyszer hozzátenni: amellett, 
hogy pozitívnak tartom azt, ami e tekintetben az adókedvezmények alakulásával most 
benne van ebben a törvénytervezetben, hozzáteszem azt, hogy önök azt megelőzően 
olyan intézkedéseket szültek, amely intézkedések azt a negatív állapotot hívták életre, 
amelynek most a korrekciójára tesznek javaslatot, vagy a részbeni korrekciójára 
tesznek javaslatot. Szóval még egyszer: ne hozsannázzon akkor, amikor valaminek a 
kijavítására vagy a részbeni kijavítására kerítenek sort, hanem inkább tekintsen vissza 
arra vonatkozóan, hogy mi mindent nem tettek meg akkor, vagy mi mindent tettek 
meg negatív értelemben akkor, ami gyakorlatilag a korábbi években megszületett az 
önök döntéséből fakadóan.  

A netadóval kapcsolatban még egy fél mondatom lenne. Azt is érdemes lenne 
megfontolnunk, nekünk a bizottság keretei között szerintem fontos, hogy az atipikus 
foglalkoztatás tekintetében ennek milyen hatása van. Az atipikus foglalkoztatás 
alapvetően az ilyen típusú szolgáltatások igénybevételén alapulva születik meg, tehát 
ez sem baj, ha számításba vesszük akkor, amikor mondjuk törvényt készítünk. Ha a 
cafetériáról szóltam, akkor azért azt is hozzá kellene tenni, hogy a cafetéria eképpeni 
átalakításán, amit önök törvényjavaslatként hoznak, gyakorlatilag – ez nem 
mondható másképp – bércsökkenést jelent az emberek számára, effektív, egyértelmű 
bércsökkenést, többlet adóterhet a munkaadó számára, bércsökkenést a 
munkavállaló számára. Nem tértünk ki olyan dolgokra, de azért szeretném mondani: 
ha majd pozitívan fogja bárki feltüntetni azt, hogy az önkormányzatok szabadságjogát 
szélesíti azzal, hogy új adónemeket vezethetnek be, akkor azt is szeretném mondani, 
hogy ez a szabadságjog viszont az ott élő emberek, a bárhol élő emberek anyagi 
javadalmazási terhét növeli. 

Még két egyszerű mondatot mondanék. Mindig fontosnak tartottam, talán 
most is érdemes lett volna megfontolni azt, hogy az élőmunkára rakódó járulékterhek 
tekintetében valamilyen szintű előrelépést tegyenek, egyszerűen azért, mert nem 
mindegy a foglalkoztatott számára a bérköltség mikéntjének az alakulása. Azt 
gondolom, már csak a számok, az életszerűség is alátámasztják mindazt, amiről most 
szólni fogok, azt is érdemessé tették volna, ha végiggondolják. Csak azért, hogy hiteles 
legyen a dolog, akkor mondok két aránypárt. 2010-ben a minimálbér nettója 
60 200 forint volt, most 66 487 forint, amelynek a vásárlóértéke persze 5-6 ezer 
forinttal kevesebb, mint 2010-ben volt. Akkor, 2010-ben a megélhetés minimumát 
jelentő létminimum kérdése magasabb volt, mint a minimálbér, körülbelül 17 ezer 
forinttal volt magasabb, most viszont, ha a közfoglalkoztatottat nézzük, akkor 36 ezer 
forint a különbség. Magyarul: ami 2010-ben 17-18 ezer forint volt, az most 30 ezer 
forint. Ha most ez a különbség nő, akkor több százezer, több millió ember 
gyakorlatilag nem haszonélvezője ennek a történetnek, hanem a kárvallottja. Ezzel 
kapcsolatban azt szeretném javasolni, érdemesnek tartom megfontolni akár azt, hogy 
gyakorlatilag a minimálbér adóteher-nélkülisége, illetve a minimálbér nettójának az 
emelkedése legyen a mindenkori kormány gondolkodásának a fókuszában, ne a 
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bruttójának, tudja, amiről plakátokat lehet csinálni, mindegy, hogy a miniszterelnök 
vagy mások képével, hanem a nettója, ami az emberek zsebébe kerül.  

Mondom, ezernyi dolgot lehetne még hozzáfűzni az előbb elmondottakhoz is, 
kiegészítően is, de nem szeretnék visszaélni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy itt zárom a 
gondolataimat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, a bizottság tagjai közül 

van-e még valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.)  Nincs, akkor a magam részéről 
néhány szóban a Jobbik álláspontját szeretném ismertetni.  

Először is le kell szögeznünk, hogy az adó elsősorban a közkiadások forrását 
teremti meg. Ezt azért fontos elmondani, mert nagyon sokszor úgy tűnik, minthogyha 
az adót büntetőpolitikai eszközként alkalmazná a kormány. Eszközrendszerében is, 
irányultságában is és a kormányzati kommunikáció tekintetében is sokszor előfordult 
már, hogy gyakorlatilag büntetésként vetettek ki adókat a korábban elkövetett, illetve 
elkövetni vélt bűnök miatt egyes gazdasági szereplőkre a kormányzat részéről. 
Rendkívül szerencsétlennek tartom egyébként a magam részéről az ilyen jellegű, 
érzelemtől fűtött kommunikációt. A hatástanulmányok egy olyan kérdés, amit a 
szocialista képviselőtársak is felvetettek már, én is többször szóvá tettem, hogy elvileg 
a jogalkotásról szóló törvény szerint minden törvényjavaslathoz kellene költségvetési 
hatástanulmányt készíteni, ezeket azonban rendszeresen nem láttuk. Október 21-én 
lett ez a nagy terjedelmű, több törvényt, több területet átfogóan érintő törvényjavaslat 
benyújtva az Országgyűlésnek, ezzel kapcsolatban sem láttunk sajnos semmilyen 
hatástanulmányt. Ezt különösen annak fényében érdemes elmondani, hogy a 
2013. évi költségvetés zárszámadása azt mutatta, hogy több mint 500 milliárd 
forinttal kisebb adóbevétel folyt be, mint amit a kormány eredetileg feltételezett, 
522 milliárd forintos a különbség. Tehát azért érdemes azon elgondolkodni, hogy ez a 
drámai elmaradás, ami az egyes adónemeknél megfigyelhető volt, nem köszönhető-e 
annak, hogy sem a szakmai szervezetekkel nem történt párbeszéd, sem társadalmi 
egyeztetés nem zajlott, és most sajnos kénytelenek vagyunk azt vélelmezni, hogy 
hatástanulmányok még a minisztériumon belül sem nagyon készülhettek, hiszen 
azokat miért ne ismerhette volna meg a széles közvélemény és a szakmai szervezetek 
egyaránt. 

Szintén általános érvénnyel szeretném elmondani, hiszen a vitát 
adónemenként haladva majd holnap a plenáris ülésen le fogjuk folytatni, hogy GDP-
arányosan Magyarország központosított költségvetési hányada jelentősen nőtt a 
2000-es évek elejéhez képest is, illetve 2010-hez képest is növekedés volt 
megfigyelhető ezen a területen. Ez éles ellentétben áll azzal a kormányzati 
kommunikációval, amit évek óta a Fidesz különböző prominens politikusai 
hangsúlyoznak, miszerint Magyarországon csökkennek az adók. Nem, az adók 
tekintetében valóban van egy átrendeződés. De vajon hányszor is ígérte meg a 
kormányzat eddig azt, hogy az adórendszer átalakítását befejezi? Ez még mindig nem 
történt meg. Előfordulhat, hogy finomhangolni kell az adórendszert, itt drasztikus 
lépésekre kerül sor. Gyakorlatilag a társadalom egyes csoportjai folyamatosan 
fenyegetettségben élnek, most az internetszolgáltatók, illetve az internetes 
tartalomszolgáltató cégek azok, amelyek jelenleg félelemmel fogadják a kormány 
javaslatát. Vélhetően ennek nyilván az lesz majd a folytatása, hogy az eredetileg 
megfogalmazódható mértékeknek csak a töredéke fog teljesülni, és mindenki 
megkönnyebbülve fellélegezhet a kormányzat szándékai szerint, hogy mégsem lett 
olyan nagy az adó, mint amit eredetileg leírtak a törvényben, hiszen ennek csak a 
töredékét kell majd befizetni, de mégis csak adóteher-növekedés történt. 
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Itt fel szeretném hívni az internetadó kapcsán a képviselőtársak figyelmét arra, 
hogy az internet világa felé haladunk. Nemrég például az SAP nevű nemzetközi cég, 
amelyik vállalatirányítási rendszerek forgalmazásával foglalkozik, Dubrovnikban 
rendezett egy konferenciát arról, hogy az MTOM, azaz a gépek közötti 
kommunikációt milyen módon, milyen jövőképpel lehet megvalósítani. Errefelé halad 
jelenleg a világ: adatbányászat, Big Brother, egyre nagyobb mennyiségű internetes 
adatforgalom. Rendkívül szerencsétlennek tartom azt, ha Magyarország ennek a 
haladási iránynak megpróbálja útját állni azzal, hogy olyan adókat vezetünk be, 
amelyek a fejlődést fékezni fogják. Különböző mutatók születtek már arra 
vonatkozóan a szakmai szervezetek részéről is, hogy hol nagyobb az internet 
elterjedése, hol használják fel hatékonyabban a vállalkozások az internetet a saját 
üzleti szempontjaik alapján. Tehát érdemes lenne a kormány részéről alaposabban 
átgondolni. 

Örömmel üdvözöljük azt, hogy a családi adókedvezmények kiszélesednek, de 
azt kell mondanom – most egy kicsit népiesebb szóhasználattal –, hogy hozomra kell 
elhinnünk ezt is, 2016-tól majd éveken keresztül meg fog nőni a családi 
adókedvezmények köre. Láttunk már ilyen különböző fogadkozásokat, az 
államadósságnak is mostanra 65-70 százalékra kellett volna a Széll Kálmán-terv 
célkitűzései alapján csökkennie. Tehát azt gondolom, képviselő urak, hogy akkor 
menjünk át a hídon, amikor odaértünk, egyelőre még nem tartunk ott. Ez egy olyan 
szándéknyilatkozat, ami megfogalmazódott, és természetesen a támogatását élvezheti 
minden parlamenti pártnak, de majd ki fog derülni, hogy ez ténylegesen megvalósul-e 
változtatások nélkül.  

A cafetéria adóterheinek emelésével összefüggésben ismét csak el szeretném 
mondani a kiszámíthatóság szempontjának fontosságát, fel szeretném erre hívni a 
figyelmet. A vállalkozások tervezik valamilyen effektív adóterheléssel a saját 
magyarországi tevékenységüket, ebbe azután jelentős, durva beavatkozások történnek 
a kormány részéről, hiszen minden évben változnak a különböző adónemek, 
jellemzően a munkáltatók számára nőnek. Itt érdemes megnézni egyébként a 
gazdálkodó szervezetek adóbefizetéseit, egy jelentős növekedés volt megfigyelhető az 
elmúlt években. Értelemszerű, hogy a cégek ezt az adókörnyezetet kockázatosnak 
tartják, hiszen jelentős mértékben folyamatosan változnak, ráadásul nőnek az 
adóterheik, a kockázatot pedig kétféle módon árazzák be. Egyrészt a profitelvárásaik 
jelentősen nőnek, másrészt a befektetési célpontjaikat a cégek aszerint fogják 
megválasztani, hogy hol kisebb a számukra kirótt kockázat.  

Egy, pontosabban két olyan adónem van még, amit érinteni szeretnék. Nemrég 
a kollektív befektetési formákról folytatott tárgyalást az Országgyűlés. Itt is új 
adónemek bevezetésére került sor. Értelmesebbnek tartom a magam részéről, ha 
akkor tárgyalunk erről, amikor eleve a kollektív befektetési formákról tárgyal az 
Országgyűlés, és összefüggéseiben lehet ezt a kérdést látni. Ezt a szakaszos 
bevezetését, megváltoztatását ismét egy törvényi szabályozás alatt álló gazdasági 
környezetben a magam részéről szerencsétlen dolognak tartom. Települési adó 
bevezetését projektálja az előterjesztés az önkormányzatok részére. Arra hívnám fel a 
képviselőtársak figyelmét, hogy az önkormányzatok szorongatott gazdasági 
helyzetben vannak, rendkívül alacsony költségvetéssel gazdálkodnak, már többen 
rákényszerültek, hogy a lakosságot sújtó különböző adóterheket vezessenek be. Ilyen 
például a nem ingatlanadó, hanem építményadó néven elhíresült adónem, ami 
ténylegesen ingatlanadóként funkcionál, és jó néhány önkormányzat a saját túlélése 
érdekében vezette ezt be. A települési adó, tartok tőle, egy nagyon hasonló adónem 
lehet a jövőben. 
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A magam részéről köszönöm a megtisztelő figyelmet, és kérem Vámos György 
főtitkár urat, fáradjon ide. Megadom a szót a főtitkár úrnak, hogy a szakmai 
véleményét kifejthesse. Köszönöm szépen. 

 
VÁMOS GYÖRGY főtitkár (Országos Kereskedelmi Szövetség): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A levelünkben leírtuk, 
hogy első körben az adóváltozások kapcsán mi az, amit a leginkább kifogásolnánk. 
Természetesen még mi is osztunk, szorzunk, és majd egy bővebb javaslattal is elő 
fogunk állni.  

A hatástanulmányt egyébként csak annyiban hiányolom, hogy igazából 
ezeknek az adóknak akkor látnánk az igazi hatását, ha a költségvetési 
törvényjavaslatot is látnánk, és abból feketén, fehéren ki kellene derülnie, ez mennyi 
terhet jelent a vállalkozók vagy a lakosság részére. Nem véletlenül mondtam, hogy 
feketén, fehéren, ugyanis két dologgal teljes mértékben egyetértünk az adótörvények 
kapcsán. Az egyik, amit az alelnök úr is említett, a 3 százalékos hiánycél tartása, 
hiszen csak egy fél mondattal említem meg, hogy a nemzetközi környezet most 
mindennek nevezhető, csak kedvezőnek nem a magyar gazdaság számára, főleg azért, 
mert az európai gazdaság évek óta vergődik, és Kína növekedése – igaz, hogy 
7 százalék fölött csak néhány tizeddel – visszaesett, ez már világgazdasági szinten is 
bajokat okoz, és az USA az egyetlen, amelyik növekszik, az egy kicsit távolabb van 
tőlünk. Tehát amihez a legjobban kötődünk, az az európai gazdaság, ott nem 
számíthatunk semmi jóra. Éppen ezért nyilvánvaló a kormány szándéka, hogy a 
3 százalékos hiánycélt tartani kell, ezt teljes mértékben elfogadjuk, még azt is, hogy 
bizonyos közteheremelésekre szükség van.  

Elfogadjuk azt is, és nagyon helyes célnak tartjuk, hogy a feketézés ellen sokkal 
határozottabban akar a kormány fellépni, felhasználva az elektronikát. Egy pozitív 
példát hadd mondjak. Ha megkérdeznek 10 kereskedőt, hogy szereti-e vagy nem az 
online pénztárgéprendszert, nyilván mind a 10 azt mondja, hogy nem, de el kell 
ismerni, hogy borzasztó sok pénz jön és jött eddig is a költségvetésbe ebből, bőven 
több, mint amivel korábban számolhattunk, ez 95 milliárd forint. Előreszaladva egy 
kicsit, szerintem a kereskedők már bőven befizették azokat a terheket, amelyeket 
most rájuk akarnak akasztani. 

Az adóemelésekkel az a bajunk, hogy kockázatos, hiszen nem véletlenül 
említettem a feketézést. Egyrészt ott, ahol adót emelnek, a fogyasztásban egyértelmű, 
hogy rövid távon mindenképpen visszaesik a fogyasztás, a másik pedig, amiről az 
alelnök úr is beszélt, az áthárítás, hogy egy részét – ebben teljesen igaza van – nyilván 
áthárítják a fogyasztóra. Egy dologról nem beszélt, hogy mi lesz a másik részével, és 
itt kezdődnek a bajok. Az egyik az, hogy nyilván a forgalom egy része átmegy a 
feketézésbe, a másik pedig, hogy a vállalkozások elkezdenek költségeket lefaragni, és 
az egyik ilyen költség bizony a foglalkoztatás, a másik pedig esetleg olyan beruházás, 
ami segítené a növekedést. Az elmúlt időszakból az egyik ilyen példa például a 
népegészségügyi termékadó, amelynek a céljával teljes mértékben egyetértek, de ott 
olyan beruházások is meghiúsultak, amelyek azért segíthették volna a növekedést, 
vagy a trafikügy, ahol nagyon elharapózott a feketézés. Most azzal együtt, hogy ott is 
azt mondtam, nagyon helyes cél, hogy elzárják a cigarettát a fiatalok elől.  

Végül is, amire ki szeretnék lyukadni nagyon röviden, hogy a fizetendő közel 
vagy annál nagyobb 30 milliárdos termékdíj megfizetésére egyszerűen nincs pénze az 
élelmiszerpiacnak, amit leírtunk. Ez durván az élelmiszer-költekezés 1 százalékát 
jelenti. Ez valamilyen úton-módon vagy a fogyasztót fogja terhelni, vagy a feketézést 
fogja jutalmazni. Ez azért egy brutálisan nagy összeg, nagyjából annyi, mint a 2011-
2013 közötti ágazati adó. A másik veszély pedig – ez az utolsó gondolat, amit el 
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szeretnék mondani –, hogy az elmúlt években az agrárkormányzattal kialakult egy 
együttműködés, ahol az áruházláncok, a hazai és a nemzetközi áruházláncok az 
agrárkormányzat nagyon sok célkitűzését, feladatát támogatták, dinnye, alma, a 
Tejtermék Tanáccsal kötött együttműködések és még hosszan sorolhatnám a 
példákat. Ezek pénzbe kerülnek. Ha kevesebb lesz a pénz, akkor sajnos ezekre nem 
lesz pénz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném a főtitkár urat tájékoztatni arról, hogy a 

bizottsági tagok természetesen az önök szakvéleményét kézhez kapták, 
tanulmányozhatták, úgyhogy kiosztásra került a bizottsági ülés elején. 

Köszönöm szépen. Képviselőtársak, az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont az Egyebek. A második napirendi pontban az 
Egyebek tárgyalására kerül sor, az albizottsági rendszerünket kell kialakítani. (Vámos 
György felé: Köszönöm szépen, hogy eljött, főtitkár úr. – Vámos György: Én is 
köszönöm. – Elhagyja az üléstermet.) Írásos javaslatot még nem kaptam a 
frakcióktól arra vonatkozóan, hogy milyen albizottsági rendszert szeretnének 
elképzelni, szerdán azonban ismét találkoznunk kell majd a zárszámadás részletes 
vitája kapcsán. Nyomatékosan szeretném kérni a képviselőtársakat, elsősorban az 
ellenzéki képviselőket arra, hogy meg kellene alakítanunk az Ellenőrző albizottságot. 
Itt Gúr képviselő úrtól szeretném kérni majd azt, hogy legyenek kedvesek írásos 
javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy kit képzelnek el az albizottság vezetésére, 
tagságára vonatkozóan. Ebben természetesen az adminisztrációnk a segítségükre tud 
lenni. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném a 

gondolatmenetet megrekeszteni, de szeretném jelezni, hogy a bizottság üléseinek 
keretei között kétszer hivatalosan jeleztük, hogy mi dr. Varga László személyét 
támogatnánk, és ebben kértük a bizottság egyetértő támogatását. Ezt leírhatom, ezt 
leírhatjuk, de azt gondolom, ha kétszer elmondtuk itt szóban, akkor ez eléggé 
egyértelmű. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az lenne a fontos, hogy meg tudjuk alakítani az 

albizottságot, tehát nemcsak az elnök, hanem értelemszerűen a tagok is kellenek majd 
ehhez, ezért azt szeretném kérni, a képviselőtársakkal már beszéltem, ennek elvi 
akadálya nincs, annak az önszerveződésnek kellene létrejönnie, amely az albizottságot 
tagokkal is meg fogja tölteni, tehát ebben kérnék szépen a képviselő urak között némi 
előrelépést.  

A magam részéről más hozzáfűznivalóm a mai naphoz nem lenne. Meg 
szeretném kérdezni, van-e valakinek valamilyen bejelentenivalója, hozzáfűznivalója? 
(Jelzésre:) Gúr képviselő úr! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak kérdezni szeretnék. Szerdán 

mikorra számítsunk? Jó lenne szerintem, ha reggeli időpontban tudnánk találkozni, 
hogyha lehetőség van rá, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon rövid időn belül meg fogjuk tanácskozni, a 

többséget biztosítani kell. A házelnök úr kérése volt ez a szerdai ülésezés, ezt a Ház 
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munkarendje kívánja majd meg, úgyhogy egy pici türelmet, ülés után egyeztetünk itt 
szóban is, képviselő úr. (Tanácskozás.) 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenésüket, mindenkinek további szép napot kívánok. 
Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc) 

  

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 


