
 

Ikt. sz.: GAB-41/3-3/2021. 

GAB-1/2021. sz. ülés 
(GAB-70/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 
2021. február 8-án, hétfőn, 11 óra 00 perckor  

az Országház Apponyi Albert gróf termében (főemelet 58.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének növeléséről 
szóló H/9018. számú határozati javaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Jakab Péter kiegészítése 5 

Kérdés, válasz 6 

Határozathozatal 6 

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/13690. számú törvényjavaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 7 

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre tekintettel 
a kisvállalkozók versenyképességét javító és pénzügyi helyzetét 
erősítő intézkedésekről szóló T/13870. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 7 

Dr. Szakács László kiegészítése 7 

Hozzászólás 8 

Határozathozatal 8 

Az autópályák és autóutak veszélyhelyzet idején történő ingyenes 
használatának biztosítása érdekében a koronavírus-világjárvány 
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 
módosításáról szóló T/14196. számú törvényjavaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 8 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény egyes 
rendelkezéseinek a kamarai hozzájárulás eltörlése érdekében 
szükséges hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról szóló 
T/14213. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 8 

Szabó Szabolcs kiegészítése 9 

Hozzászólás 9 

Határozathozatal 10 

A bizottsági ülés berekesztése 10 

 



3 

Napirendi javaslat  

 

1. Az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének növeléséről szóló határozati 
javaslat (H/9018. szám)  
(Jakab Péter (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/13690. szám)  
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre tekintettel a 

kisvállalkozók versenyképességét javító és pénzügyi helyzetét erősítő 
intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/13870. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, 
Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. Az autópályák és autóutak veszélyhelyzet idején történő ingyenes használatának 

biztosítása érdekében a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 
védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/14196. szám)  
(Dr. Molnár Zsolt, Dr. Gurmai Zita, Kunhalmi Ágnes (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
5. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek a 

kamarai hozzájárulás eltörlése érdekében szükséges hatályon kívül helyezéséről, 
illetve módosításáról szóló törvényjavaslat (T/14213. szám)  
(Dr. Szél Bernadett, Dr. Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs (független) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
6. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Seszták Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Manninger Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
F Kovács Sándor (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Szőke Máté bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Jakab Péter (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, megjelent segítőinket a mai bizottsági 
ülésen. A Gazdasági bizottság a tavaszi ülésszak során az első ülését tartja. Örömmel 
látom, hogy képviselőtársaim nagy része egészségben, aktívan kezdi velünk együtt ezt 
az ülésszakot. Nagyon remélem, hogy a körülmények ellenére a tavaszi ülésszakon is 
eredményes bizottsági ülésmentet tudunk majd zárni.  

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre vonatkozó napirendet. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kiegészítése, javaslata. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor azt kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el mai napirendjét. 

Egy rövid tájékoztatással szeretném kezdeni képviselőtársaim részére. A 
járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az időszakban is csak három bizottsági 
teremben fogunk tudni üléseket tartani, hiszen a belső közvetítéseket ezekben az 
üléstermekben tudjuk megoldani. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy tájékoztassák 
majd kollégáikat is arról, hogy mind a sajtó képviselői, mind képviselőtársaim 
munkatársai is a sajtóteremből tudnak majd a zártláncú közvetítéseken keresztül 
további tájékoztatásokat kapni. Ha bárkinek ezzel kapcsolatos részletkérdése van, 
akkor a sajtóirodához forduljon majd, arra kérem önöket. 

Kezdjük akkor napirendi pontjaink tárgyalását! 

Az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének növeléséről 
szóló H/9018. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendként az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének 
növeléséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, melyet 
Jakab Péter képviselő úr nyújtott be. Képviselő urat köszöntöm a bizottsági ülésen. 
Kérem, hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál, és meg is adom önnek a szót. 

Jakab Péter kiegészítése 

JAKAB PÉTER (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Emlékszem, egy évvel ezelőtt, 2020 februárjában ugyanúgy itt ültem 
a Gazdasági bizottság ülésén, és beterjesztettem egy határozati javaslatot arról, hogy a 
magyar kormány engedje el a fiatal munkavállalók esetében a személyi jövedelemadó 
megfizetésének a kötelezettségét, hogy ezek a fiatal munkavállalók mégiscsak egy 
nagyobb anyagi erőforrással vághassanak bele a nagybetűs életbe. Akkor önök ezt a 
javaslatot leszavazták. Aztán eltelt egy esztendő, és idén januárban a miniszterelnök úr 
bejelentette, hogy a magyar kormány mentesíti a fiatal munkavállalókat a személyi 
jövedelemadó megfizetésének terhe alól.  

Én mindig el szoktam mondani, hogy engem nem érdekel, hogy egy javaslatot 
jobbikosként önök leszavaznak, fideszesként meg megvalósítják, a lényeg az, hogy 
haladjunk előre, ezért vagyok most is itt. Egy újabb határozati javaslatot nyújtottam be 
a Gazdasági bizottság elé, amelyben azt indítványozzuk, hogy most már nem elég csak 
a fiatal munkavállalókat mentesíteni a jövedelemadó terhe alól, hiszen válság van, de 
ezt a kedvezményt ki kell terjeszteni minden munkavállalóra korhatártól függetlenül, 
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minden olyan munkavállalóra, akinek a fizetése nem haladja meg a magyar átlagos 
bérszínvonal szintjét. Ezeket a dolgozókat jövedelemhez kell juttatni, hogy túléljék a 
válságot, ezért azt javasoljuk, azt kezdeményezzük, hogy a magyar kormány engedje el 
a személyi jövedelemadó megfizetését azoknál a dolgozóknál, akiknek a havi fizetése 
nem haladja meg a magyar átlagbér szintjét.  

Ezzel az intézkedéssel, két érintettel számolva családonként, közel 100 ezer 
forint pluszbevételhez lehetne juttatni havonta a magyar családokat. Költségvetési 
vonzat szempontjából körülbelül 800 milliárd forintba kerülne az intézkedés, de azt ne 
felejtsük el, hogy a fogyasztást terhelő adókon keresztül ennek a jelentős része vissza is 
kerülne a költségvetésbe, tehát ezzel a lépéssel egyszerre lehetne jövedelemhez, 
pénzhez, bevételhez juttatni a kiskeresetű magyar dolgozókat, és egyszerre lehetne, a 
fogyasztást generálva, lökést adni a magyar gazdaságnak.  

Én arra kérem önöket, hogy kivételesen most spóroljuk meg azt az 1 éves kört, 
amit a fiatalok szja-mentessége tekintetében nem tettek meg, és már most szavazzák 
meg ezt a javaslatot. Hagyjunk több pénzt a dolgozóknál, hogy tudjanak miből költeni, 
és legyen miből beindítani a magyar gazdaságot. Köszönöm szépen, hogyha 
támogatják. 

Kérdés, válasz 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása vagy kérdése az előterjesztőhöz. (Senki sem jelentkezik.) Nekem egyetlen 
kérdésem lenne, képviselő úr. Azt ugyan említette, hogy az önök számítása szerint 
800 milliárd forintba kerülne, tehát annyi összeg maradna a családoknál, a kérdés az, 
hogy számolt-e nagyjából egy nettó terhet a költségvetésnek, tehát, amit ön is említett, 
hogy a családoknál hagyott pénz egy része valamilyen adó, járulék formájában 
visszakerülhetne a költségvetésbe, de mit számoltak önök, ez 1 éves viszonylatot 
tekintve mekkora nettó kiesést jelente a költségvetésnek? 

 
JAKAB PÉTER (Jobbik) előterjesztő: Én azt gondolom, hogy akár még csak 

kiesést sem jelenthet abban az esetben, ha a fogyasztást tudjuk pörgetni. Ha a magyar 
embereknek van miből költeni, akkor költeni is fognak. Azért várjuk már azt, hogy 
végre nyisson az ország, hogy legyen hova beülni, legyen hol pénzt költeni, de ahhoz, 
hogy az emberek pénzt is tudjanak költeni, nem elég nyitni az országot, szükség van 
arra is, hogy pénzhez juttassuk őket. Hozzáteszem, hogy a Gazdaságvédelmi Alapban 
uszkve 3600 milliárd forint állt rendelkezésre ahhoz, hogy megmentsük a magyar 
munkahelyeket, és megmentsük a bajba jutott dolgozók bérét. Itt a lehetőség, ha csak 
részlegesen is, de legalább az átlag alatt kereső munkavállalók esetében egy havi akár 
45 ezer forintos pluszbevételhez is tudjuk őket juttatni. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés, vélemény nincs (Senki 
sem jelentkezik.), akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki Jakab Péter képviselő 
úr indítványának tárgysorozatba vételét támogatja? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy eljött a bizottság ülésére, és ezzel 
segítette munkánkat. Az 1. napirendi pont végére értünk.  
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A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/13690. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében a közművezetékek adójáról 
szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk, melyet Keresztes László Lóránt képviselő úr nyújtott be. 
Képviselő urat nem látom az ülésteremben. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 
tárgysorozatba vétellel kapcsolatban van-e kérdésük, esetleg véleményük. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 4 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tehát 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a 
bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. Ezzel a 2. napirendi pontot lezártuk. 

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre tekintettel a 
kisvállalkozók versenyképességét javító és pénzügyi helyzetét 
erősítő intézkedésekről szóló T/13870. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági nehézségekre tekintettel a kisvállalkozók versenyképességét javító és 
pénzügyi helyzetét erősítő intézkedésekről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk, melyet Tóth Bertalan és képviselőtársai nyújtottak be. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki lesz a benyújtók közül bizottsági tagként az, aki 
az indítványt képviseli. (Jelzésre:) Szakács képviselő úr jelezte, hogy ő képviseli. Meg 
is adom a szót Szakács László képviselő úrnak.  

Dr. Szakács László kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 
tavalyi évben a Fidesz-kormány úgy döntött, hogy a jóhiszeműen az adóját 
tisztességesen fizető mintegy 121 ezer katás vállalkozónak 40 százalékkal megemeli az 
adóját, magyarán mondva, egy megszorítást vezet be. Azt látjuk, hogy a koronavírus-
járvány okozta gazdasági nehézségek nyilvánvalóan sújtották azokat a kisadózókat is, 
akik az országban dolgoznak, azt is látjuk, hogy ezt a megrendelőik egészen biztosan 
áthárítják a kisadózókra, magyarán mondva, a Magyarországon lévő mintegy 404 ezer, 
nagyjában-egészében 404 ezer katás vállalkozóra, kisadózóra, körülbelül 121 ezer 
vállalkozóra egy 40 százalékos büntetőadót kíván kivetni a Fidesz-kormány.  

Én úgy gondolom, és úgy gondolja a frakció is és a benyújtók is, hogy pontosan 
akkor, amikor segíteni kellene a vállalkozókat, akkor nem plusz adóteherrel kellene 
őket sújtani, egy ilyen büntetőadóval, hiszen ők jóhiszeműen és tisztességesen fizetik 
az adójukat. Ezért azt indítványoztuk volna, hogy még január 1. előtt tárgyalja ezt a 
bizottság, hogy még a hatályba léptető rendelkezések előtt tudjon ennek a 
visszavonásáról dönteni, de nyilvánvalóan erre csak ma van lehetőség, ezért 
fenntartjuk a javaslatunkat, és kérjük, hogy a hatályba léptető rendelkezéseket töröljék 
ebből a javaslatból. Ezt tartalmazza a módosítás. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy 

van-e kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 
jelentkezett. Öné a szó, képviselő asszony. 
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Hozzászólás 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Maximálisan egyetértek képviselőtársaim indítványával, ugyanis a 
katás vállalkozókat láthatóan keményen sújtotta az az intézkedés, hogy januártól a 
3 millió forint bevétel után egy 40 százalékos büntetőadót kell fizetni. Ennek még csak 
most fognak megjelenni az első jelei, ugyanis, ha a számításaink nem csalnak, akkor 
egy havi 250 ezer forintos állandó megbízás után, az afölötti jövedelemnél már be fog 
lépni ez a büntetőadó. 

Én magam is indítványoztam a tavalyi év során, hogy legalább ezt a 3 millió 
forintot 6 millió forintra emeljék meg, és ezzel is segítsék a katás vállalkozókat. Önök 
ezt nem tették. Élek a gyanúperrel, hogy ez most sem fog átmenni, és ragaszkodnak 
ehhez a 40 százalékos büntetőadóhoz. Ez további ellehetetlenítése lesz a 
kisvállalkozóknak, úgyhogy én azért bízom benne, hogy a tárgysorozatba vételt 
megengedik. Maximálisan támogatom, köszönöm a javaslatot.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény van-e? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételt. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazat. Tehát 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság 
nem vette tárgysorozatba az indítványt, így a 3. napirendi ponttal végeztünk. 

Az autópályák és autóutak veszélyhelyzet idején történő ingyenes 
használatának biztosítása érdekében a koronavírus-világjárvány 
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 
módosításáról szóló T/14196. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, melynek keretében az autópályák és 
autóutak veszélyhelyzet idején történő ingyenes használatának biztosítása érdekében a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, 
melyet dr. Molnár Zsolt képviselő úr és képviselőtársai indítványoztak. A benyújtó 
képviselők közül nem látok senkit az ülésteremben, tehát ez előadók közül nincs itt 
senki.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a javaslattal kapcsolatos 
kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. Tehát 4 igen 
szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem vette a javaslatot tárgysorozatba. 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény egyes 
rendelkezéseinek a kamarai hozzájárulás eltörlése érdekében 
szükséges hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról szóló 
T/14213. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az utolsó napirendi pontunk, ami tárgysorozatba vételről szól, az a gazdasági 
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek a kamarai 
hozzájárulás eltörlése érdekében szükséges hatályon kívül helyezéséről, illetve 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szólna, amelyet Szél 
Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs képviselők nyújtottak be. A képviselő 
hölgy, illetve a képviselő urak közül nem látok senkit az ülésteremben… (Jelzésre:) 
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Bocsánat! Elnézést kérek, le kell vegyem a szemüvegemet, mert így már látom Szabó 
képviselő urat. (Derültség.) Így Szabó Szabolcs képviselő úrnak adom meg a szót. 

Szabó Szabolcs kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Úgy látom, pörgős az ülés, úgyhogy én is rövidre fogom akkor, alkalmazkodom a 
kollégákhoz. 

Egy rövid idézettel kezdeném, Parragh Lászlótól származik az idézet: „Továbbra 
is a társadalmi szereplők széles körű összefogására van szükség a válság okozta 
problémák áthidalására” - ezt mondta a Kereskedelmi és Iparkamara vezetője a 
gazdasági évnyitón. Ha jól emlékszem, így nevezik azt az eseményt, ahol ő ezt 
nyilatkozta. Én ezzel abszolút egyet tudok érteni, és ezért gondoltunk arra, hogy akkor 
talán célszerű lenne, ha a Kereskedelmi és Iparkamara nemcsak javaslatokat 
fogalmazna meg arra, hogy mástól a bevételeket hogy lehet átcsoportosítani, hanem 
akkor saját maguk is ugyan gondolják már át azt, hogy hogyan tudnák a vállalkozókat 
segíteni. Erre ők kevésbé gondolnak, mint ahogy a hétvégén nyilatkozta is elnök úr, 
hogy aki nem tudja befizetni ezt a regisztrációs díjat, az ne is vállalkozzon. Mi úgy 
gondoljuk, hogy nyugodtan lemondhatna erről a Kereskedelmi és Iparkamara.  

Megnéztük, tavaly decemberig ezt 600 137 vállalkozás fizette be, ez nagyjából 
akkor 3 milliárd forint. Ennek egy része marad a kamaránál, a másik része az nem 
náluk marad. Mi azt gondoljuk, hogy ebből a nagyjából 3 milliárd forintból jó néhány 
vállalkozást meg lehetne segíteni - itt szóba került már a katások ügye -, ráadásul az 
bonyolítja a dolgot, hogy a tavaszi intézkedésekkel szemben most ők nem kapnak 
olyanfajta kedvezményeket, mint a tavaszi időszakban. Gyakran emlegeti az elnök úr 
az iparűzési adó elengedését, a részleges elengedését is, a vállalkozók támogatását. 
Tehát azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy, ha az iparűzési adóban is kapnak 
kedvezményt, akkor a regisztrációs adó tekintetében is nyugodtan megadhatnánk a 
vállalkozóknak a kedvezményt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nehéz helyzetben 
vannak. Úgyhogy én kérném képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-

e valakinek kérdése az előterjesztőhöz, vagy véleménye. (Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi 
Anita képviselő asszony, öné a szó. 

Hozzászólás 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Én magam is most pénteken benyújtottam egy 
hasonló tartalmú törvényjavaslatot, pontosan azért, ami a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarának láthatóan fájó, hiszen Parragh László elnök úr a képviselő úr által 
idézett mondatokat éppen a napokban mondta. 5 ezer forintról van szó évente, ezt fizeti 
az a kisvállalkozó, aki munka mellett kényszervállalkozásként egy kis pluszjövedelmet 
szeretne szerezni, és ezt fizeti az az óriási, multinacionális vállalat is, ugyanazt az 5 ezer 
forintot, amivel a kamarai közfeladatok ellátásához járulnak hozzá a gazdálkodó 
szervezetek. 

Én a KSH adatai alapján 1 810 000 vállalkozást láttam december 20-ával, ez azt 
jelenti, hogy akár egy 9 milliárd forintos összeg is befolyhat a kamarához. El kellene 
azon gondolkozni, hogy mit is kapnak ezért a díjért a vállalkozók, mert nem lenne azzal 
semmi baj, mint ahogy működnek egyéb szakkamarák, ahol fizetnek egy díjat, és ezért 
képzéseket és egyéb szolgáltatásokat kapnak, de hogy ezért az 5 ezer forintért az 
égvilágon nem kapnak semmit, ez ebben egyébként a felháborító. És hogyha már arról 
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beszélünk, hogy a kormányzat a gazdaságot szeretné megmenteni és a vállalkozókat 
támogatni, akkor legalább egy gesztust gyakorolhatna, hogy ezt az 5 ezer forintot 
elengedi. Erről szól képviselőtársaim javaslata, úgyhogy bízom benne, hogy önök 
tudják azt támogatni, mert igenis, még ha csak 5 ezer forintról is beszélünk, egyes 
vállalkozásoknak, higgyék el, az is számít ebben a válságban. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. További hozzászólási igényt nem látok. 
Kérdezem, hogy ki az, aki az indítvány tárgysorozatba vételét támogatja. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazat. Tehát 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság a 
javaslatot nem vette tárgysorozatba. Képviselő úrnak köszönöm, hogy eljött a bizottság 
ülésére és segítette a munkánkat.  

Hatodik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e az egyebek 
kategóriában valakinek bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.)  

A bizottsági ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor megköszönöm mindenkinek, hogy eljött a bizottság 
ülésére, biztosította a határozatképességet. Mindenki vigyázzon magára, és vigyázzunk 
másokra is! Eredményes és szép napot kívánok önöknek! A bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc)  

 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Madarász Mária  

 


