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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság valamennyi megjelent tagját. Tisztelettel 
köszöntöm a megjelent vendégeinket. Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság 
határozatképes, az ülést megnyitom. 

Először is fogadjuk el a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) Ez egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló 
T/15395. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont tárgyalására térjünk át. Tisztelettel köszöntöm a kormány 
képviseletében Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár urat - foglaljon 
helyet, köszönöm - és munkatársait.  

Javaslom, hogy a részletes vitát kettő szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel vagy kifogás? (Nincs jelzés.) Nem látok. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Ez is egyhangú igen, 
köszönöm szépen. Ellenvélemény nincs, így a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A második szakaszát megnyitom. Kettő módosító javaslat érkezett a képviselők 
részéről, szeretném tájékoztatni a bizottságot, az 1-es Csárdi Antal, LMP, részéről, és a 
2-es pedig Farkas Gergely részéről. Kérdezem, hogy az előterjesztő kívánja-e indokolni 
valamelyik javaslatot. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! Farkas Gergely úrnak adom meg 
a szót. 

 
FARKAS GERGELY (független): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztők! Igazából bízom abban, hogy az ellenzéki képviselőtársaim 
támogatni fogják a javaslatot, így inkább a kormánypárti képviselőkhöz, illetve az 
előterjesztőkhöz szólnék, és én azt szeretném elősegíteni a módosító javaslatommal, 
hogy az önök kommunikációi és a tettei minél nagyobb összhangot fedjenek le.  

Kommunikáció alatt azt értem, hogy az elmúlt hetekben mindenhol azzal 
találkozunk, hogy a gazdaságot újraindítják, ami nagyon dicséretes dolog, és ennek a 
gazdaság újraindításának számos pontját fel szokták sorolni az ilyen hirdetésekkor, 
amit hallhatunk a rádióban, tévében, citylightokon és egyéb helyeken. Ennek egy 
kiemelt pontja az szja-mentesség a 25 év alatti fiatalok esetében. A gazdaság 
újraindításáról ugyanakkor nem úgy beszélnek, mint amit jövőre, 2022. január 1-jével 
szeretnének elindítani, hanem minél előbb, sőt, igazából ez már folyamatban van, és 
számos más olyan lépés, amit ugyanitt láthatunk a gazdaság újraindítása címszó alatt, 
már folyamatban van.  

Én ebbe a sorba szeretném beilleszteni a 25 év alattiakra szóló szja-mentességet 
is, hogy ez is már minél előbb folyamatban legyen, minél előbb megvalósuljon, ne 
kelljen ezzel várni még háromnegyed évet. Ha önök úgy gondolják, és ennek van reális 
alapja, hogy ez a gazdaság újraindításában szerepet játszhat, akkor ne várjunk ezzel 
2022. január 1-jéig, hanem a módosító javaslatom alapján 2021. július 1-jétől, tehát fél 
évvel előbb már lépjen hatályba ez a rendelkezés. 
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Illik ilyenkor beszélni a költségvetési hatásairól is ennek a módosító javaslatnak. 
Az önök becslése is az volt, hogy egy évre vonatkozólag ez az intézkedés 160 milliárd 
forintot fog igénybe venni. Jómagam a módosító javaslatommal azt szeretném elérni, 
hogy fél évvel hamarabb lépjen életbe, tehát ennek a felével, 80 milliárd forinttal 
terhelné meg ez a lépés a költségvetést. Úgy gondolom, hogy egyrészről nem kis összeg, 
másrészről viszont, figyelembe véve a Gazdaságvédelmi Alapból elköltött több mint 
2000 milliárdot, úgy gondolom, hogy igenis kell hogy erre is legyen forrás, már csak 
azért is, mert ennek egy része a fogyasztás miatt rögtön visszapörögne az állam 
irányába, tehát nem kerülne még összesen ennyi pénzbe sem ez a lépés. 

Én bízom benne, hogy önök is érzik ennek a javaslatnak, mármint az szja-
mentességnek a fontosságát olyan módon is, hogy nemcsak ’22 januárjától, hanem ’21 
júliusától is szeretnék ezt életbe léptetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szavazás következik. Először Csárdi 

Antal javaslatát teszem föl szavazásra. Előtte megkérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki támogatja 

a javaslatot. (Szavazás.) 3. Ellenszavazatok? (Szavazás.) 8. Megállapítom, hogy a 
javaslat nem került elfogadásra. 

A második javaslatot Farkas Gergely nyújtotta be. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Miniszterelnökség): Ha megengedi, elnök úr, 

mivel képviselő úr is egy kicsit hosszabban beszélt, két mondatot szeretnék csak 
hozzátenni az általa elmondottakhoz. 

Köszönöm szépen először is képviselő úr jó szándékú hozzáállását és az 
aggódását. A szavaiból az derült ki, azt remélem, hogy részt is vett a gazdaság 
újraindításáról szóló konzultációban, és el is mondta erről a véleményét, ezzel 
hozzájárult ahhoz, hogy ezt valóban meg tudjuk oldani. Ha ez így történt, akkor ezt 
nagyon szépen köszönjük neki. 

Egyébként csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani, hogy képviselő úr 
ezeket pontosan ugyanígy elmondta az általános vitában is, ahol volt alkalmunk a 
törvényjavaslat lényegéről beszélni.  

A kormány elkötelezett abban, hogy a 25 év alattiaknak személyijövedelemadó-
mentességet adjon, ugyanúgy, ahogy 2010 óta mindent elkövetünk, hogy a fiataloknak 
segítsünk a munkahelyet megtalálni, a továbbtanulásban, a nyelvtanulásban, a 
családalapításban, az otthonteremtésben, így azt szeretnénk, hogy 
személyijövedelemadó-mentességet is kapjanak 2022. január 1-jétől. Szeretnénk 
megadni a rendszernek azt a felkészülési időt, amellyel lehetőség van arra, hogy a jövő 
év január 1-jétől ezt a lépést be tudjuk vezetni. Úgyhogy ebből következik, hogy a 
képviselő úr módosító javaslatát viszont nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki támogatja 

a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, 
hogy a javaslat nem került elfogadásra. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság módosító javaslatot nem kíván 
megfogalmazni, ezért dönteni szükséges a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki 
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támogatja a vita lezárását. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Nem támogató szavazatokat 
kérek. (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Megállapítom, hogy a vitát lezártuk. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérdezem, hogy 
ki támogatja a jelentés elfogadását. (Szavazás.) Ez egyhangú igen, köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársainak az aktív részvételt. 

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/15397. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm Füleky Zsolt 
helyettes államtitkár urat és munkatársait. Itt is javaslom, hogy a vitát két szakaszban 
tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? (Nincs jelzés.) Nem látok.  

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, hogy Bándi Gyula, a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes ma reggel a bizottsághoz 
eljuttatta a törvényjavaslattal kapcsolatos figyelemfelhívását. Ezt egyébként minden 
képviselő bizottsági taghoz eljuttattuk.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Ez egyhangú igen, 
köszönöm szépen. Így a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A második szakaszát megnyitom. Két módosító javaslat benyújtása történt a 
törvényjavaslathoz. Ezekről szükséges dönteni. Az első javaslatot Potocskáné Kőrösi 
Anita, a Jobbik képviselőnője nyújtotta be. Jelezte a bizottsági ülés előtt, hogy hozzá 
kíván szólni, tehát megadom a szót. Tessék parancsolni, képviselő asszony! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Nagyon örülök, hogy ön jött el ma erre a 
bizottsági ülésre, és nem Soltész államtitkár úr, aki láthatóan az általános vitában is 
maximum arra tudott szakmai álláspontot kialakítani, amit neki leírtak egy papírra.  

Nemcsak a benyújtott módosító indítványommal kapcsolatosan szeretnék 
kitérni erre a törvényjavaslatban, hanem szeretném, ha egy egész csomagban a 
helyettes államtitkár úr válaszolna azokra a kérdésekre, amelyek nemcsak minket, 
mint bizottsági tagokat, mint ellenzéki képviselőket, de a lakosságot is és az 
önkormányzatokat is nagyon mélyen fogják érinteni. 

Helyettes államtitkár úr ott volt azon az általános vitán, végighallgatta az 
aggályaimat, és ezek az aggályaim nem oszlottak el az elmúlt pár napban, hanem csak 
tovább erősödtek. 

Menjünk most szépen sorban az egyes témákkal kapcsolatosan! Nem véletlen 
az, hogy az alapvető jogok biztosától érkezett ez az alkotmányjogi aggály, és én is 
átolvastam azt, amit megkaptunk, és valóban az egyeztetések hiánya az, amely a 
társadalmasítás és az építéshatósági szabályok kapcsán felmerül. Ha ezek elmaradnak, 
akkor elmarad a társadalmasítás. A rendeletekkel való építésügyi szabályok 
meghatározása a kormányzattól egyértelműen arra mutat, hogy az önkormányzatoktól 
önök el akarják venni azt a jogot, hogy a helyi, településükön megvalósuló 
beruházásokba érdemben beleszóljanak.  

Egyébként erről a javaslatról szól szintén az, amit megfogalmazott Keresztes 
László Lóránd képviselőtársam a 2. számú módosító javaslatban, ahol is a 
vízpartrendezési és -szabályozási követelményekkel érintett területben kívánják 
szintén rendeleti úton meghatározni, hogy mi alakulhat ki majd a víz partján. Ez egész 
egyszerűen elképesztő.  
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És akkor eljutottunk odáig, hogy Balaton. Múlt héten napirend előtti 
felszólalásomban jeleztem, hogy Balatonvilágoson a volt úttörőtábor helyén egy 
lakóparkszörnyet kívánnak önök engedélyezni; nem csak kívánják, meg is tették, az 
építési engedélyt erre a monstrumra ki is adták. Odáig fajult ez a dolog lakossági 
tiltakozásoknak köszönhetően, hogy már Witzmann Mihály, a térség kormánypárti 
országgyűlési képviselője is a hétvégén egy Facebook-posztban lenyilatkozta, hogy ő 
sem támogatja ezt a beruházást. 

A kérdésem az, hogy ha helyben nem támogatják, a lakosok tiltakoznak, az 
ellenzék is nyilvánvalóan ennél még hangosabban is fel fogja emelni a hangját ez ellen 
az építkezés ellen, akkor mikor kívánják visszavonni ezt az építési engedélyt. 

A Club Aligában felparcellázták a közvetlen vízpartot. Ez önöknek a 
területrendezés? Erről fog szólni? Pontosan ez ellen tiltakozunk, mert ez a jogszabály 
ezekre fog adni lehetőséget, hogy önök kényük-kedvük szerint a területrendezési 
eszközök kapcsán eljussanak odáig, hogy közvetlen vízparti területeket játsszanak át, 
és kisajátítsanak ilyen területeket. 

És akkor menjünk egy picit tovább a Balaton-parton - Zamárdiba jutunk, ahol 
is egy kajak-kenu-bázis létesült, és nem átallottak önök a lakóházaktól alig pár méterre 
egy kerítést felhúzni, és ezzel lezárni a Balaton-partot az ott élők előtt. Én kint voltam 
a helyszínen, meghallgattam az ott élők panaszát, és az látható, hogy önöknek semmi 
más nem fontos, csak az, hogy a saját érdekkörükben dolgozó cégeknek és 
magánszemélyeknek az érdekeit képviseljék sokak érdekei helyett. Közparkokat zártak 
le, közstrandokat zártak le. Én nem a sport ellen vagyok, soha nem voltam a sportok 
ellen, de lehetett volna erre másik területet is kijelölni. Egyébként az önkormányzat 
maga is tiltakozott ez ellen a lezárás ellen. 

És akkor most visszautalnék erre a jogszabályra, hogy mégis mi köze van ehhez. 
Hát, pontosan ez, hogy majd önök akarják rendeleti úton meghatározni, hogy az adott 
településen mi, hogyan és miként épüljön fel.  

A balatoni főépítész. Kérdeztem helyettes államtitkár urat az általános vitát 
követően, hogy van-e már balatoni főépítész. 2019 óta folyamatosan mondják, hogy 
most már aztán tényleg lesz. Hát, nem csodálom, hogy nem találnak. Szerintem 
építésszakmai berkeken belül nincs olyan szakember, aki azokra a beruházásokra igent 
tudna mondani, amelyek a Balaton körül zajlanak.  

Egy balatoni főépítészre igenis szükség van azért, hogy megőrizzük a Balaton 
körüli táj szépségét, a természeti kincseit, és azokat a tájidegen monstrumokat, 
amelyeket önök engedélyeztek - hiszen már minden a kormányhivatalnál van, ők 
tehetők felelőssé az összes építkezés kapcsán -, ezekre biztosan nemet mondana. 
Legalábbis azok az építészek, akik hozzám is eljutottak, és engem is megkerestek, azt 
mondták, hogy tegyünk már valamit. Önöknek is kellene valamit tenni. Önök a 
felelősek azért, hogy ha a Balaton teljes mértékben elveszíti azt a képét, amelyet 
egyébként már megszoktunk, és amiért szeretünk ott élni, és amiért a magyarok 
nagyon sokan választják a Balatont a pihenésük helyéül. 

Tehát ennyit a Balatonról és ennyit az építésügyi szabályokról.  
A módosító indítványommal kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy ebbe a 

törvénybe csempészték be Parragh László kifizetését. A gazdasági kamarákról szóló 
törvényt módosítják akképpen, hogy az eddigi 10 százalék helyett most már a 100 
százalék menjen az országos kamarához, aztán majd az országos kamara elnöke 
eldönti, hogy a területi kamarákhoz jutó… Egyébként több száz millió forintról, 
milliárdos nagyságrendű pénzekről beszélünk, eddig elég volt pár száz millió az 
országos kamarának, nem, most már az egész kell. Ez, hogy az indokolásban erre azt 
mondták, hogy ez azért kell, hogy a területi fejlesztések és a méltányos eloszlás és a 
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szolidaritás jegyében most már inkább az országos kamara döntsön, azt gondolom, 
hogy nem tolerálható, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam.  

Egyébként a napirendi pontok közül az utolsó napirendi pont lesz szintén az én 
javaslatom, amikor is a teljes kamarai hozzájárulás eltörlésére teszek javaslatot. És 
nem véletlen, hogy éppen ezen törvényjavalat kapcsán ennek a pontnak, ennek a 
paragrafusnak az elhagyását kérem, hogy támogassák, mert a vállalkozóknak minden 
támogatás fontos. Ha ettől az éves kamarai hozzájárulástól, amiért egyébként a 
vállalkozók semmi ellenszolgáltatást nem kapnak, el tudnak tekinteni, az a 
vállalkozóknál egy nagy piros pontot fog érni. De láthatóan, mivel nemhogy nem 
akarják eltörölni, de még át is csoportosítják az egészet a központnak, akik aztán 
mindenféle marketingszolgáltatásokra meg utazásokra költik a kamarai hozzájárulást, 
nem arra, hogy a vállalkozóknak segítséget nyújtsanak, akkor elgondolkodtató, hogy 
önöknek mi a fontosabb, a vállalkozó vagy Parragh László, hogy kifizessék azokért az 
ötletekért, amiket Orbán Viktor miniszterelnök úrnak adott az elmúlt időszakban, lásd 
kata adóztatása, kata-adóalanyok plusz megadóztatása és az iparűzési adó elvételének 
az ötlete, meg hát számtalan olyan, amivel nem tudunk egyetérteni. 

Úgyhogy a kérdés adott. Én tudom, hogy most többet tettem fel, de elnök úr 
arról tájékoztatott, hogy csak egy körben van lehetőségem hozzászólni. Bízom benne, 
hogy helyettes államtitkár úr kielégítő válaszokat fog adni a kérdéseimre, és elmondja 
azt, hogy ezen törvény kapcsán miért kell a kamarákhoz hozzányúlni, és mit akarnak 
tenni az önkormányzatokkal, véglegesen el akarják venni ezeket a jogköröket, hogy 
megmondhassák, hogy mi épül az adott településen, mert mi ezt olvassuk ki ebből a 
jogszabályból, hiába mondják önök, hogy ez nincs benne. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem Füleky Zsolt helyettes 

államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni, illetve hogy a kormány álláspontját 
ismertesse a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nem kormány-, csak tárcaálláspontra vagyok felhatalmazva. A tárca nem 
tudja támogatni az előterjesztés módosítását. 

Nagyon röviden képviselő asszonynak a felvetéseivel kapcsolatban, főleg a 
szakmai, az építésüggyel kapcsolatos felvetésével kapcsolatban csak azt tudom 
mondani, hogy nem az önkormányzatok jogainak a megcsorbításáról szól a tervezet. 
Kizárólag arról, hogy a XXI. században minden mérnök, aki a települések tervezését 
segíti, illetve a döntéshozók a településeken együttvéve is gyorsabban, olcsóbban és 
hatékonyabban tudják a településterveiket módosítani, illetve a jogszabályoknak 
megfelelően szinkronizálni. Ez azt jelenti, hogy több mint harminc szakhatósággal kell 
egyeztetni egy-egy településnek,ezt ön is nagyon jól tudja; bármilyen ötlet, akár 
helyben született, akár a településre bekopogtató fejlesztési igény van a településen, ha 
az az adott települési tervnek nem felel meg, azonnal meg kell vizsgálni a módosítás 
lehetőségeit, kinek mennyi van, hogyan lehetne azt befogadni. Erre szolgálna az új, 
nagy volumenű törvényi szintű átalakítási és módosítási javaslatunk, ami zömében 
néhány törvényt érint.  

A nagy számok azért vannak, mert a „településrendezési eszköz” szó, amit 
kivezetünk, ott „településtervek”-et fogunk használni; ezt a szóhasználatot kell 
lekövetni az összes többi törvényben.  

Maga a szabályozás módosítása is azért fontos, merthogy digitálissá tették, 
tettük a tervezést, és az önkormányzatok számára ingyenesen elérhetővé tettük 
Magyarország térképét, a rájuk vonatkozó térképszelvényeket is. Tehát mindenki 
ugyanarra a térképpel tud digitálisan dolgozni. Ennek okán szeretnénk, hogyha az 
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összes település is általunk eszközölt módon… Nagyon sikeresen tudtunk tárgyalni a 
Pénzügyminisztériummal is, és jó kilátások vannak arra, hogy jelentős támogatást 
kapnak a kisebb települések a tervek elkészítésére is. Úgyhogy itt sem hagynánk 
magukra, főleg a kiszolgáltatottabb településeket, hanem anyagilag is próbáljuk mind 
hazai, mind uniós forrásból támogatni azt, hogy az elkészülő tervek minél kevesebb 
terhet jelentsenek a települések számára.  

Ez azért nagyon fontos, mert - képviselő asszony az előterjesztéskor hivatkozott 
a településképi arculati kézikönyvek elkészítésére vonatkozóan - ott pont olyan 
szándékkal indítottuk útjára a településképről szóló törvényt és a benne felhatalmazást 
kapott rendeletekre való felhatalmazást, hogy Magyarországon igenis ne csak 
szabályszerűen épüljenek az épületek, hanem szépek és elfogadhatóak legyenek. 
Ezekben nincs közöttünk szerintem nézetkülönbség. 

Viszont az az eszköz, ami most is, jelenleg adott az önkormányzatok részére, 
hogy a településeket a saját megszokott építészeti arculatuknak, a tájegységnek 
megfelelően és történetüknek, identitásuknak megfelelően tudják számon kérni a 
településeken, ehhez az eszközük megvan a rendeletükben és az arculati kézikönyvben, 
amit szerettünk volna nem jogszabályhalmazatban, hanem közérthető módon, a 
jogszabályt nem olvasó családok és a helyben lakók számára is képekkel, térképekkel 
jól lekövethető, szerethető és példaadó módon. Csak jó terveket engedtünk ott is 
szerepeltetni a kamarának és a főépítésznek a jóváhagyásával, hogy ne csak a külföldi 
újságok tetszetős oldalairól lehessen jó példákat összeszedni, hanem a szűkebb 
territóriumból, a pártiából is. 

Éppen ezért fontos, hogy ott is kértünk támogatást, és mindenkinek tudtunk is 
adni, erejéhez mérten tudtunk támogatást adni minden egyes települési arculati 
kézikönyv elkészítéséhez. Most is ugyanez volt a szándék. Több éven keresztül készült 
és hosszas egyeztetéseken keresztülment, úgyhogy a társadalmasítás elmaradását nem 
tudom teljesen a mi oldalunkról jóváhagyni, mert nagyon sok munkánk van benne -  
bejárunk minden egyes települést, akár most csak a part menti települések 
önkormányzataival egyeztetni, ez már a rendeleti szint, ami most itt nem jelenik meg, 
képviselő asszony erre is utalt, a törvényben semmilyen jogot nem csorbítunk, nem 
korlátozunk. A rendeleteket meg kifejezetten azért tartjuk fontosnak minden egyes part 
menti településsel egyenként leegyeztetni, hogy ott a leginkább a helyben lakók és a 
helyi vezetés által támogatható irányokat tudjuk képviselni a Balaton-törvény 
szellemiségével, hogy - mivel a Balaton-törvény beleintegrálódott ’18-ban a nagy 
területrendezési törvényünkbe - azok a védettségi szintek, amiket Bándi úr is a 
figyelmünkbe ajánl, azok se sérüljenek se a Balaton környékén, de az ország egész 
területére vonatkozóan sem. Éppen ezért különös figyelmet fordítunk a Balaton 
környékére, ahogy a pandémia engedi, kisebb bizottsági jelenléttel próbálunk így is 
menni, hogy ne húzódjon el a törvény elfogadásától fogva a rendelet megszületése, 
amennyire lehet, ez ne húzódjon el nagyon. 

Keresztes képviselő úr javaslatát is azért nem tudjuk majd támogatni, mert a 
vízparti tervek használhatóságát azért a megszülető rendeletig biztosítanunk kell, hogy 
abban is tudják szabályozni, illetve módosítani az egyes települések az élet adta 
szükségleteiknek a módosítását. 

Még egy fontos dolog, a balatoni főépítészre vonatkozó kérdés, illetve 
figyelemfelhívás. Ez egy összetett kérdés. Az, hogy most is van jelenleg - de most három 
főépítésze van a Balatonnak -, változatlan, és ugyanazzal a hatáskörrel, mint ami lenne 
egy összefogható, egy cím alá rendezhető balatoni főépítésznek. Hogy most a hivatali 
rendben adminisztrációt vagy egy nagy hivatalt elkezdünk építeni, itt még azért én is 
megtorpantam, hogy most Somogy megye, Zala megye, illetve Veszprém megye az 
állami főépítészekkel, akik a kormányhivatalokban vannak, ugyanazzal a hatáskörrel 
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rendelkeznek, mint, mondjuk, egy balatoni főépítész. Azt én sem támogatnám, és 
ebben egyetértek képviselő asszonnyal, hogy Budapestről valaki lemegy, és akkor 
megmondja a tutit. Valóban, ha ennek összeálltak a személyi és jogszabályi feltételei, 
ennek nem lesz akadálya, de a jogbiztonságnak így sem látom akadályát, mert a három 
kormányhivatalban az állami főépítészek teljeskörűen eleget tudnak tenni ez irányú 
feladataiknak, legfőképp a Balaton-törvény területrendezési törvényben szereplő 
védettségi szintjeinek a biztosítására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kimerítő, részletes válaszát. 

Szavazás következik. Tekintettel arra, hogy a tárca nem támogatta a javaslatot, ennek 
tükrében kérem a szavazatokat. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 
3 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, hogy a 
javaslat nem került elfogadásra. 

A 2. sorszámú javaslatra vonatkozóan szintén megkaptuk a tárcaálláspontot, 
hogy nem támogatja a tárca. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 
igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, hogy 
ez a javaslat sem került elfogadásra. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság nem kíván megfogalmazni önálló javaslatot, 
ezért most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 nem. 
Megállapítom, hogy a javaslat elfogadásra került. A vitát lezártuk. 

Kérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását ki támogatja. 
(Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. 
Megállapítom, hogy a jelentést elfogadtuk.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és kollegáinak a helytállást.  

A játékkaszinókat és az online kaszinókat terhelő játékadó 
mértékének a veszélyhelyzet fennállása alatti módosításáról szóló 
H/14994. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pont tárgyalása következik. Az előterjesztő Bencsik János 
független képviselő úr. Az előterjesztés a játékkaszinókat és az online kaszinókat 
terhelő játékadó mértékének a veszélyhelyzet fennállása alatti módosításáról szóló 
határozati javaslatot tartalmazza H/14994. számon. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban hozzászólás. (Jelzésre:) Az előterjesztő jelen van, bocsánat. Akkor 
megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni! 

 
BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden megjelent tagját. Annyival egészíteném ki 
röviden az előterjesztés indokolását, amely óta azért eltelt néhány idő, hogy abban 
szerintem nincs vita köztünk, hogy az elmúlt egy évben a járványhelyzetből adódó 
leállások, korlátozások és a gazdasági kihívások nagyon erősen megtépázták 
elsősorban a vállalkozói szektort. Alapvetően a kis- és közepes vállalkozások voltak 
azok, és jelen pillanatban is ezek a vállalkozások azok, amelyek a legjobban 
megszenvedik a gazdasági, pénzügyi hátrányait ennek a járványnak. Azt gondolom, 
hogy teljesen magától értetődő, hogy a magyar kormánynak és a felelős 
törvényhozóknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bajba jutott 
embereknek segítséget nyújtson. 

Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos alapvetés lenne, és bízom benne, 
hogy legalább elméleti szinten nincs vita köztünk kormánypárti, ellenzéki, bármilyen 
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oldalról, hogy amikor közös áldozatvállalásról van szó, akkor ebből a közös 
áldozatvállalásból azok vegyék ki a részüket elsősorban, akik a válságot, a 
járványhelyzetet megelőző időszak nyertesei voltak. Én az online kaszinókat 
egyértelműen ebbe a körbe sorolom, mégpedig azért, mert - 2019-es adatokat tudok 
önöknek mondani, ami olvasható az indokolásban is - csak a 2019-es évben az Orbán-
kormány által kiválasztott koncessziótulajdonosok a magyarországi kaszinópiacon 
45 milliárd forint forgalmat, illetve 14 milliárd forint nyereséget könyvelhettek el. A 
2019-es évről van szó. Hogy az elmúlt egy évben milyen nyereséget, milyen forgalmat 
és milyen profitot termeltek ezek a cégek, arra elképzeléseink lehetnek, számokat nem 
tudunk.  

Ha belegondolnak abba, hogy hónapokon keresztül a kormányhoz kötődő 
gazdasági holdudvarok által üzemeltetett és fenntartott kaszinók voltak az egyetlen 
olyan létesítmények az országban, ahol napközben szabadon lehetett közösségi 
szórakozó tevékenységet folytatni, mert a kocsmák, a kávézók, az éttermek, minden 
zárva volt, tehát aki közösségi életet akart és szeretett volna élni, az csak itt tehette ezt 
meg, akkor nem nehéz elképzelni, hogy ez a bevétel és ez a profit a többszörösére 
emelkedhetett az elmúlt időszakban, úgy, hogy közben, mint mondtam, a 
járványhelyzet miatt nagyon sokan az utolsó tartalékaikat élik fel. 

Szeretnék hivatkozni önöknek Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a múlt heti 
szavaira, aki egy ideig következetesen azt állította még az idei év elején is, hogy egyetlen 
munkahely sem szűnt meg, és az idei tavaszi parlamenti ülésszak első napján azt 
mondta, hogy nincs kimutatható változás a 2019-es és a 2020-as évben a 
munkaerőpiacon. Ezt a tarthatatlan állítást a miniszterelnök úr március 16-án már 
korrigálni kényszerült, és ő maga arról beszélt, hogy 55 ezer munkahellyel van 
kevesebb, mint a járványt megelőző időszakban. Tegyük hozzá, az egy rendkívül 
optimista becslés, mert ha azokat is ideszámítanák, akiknek nem a munkahelye szűnt 
meg, csupán a bevételeik zuhantak meg drámai módon, vagy pedig az addigi 
kiszámítható, minden hónapban realizálódó bevételük tűnt el vagy csökkent le, akkor 
ez a szám sokkal magasabb lenne. 

Úgyhogy az én javaslatom azt a célt szolgálja - mivel világos, hogy kik voltak a 
járványhelyzet vesztesei, és az is világosnak tűnik, hogy kik voltak az egyértelmű 
nyertesei -, hogy kompenzáljuk a veszteseket a nyertesek bevételéből. A javaslat azt 
célozza, hogy a tiszta játékbevétel 50 százalékában határozzuk meg az online 
kaszinókban, ideértve a játékkaszinókban üzemeltetett pénznyerő automaták bevételét 
is, és azt, hogy az online kaszinók játékadójának a 97 százalékát a koronavírus-
világjárvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került kis- és középvállalkozások 
támogatására fordítsuk. Ehhez kérem az önök támogatását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) A vitát lezárom.  
A képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 

Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot, hogy tárgysorozatba vegyük. (Szavazás.) 
3 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, hogy nem 
vettük tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak az előterjesztést.  
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A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
járványvédelmi tárgyú módosításáról szóló T/15198. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi pontra térünk át, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény járványvédelmi tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat a T/15198. 
számot viseli. Ungár Péter és Kálló Gergely képviselők az előterjesztők. Tisztelettel 
köszöntöm Kálló Gergely képviselő urat a Jobbik részéről, aki indokolni kívánja az 
előterjesztést. Tessék parancsolni! 

 
KÁLLÓ GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Igen. Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
harmadik hullám idejére a kaszinók nyitvatartása is korlátozásra került, és most már 
szerencsés módon a kaszinók is zárva tartanak, ezáltal a vírusveszélyt, illetve a vírus 
átadásának a lehetőségét csökkenteni tudták. Azért hallottunk, illetve olvashattunk 
sajnos olyan híreket, hogy a kaszinó-nyitvatartások miatt volt kaszinó, ahol a betegség 
játszi könnyedséggel tudott terjedni, illetve koronavírus-halálesetről is beszámoltak 
sajnálatos módon. 

Én nem vagyok naiv ember, de azt bátran mondhatom, hogy ha nem lett volna 
ekkora társadalmi nyomásgyakorlás a kormányzaton, illetve a döntéshozókon, akkor 
mind a mai napig ezek a kaszinók zavartalanul üzemelnének. Itt egy társadalmi nyomás 
előtt, be kell vallani, önök meghajlottak, hála az istennek, és a nép hangját tudomásul 
véve bezárták végre ezeket a kaszinókat. 

Én annyit szeretnék csak kérni, hogy a társadalmi nyomásnak a bizottság tagjai 
is hajoljanak meg, és ez látszódjék a szavazatukban is, ugyanis kötelességünk nekünk 
mint politikusoknak egyrészt védeni a magyar állampolgárokat minden helyzetben, 
másrészt pedig, hogy ha ők kérnek tőlünk valamit ilyen hangosan, ilyen 
nyomásgyakorlással, akkor azért hajoljunk is meg, és tegyünk úgy, ahogy azt elvárják 
tőlünk a magyar állampolgárok, és mondom, ismétlem magamat, csökkentve ezáltal a 
járvány kockázatait is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, kíván-e hozzászólni valaki. 

(Jelzésre:) Tessék! Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök neki, hogy képviselőtársaim benyújtották ezt a 
javaslatot, mert azt gondolom, hogy amit Kálló képviselőtársam most itt elmondott, az 
rávilágít arra, hogy nekünk milyen felelősségünk van a járványkezelésben, és nekünk 
is meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ráirányítsuk a közvélemény 
figyelmét, hogy mi folyik ebben az országban. Ez a javaslat most erre egy kitűnő példa. 
Természetesen támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Nem. A vitát lezárom.  
Szintén képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki 
nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, hogy a javaslat nem 
került elfogadásra.  

Köszönöm szépen, képviselő úr.  
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A taxis személyszállítást végzők adómentességéről szóló H/15052. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Szerintem még maradni fog, mert az 5. napirendi pontnál szintén az egyik 
előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

 
KÁLLÓ GERGELY (Jobbik): Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
KÁLLÓ GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Sorra veszem a bizottságokat. Mióta 

egy éve megválasztottak képviselőnek, mindig igyekszem életszerű javaslatokat 
politikamentesen benyújtani. Eddig nem okozott meglepetést a Gazdasági bizottság 
sem, tehát ezeket az életszerű javaslatokat egyre inkább lesöprik. 

A második javaslatom mit tartalmaz? Dunaújvárosi taxisofőrök kerestek meg. 
Mindenkire hatással van a vírus, tehát ezt kár lenne tagadni, a kérdés az, hogy hogyan 
kezeljük a kis- és középvállalkozók és vállalkozások kapcsán ezt a vírust. A tavalyi évben 
mentesültek bizonyos szinten a taxisofőrök is a kata befizetése alól, ami számukra 
könnyebbség volt. Jó lett volna, ha az idei évben is megkapják ezt a könnyítést.  

De miért is mondom azt, hogy ez a taxisok szempontjából rendkívül fontos? Én 
hiszem és tudom, hogy ha nagyobb baj lesz, vagy nagyobb baj lenne, és esetleg tényleg 
annyira leterhelődik az egészségügyi rendszer, ezáltal, mondjuk, a tömegközlekedés 
rendszere is, akkor én hiszem, hogy a taxisok valamilyen kompromisszum, alku 
kapcsán be tudnának szállni a vírus elleni védekezésbe, tudnának segíteni a 
szállításban, akár szövetminták szállításában, mintavételezések szállításában. Eleve 
most már nagyon sokan használják a taxisokat, illetve igyekeznek a 
taxiszolgáltatásokat használni. Ez a nagyobb városokban jó, a kisebb településekre 
annyira nem csapódik le, mint, mondjuk, Dunaújváros, de így is azért, hogy ne 
terheljék tovább a tömegközlekedést, vagy hogy elkerüljék a tömegközlekedésben a 
keresztfertőzéseket, sokan igénybe veszik a taxiszolgáltatásokat. Tehát látszik az, hogy 
a taxisofőrökre jelen pillanatban is szükségünk van, de ha valami nagyobb baj van, 
akkor igenis jobban tudnánk rájuk számítani.  

Én elismerem, hogy minden ágazatnak fontos lenne az, hogy kedvezménnyel 
segítsük őket, nincs ezen vita, biztos vagyok benne, a kormány is úgy kel fel, hogy a 
lehető legtöbbet szeretné segíteni. Ha van is vita ennek a módjáról és minőségéről, ezek 
legitim viták, de én mégis emiatt szeretném a taxisokra külön felhívni a figyelmet. 
Lehet, hogy egy kicsit több figyelmet érdemelnének, hiszen, mondom még egyszer, a 
védekezésben, a járvány kezelésében tudunk rájuk számítani, hiszem, hogy tudunk 
rájuk számítani. Ezért kérem szépen önöket, hogy szavazatukkal támogassák, hogy az 
idei évben se kelljen nekik a katát befizetni. Tudunk rájuk számítani, tegyünk egy 
gesztust értük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a H/15052. számú javaslat tárgysorozatba vételét. 

(Szavazás.) 3 igen. Kérdezem, hogy ki szavaz ellene. (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, 
hogy a javaslatot nem vette a bizottság tárgysorozatba. (Kálló Gergely: Köszönöm a 
támogatást.) Köszönöm szépen a részvételt. 

 



15 

A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételéről, valamint a 
kerékpárvásárlás támogatásáról szóló H/15112. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6. napirendi pont tárgyalása következik, a kerékpáros közlekedés 
biztonságosabbá tételéről, valamint a kerékpárvásárlás támogatásáról szóló határozati 
javaslat a H/15112. számot viseli. Előterjesztő Bana Tibor független képviselő. 
Tisztelettel köszöntöm képviselő urat. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. (Bana 
Tibor: Igen.) Tessék parancsolni! 

 
BANA TIBOR (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Kedves Vendégek! Örülök annak, hogy ez a javaslat idekerült a Gazdasági bizottság 
asztalára, hiszen azzal a megfontolással fogalmaztam meg ezt az indítványt 
munkatársaim segítségével, hogy érdemi változásokat érjünk el Magyarországon a 
kerékpáros közlekedés tekintetében, valamint egy olyan fontos tételt is beletettem ebbe 
a javaslatba, hogy a kerékpárvásárlás támogatása élvezzen prioritást kormányzati 
oldalról. 

Azt el kell ismerni, tisztelt képviselőtársaim, hogy Révész Máriusz 
kormánybiztosként valóban érdemben foglalkozik ezzel a területtel, hiszen hozzánk, 
országgyűlési képviselőkhöz is juttatott el különböző háttéranyagokat, tanulmányokat, 
amit örömmel vettem, és válaszoltam is kormánybiztos úrnak.  

Ebben az előttünk fekvő indítványban azt fogalmaztam meg, hogy nagyon fontos 
lenne az, hogy a lehető legrövidebb időn belül egy olyan jogi környezetet tudjunk 
alakítani Magyarországon, hogy vagy a KRESZ-tanfolyamon való részvételhez, vagy 
pedig vezetői engedéllyel való rendelkezéshez kössük azt, hogy főútvonalon 
kerékpározhasson valaki, hiszen azért láthattuk azt az elmúlt, sajnos most már egy 
évben, amióta a koronavírus-járványhelyzettel együtt kell élnünk, hogy bizony vannak 
olyanok, akik vagy nem ismerik a különböző szabályokat, és azért ilyen helyzet is 
fennállhat, vagy adott esetben persze könnyen lehet, hogy sokan ismerik ezeket, de 
mégsem tartják azt be. Ez főleg nagyvárosokban jelenthet problémát, elsősorban itt a 
fővárosban, Budapesten; szerencsére, mondjuk, Szombathelyen vagy Vas megye 
kisebb városaiban ez kevésbé jellemző, de azért ott is merülnek fel ezzel összefüggésben 
problémák, ezt szeretném jelezni. Ezt mindenképpen helyre kellene tenni olyan 
módon, hogy egy megfelelő jogi szabályozást létrehozunk azért, hogy már iskolai 
szinten is érdemi oktatásban részesülhessenek. 

Szeretném jelezni azt, hogy természetesen tudom azt, hogy ez ügyben is történt 
az én javaslatom benyújtása óta elmozdulás, amit a magam részéről mindenképpen 
üdvözlök, de azt gondolom, hogy van még itt teendő, már csak azért is, mert a 
biztonságos közlekedés mindannyiunknak érdeke. Tehát közlekedjünk akár 
gyalogosan, kerékpárral, autóval vagy bármilyen más közlekedési eszközzel, 
tömegközlekedést igénybe véve, fontos az, hogy ez a lehető legbiztonságosabban 
történjen meg. Ezért is különböző szakmai javaslatokat, háttértanulmányokat is 
hivatkoztam az indokolásomban, amelyek alátámasztják annak fontosságát, hogy e 
tekintetben egy elmozdulás történjen e téren, és a KRESZ-oktatás lehetőségének a 
szélesítése valósággá válhasson mindannyiunk megelégedésére, minden közlekedő 
megelégedésére. Azt gondolom, hogy egyébként ez pont, hogy a kerékpárral 
közlekedők érdekeit is szolgálja, és ugyanakkor természetesen a másik oldalról azok 
érdekeit is szolgálja, akik adott esetben például azzal szembesülnek, hogy aki biciklivel 
közlekedik, az nem minden esetben tartja be ezeket a szükséges szabályokat, akkor, 
amikor egyébként egy valóban fontos dolog az, hogy ezt elősegítsük. 
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Annak is örülök egyébként, hogy Révész Máriusz olyan nemzetközi példákat 
hozott, amelyeket tényleg érdemes lenne átvenni, hiszen európai nagyvárosokban, de 
kisebb városokban is bizony már sokkal komolyabb előrelépéseket tudtak elérni 
Nyugat-Európában azzal kapcsolatban, hogy minél inkább biztonságossá tegyék a 
kerékpárutak elősegítésével, ennek a lehetőségnek a szélesítésével a biciklis 
közlekedést, ami akár környezetvédelmi szempontból, akár egészségügyi szempontból 
is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egy járványhelyzetben ezeket a szempontokat 
pedig még inkább előtérbe kellene helyezni. 

Még egyszer visszautalok arra a részre, ami pedig a kerékpárvásárlás 
támogatásához járulna hozzá. Tehát természetesen én nyitott vagyok rá, hogy 
bármilyen módosítást eszközöljenek, tegyenek javaslatot ehhez az előttünk fekvő 
indítványhoz. Én ezt szakmailag megalapozottan igyekeztem idehozni, néhány 
hónappal azután, hogy ezt benyújtottam, az Országgyűlés elé került ez, a Gazdasági 
bizottság elé. Én remélem, hogy támogatni tudják ezt a javaslatot, hiszen itt valóban 
egy szakmai kérdésről van szó, ami pártállástól, politikai nézettől függetlenül 
mindannyiunk megelégedésére szolgálhat. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Bana Tibor képviselő úr kiegészítését. Kérdezem, 

hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem. A vitát lezárom.  
Szintén tárgysorozatba vételről kell dönteni. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. 
(Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, hogy a tárgysorozatba vételt elutasította a bizottság.  

Köszönöm szépen képviselő úr segítségét. (Bana Tibor: Sajnálom. Köszönöm a 
támogató szavazatokat.) 

A fiatalok első lakásvásárlását segítő intézkedésekről szóló H/15164. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pont tárgyalása következik. A fiatalok első lakásvásárlását segítő 
intézkedésekről szóló határozati javaslatot H/15164. számon olvashatjuk. Farkas 
Gergely független képviselő úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy kívánja-e indokolni. 
(Farkas Gergely: Igen.) Köszönöm szépen. Öné a szó. 

 
FARKAS GERGELY (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Röviden 

szeretném csak indokolni a javaslat fontosságát. Tudjuk, hogy mennyire nehéz 
manapság egy fiatalnak az első lakáshoz jutás, horribilis ingatlanárakkal 
találkozhatunk a piacon, és nagyon nehéz sok esetben nemhogy a teljes összeget, 
hanem csak, mondjuk, azt az összeget összeszedni, egy fiatalnak megspórolni, amire, 
mondjuk, hitelt tud felvenni. És ha ne adj’ isten, ez sikerül is neki, és utána valamilyen 
módon lakást tud vásárolni, akkor itt azzal szembesül, hogy bizonyos esetekben, vagy 
ha éppen nem CSOK-kal veszi meg ezt a lakást, akkor illetéket is kell fizetni, 4 
százalékos illetéket. Mondjuk, egy átlagos 30 milliós, vagy nem tudom pontosan, 
mennyi az átlag, de, mondjuk, egy 30 milliós ingatlannal számolva 1,2 millió forinttal 
még meg kell toldania az ő kiadásait annak érdekében, hogy ténylegesen hozzájusson 
ehhez a lakáshoz. 

Van már most is néhány olyan kategóriába sorolható eset, amikor mentesülnek 
a fiatalok ettől az illetéktől. Az előbb már említettem, hogy a CSOK jelenti az egyik ilyet, 
illetve a 15 millió forint alatti ingatlanok esetében sem kell ezt megfizetni. De hát tudjuk 
nagyon jól, hogy nagyon sokan vannak úgy, akik a CSOK-ot nem merik felvenni éppen 
azért, mert, mondjuk, nincsenek olyan élethelyzetben, nincs egy olyan társuk, akivel 
ezt közösen be tudnák vagy be mernék vállalni, vagy éppen még nincsenek abban az 
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életkorban, hogy ott tartanának. Tehát vannak igenis olyan fiatalok, akik ezt nem 
tudják igénybe venni, és vannak olyanok is bőven, sőt, ez az átlagos inkább, hogy 
15 millió forintnál drágább ingatlant szeretnének vásárolni, és ők sem tudnak 
mentesülni ettől az illetéktől. 

A javaslatom tehát azt irányozza elő, hogy terjesszük ki az összes 35 év alatti 
fiatalra azt a szabályt, hogy ne kelljen ezt az illetéket megfizetniük. 

A javaslatomnak egy második része pedig az így kieső bevételt próbálná pótolni, 
ugyanis van jelenleg is a szabályozásnak egy olyan része, miszerint, ha valaki egy 
nagyobb összegű ingatlant vásárol, akkor neki ott nem a 4 százalékos, hanem a 2 
százalékos illetéket kell megfizetnie. Én azt mondanám, hogy akinek láthatóan van 
pénze egy nagyobb összegű ingatlanra is, annak nemhogy csökkentsük az illetékét, 
hanem maradjon meg minden esetben ez a 4 százalék. Ez a fajta változás egyfajta 
pluszbevételt jelentene az államnak, ami talán kompenzálná is azt a kiesést, amit a 35 
év alatti fiatalok esetében az elengedés jelentene egy kisebb összegű ingatlan esetében. 

Az előbb itt elhangzott államtitkár úr szájából, hogy támogatnak minden 
fiatalokat segítő javaslatot. Ezt szeretném önök elé idézni, és erre hivatkozva kérem a 
támogatásukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelzés.) Nem. A vitát lezárom.  
A tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 3 igen szavazat. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 8 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem vette napirendre, tárgysorozatba. Köszönöm 
szépen. 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról 
szóló T/14891. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 8. napirendi pont tárgyalása következik. A gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot Potocskáné Kőrösi Anita, 
Jobbik, jegyzi. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Tessék, képviselő 
asszony! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nincsenek illúzióim. A 2. napirendi pontnál már 
felvezettem a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott éves kötelező 
kamarai hozzájárulás fizetése elleni aggályaimat, és azt, hogy ennek a kamarai 
hozzájárulásnak a befizetéséért a vállalkozók semmit nem kaptak, ezután sem fognak. 
Sőt, ezzel az országos kamara gazdagítása is meg fog történni: az eddigi 10 százalék 
helyett már a 100 százalékot fogják az országos gazdasági kamarához utalni. Több 
milliárd forintból fog tudni utazgatni majd Parragh László, fog tudni megrendelni majd 
olyan kutatásokat, amikre aztán az égvilágon semmi szükség. Itt a vállalkozóknak 
kellene érdemben segítséget nyújtani. Most eldönthetik azt, hogy a vállalkozók vagy 
pedig Parragh László mellett teszik-e le a voksukat. Én a vállalkozók mellett.  

Kérem, hogy töröljék el a kötelező kamarai hozzájárulást, ez kézzelfogható 
segítség lenne a válság idején minden vállalkozónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni valaki a 

bizottság részéről. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. A vitát lezárom. 
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Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 3 
igen szavazat. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 8 nem. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a javaslat tárgysorozatba vételét.  

Egyebek 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy az egyebekben én most nem tudok 
tájékoztatást adni arról, hogy mikorra várható a következő bizottsági ülés. 
Természetesen igyekszünk minél hamarabb tájékoztatást adni a bizottság valamennyi 
tagjának, amennyiben ez aktuális lesz. 

Kérdezem, hogy van-e az egyebekben bárkinek előadnivalója? (Nincs jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Nincs. Köszönöm szépen a mai munkát. Az ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc) 

  Hadházy Sándor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


