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(Az ülés kezdetének időpontja: 11:00 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Becsó Károly helyettesíti Vitányi Istvánt, 
Vígh László helyettesíti Demeter Zoltánt.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Ahogy azt már a keddi ülésünkön jeleztem, házelnök úr erre a hétre előzetesen 

hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság a plenáris ülés alatt is ülésezzék.  
Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 

javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a kiküldött napirendi javaslatot. Ki az, aki egyetért 
vele? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendet elfogadta.  

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves 
meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: Rogán Antal miniszter úrnak, a 
miniszterelnök kabinetfőnökének éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Tisztelettel köszöntöm az ülésünkön Rogán Antal 
miniszter urat, valamint Dömötör Csaba államtitkár urat.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, ügyrendi javaslatot teszek. 
Tekintettel a bizottságunkban korábban kialakult gyakorlatra, a határozati házszabály 
114. § (3) bekezdése alapján kétkörös és időkeretes tárgyalásra teszek javaslatot oly 
módon, hogy a bizottságunkban tagsággal rendelkező képviselőcsoportok számára 
frakciónként összesen 8 perc álljon rendelkezésre kérdések feltevésére és a vélemények 
megfogalmazására, míg a független képviselő bizottsági tagunk számára erre összesen 
4 perc álljon rendelkezésre. Amennyiben a bizottságunkban tagsággal nem rendelkező 
LMP- vagy Párbeszéd-frakció vezetője fel kívánna szólalni, úgy részükre az előbb jelzett 
felszólalásokra összesen 4 perc álljon rendelkezésre. Munkatársaim fogják az időt 
mérni. Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, az ügyrendi vitát lezárom. 

Most szavazásra kerül sor. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam 
előterjesztett tárgyalási menetrendre tett ügyrendi javaslatot. Ki az, aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a tárgyalási rendet egyhangúlag elfogadta. 

Ismét köszöntöm Rogán Antal miniszter urat, valamint Dömötör Csaba 
államtitkár urat. Most felkérem a miniszter urat arra, hogy tartsa meg expozéját. 
Parancsoljon! 

Rogán Antal expozéja 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Ha jól látom, csak urak vannak jelen a bizottság 
ülésén képviselői minőségben.  
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Azt szeretném elmondani, hogy most már túl vagyok egy gazdasági bizottsági 
meghallgatáson, és tekintettel arra, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda meglehetősen 
sokrétű feladattal foglalkozik, néhány dimenzióját ennek a feladatkörnek - például a 
magyar turizmus fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket - ott szerintem részletesen 
taglaltuk, úgyhogy itt legfeljebb egy kérdésre térnék majd még ki a miniszteri 
meghallgatás kapcsán. (Dr. Kovács Zoltán megérkezik az ülésre.) A Digitális 
Kormányzati Ügynökséggel kapcsolatos kérdésekről is beszéltünk, tehát ha 
megengedik, azt is kihagynám itt. De ha van kérdés, természetesen ezekre nagyon 
szívesen válaszolok. 

Az általános feladatunk alapvetően a miniszterelnök úr munkájának segítése, a 
kormány stratégiai célkitűzéseinek támogatása és értelemszerűen minden ezzel 
kapcsolatos tevékenység bonyolítása. Itt szeretném kiemelni önöknek, hogy az elmúlt 
egy esztendőben az egyik legfontosabb feladatnak, amit elvégeztünk, azt tekintettem, 
hogy a 2020-as költségvetés benyújtása előtt tisztázzuk azokat a célokat, amelyeken a 
költségvetés is alapszik. Ezért indítottunk egy családvédelmi konzultációt egyébként, 
és e családvédelmi konzultáció alapján alkottuk meg a családvédelmi akciótervet, 
amelyet a miniszterelnök úr ismertetett, és a családvédelmi akcióterven alapszik a 
2020. évi költségvetés, amely a magyar családok támogatásának költségvetése.  

Azt is szeretném leszögezni a bizottság előtt, hogy szerintem - továbbra is 
fenntartom ezt a véleményemet - a nemzeti konzultáció egy nagyon fontos eszköz, amin 
keresztül a magyar emberek bele tudnak szólni a kormány munkájába. Elmondhatják 
a véleményüket minden egyes kérdésről a nemzeti konzultáció keretében, amit közösen 
fontosnak gondolunk, és azt gondolom, el is utasíthatják a kormány törekvéseit és 
mellé is állhatnak. Ezért a kormány természetesen szeretné a nemzeti konzultációkat 
folytatni, tehát a következő évben is lesz olyan nemzeti konzultáció, amely a 
költségvetés megalapozását készíti elő. A tárca ezt továbbra is kiemelt feladatának 
tartja és ezzel foglalkozni is fogunk.  

Amiről szeretnék még röviden szólni és beszámolni önöknek, hogy miért a 
családvédelem kérdését helyeztük egyébként fókuszba. Leginkább azért, mert azt 
gondoltuk, hogy ha az elmúlt évek tapasztalatait megnézzük, akkor a magyar gazdaság 
erősödésével egyidejűleg meg kell nézni azokat a stratégiai problémákat, amelyek 
Magyarország előtt állnak. Az egyik meghatározó stratégiai probléma nyilvánvalóan a 
népesedés kérdése. Népesedési kérdésben pedig ma Európában kétféle válasz 
lehetséges. Az egyik lehetséges válasz a családok támogatása, a születésszám 
ösztönzése, a másik pedig bevándorlók nagyszámú befogadása. A magyar választók 
népszavazáson is, országgyűlési választáson is elutasították a bevándorlók befogadását, 
ami azt jelenti, hogy természetesen a kormánynak az a feladata, hogy a népesedési 
kérdéseket a születésszám ösztönzésével, a családok támogatásával oldja meg.  

A családok támogatásánál óriási nagyságrendekről beszélünk. Meg kell 
mondanom önöknek, ha megnézzük a mostani költségvetést, akkor azt látjuk, hogy 
már ma több mint ezermilliárd forinttal többet költünk családtámogatásra, mint 
mondjuk 2010-ben, a Gyurcsány-kormány idején benyújtott utolsó költségvetésben. 
Ezt az összeget 2020-ra a családvédelmi akcióterv elfogadásával további több mint 200 
milliárd forinttal emeljük meg. Tehát egy olyan döntésről van szó, amibe, azt 
gondolom, a magyar embereknek igenis van beleszólásuk, hiszen ez mindenki számára 
egy olyan kérdés, ahol dönteni kell arról, hogy mire költjük a meghatározó forrásokat, 
amit a gazdasági növekedés megtermelt. Mi, itt, azt gondolom, a családok támogatását 
tartjuk elsődlegesnek. 

A Gazdasági bizottságban részletesen beszéltem arról, hogy miért alkottunk 
gazdaságvédelmi akciótervet, milyen kockázatokat látunk. Nem a magyar gazdasági 
növekedéssel van a probléma, hanem a minket körülvevő gazdasági környezettel és a 
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magyar gazdaság eredményeit csak úgy lehet felelősen megvédeni, ha egyébként van 
egy gazdaságvédelmi akcióterv, amit a költségvetés magába is foglal. Azt gondolom, 
most itt erre nem térnék ki nagyon részletesen. 

Ha megengedik, még egyetlenegy dolgot kiemelnék itt, amit fontos kérdésnek 
tartok és előre is elmondanám. Látom, hogy politikai vita alakult ki a történetből, 
kaptam is kérdéseket ezzel kapcsolatban. Nem olyan régen, az elmúlt napokban került 
egy törvényjavaslat az Országgyűlés elé, és szerintem ez az Igazságügyi bizottságra 
tartozó kérdés. Pont a turizmus és egyébként a fesztiválszervezés kapcsán két kérdést 
is szeretnék kiemelni. Ez a fesztiválok biztonságával kapcsolatos kérdéseket taglalja. 
Szeretném kiemelni, hogy itt a kormány nem önmagától lép. Tehát mi előzetesen 
meghallgattuk a legnagyobb fesztiválszervezők nyilvánosan is elmondott véleményét. 
Ők azt gondolják, hogy a fesztiválok biztonságát növelni kell. Minden fesztivázoló és a 
szervezők számára is fontos kérdés a fesztiválok biztonsága, ehhez pedig sajnos új, 
szigorúbb ellenőrzési rendszerek, azonosítási rendszerek, személyazonosítási 
rendszerek tartoznak. A kormány fesztiválszervezők kérésére az ezzel kapcsolatos 
módosításokat megteszi.  

Éppen Dömötör képviselő úr mondta nekem, hogy úgy fogalmazna, hogy 
gyakorlatilag Magyarország ma fesztivál-nagyhatalom. Az biztos, hogy a magyar 
fesztiválok sikeresek, eredményesek, jók, erőteljesek, ráadásul nemzetközileg és itthon 
is népszerűek és színvonalasak. Mi szeretnénk a biztonságukat garantálni. Ehhez, úgy 
tűnik, a fesztiválszervezők szerint bizonyos változtatásokra van szükség. Ezeket a 
változtatásokat a kormány elvégzi a jogszabályi keretek módosításával, és 
természetesen a hatóságok minden segítséget megadnak a fesztiválok biztonságának 
garantálásához. De azt szeretném hozzátenni, hogy itt olyan adat, amely hosszú távon 
bárki számára felhasználható, nem keletkezik, az adatvédelmi szabályok itt szigorúak 
és természetesen erre a területre vonatkozóan is érvényesek. 

A másik kérdés, ami pont ugyanígy adatokkal függ össze - és azt gondolom, 
ennek tisztázására nincs jobb hely, mint az Igazságügyi bizottság -, az a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ működésével kapcsolatos. Ez volt az előfeltételünk 
a szálláshelyáfa-csökkentéshez, hogy kialakult egy adatszolgáltató rendszer, hiszen 
akkor érdemes áfát csökkenteni, adót csökkenteni, ha egyébként utána a gazdasági 
szereplők bevallják a jövedelmeiket és az adót be is fizetik. Ehhez pedig, mivel 
természetesen fontos dolog a kölcsönös bizalom, szigorú ellenőrzési rendszer is 
kapcsolódik. Ez a szálláshelyek esetében kétosztatú rendszer: egyik oldalon az 
elektronikus pénztárgép, a másik oldalon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ működése és a szálláshelyek részéről egy kötelező adatszolgáltatás: ki szállt 
ott meg, és egyébként mely szobák kerültek felhasználásra. Ez lehetővé teszi azt is, hogy 
részletesen ellenőrizzük, hogy a jövedelembevallások stimmelnek-e. A Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ csak a külföldiek esetében továbbít olyan 
adatokat, amelyek beazonosíthatók - tehát személyre szólóak - az idegenrendészeti 
hatóságok irányába; magyar állampolgárok esetében nem. Ott csak egy olyan 
nyilvántartást végzünk el, olyan anonimizált nyilvántartást, amely azt mondja, hogy 
gyerek szállt meg, felnőtt szállt meg, nő szállt meg, férfi szállt meg, ilyen típusú szobát 
használt és így tovább. Természetesen ott a nem anonimizált adatokhoz csak akkor 
lehet hozzáférni, ha azt büntetőeljárás keretében a hatóságok kezdeményezik. Ezeket a 
szigorú szabályokat természetesen be fogjuk tartani.  

Az NTAK működése elkezdődik. Most van a próbaüzem, ez június 30-án lezárul. 
Most már mindenki regisztrált, tehát gyakorlatilag július 1-jétől ez egy élesen működő 
rendszer. Ezért is tartottam fontosnak, hogy erről külön tájékoztassam a bizottságot, 
mert elképzelhető, hogy majd később adatvédelmi vagy egyéb viták idekerülnek a 
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bizottság elé, és akkor a képviselő urak legyenek tisztában az erre vonatkozó 
részletekkel. 

Tekintettel arra, hogy sok részletkérdésről már korábban is beszéltünk és a tárca 
feladatai érdemben - a turizmuson és a Digitális Kormányzati Ügynökségen kívül - nem 
változtak, azok pedig szerintem leginkább a Gazdasági bizottság feladatkörébe 
tartoznak, én ennél sokkal többet most nem is kívánok elmondani, elnök úr. Ha vannak 
kérdéseik, akkor természetesen szívesen állok rendelkezésre. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úr expozéját. Mielőtt megnyitom a 
kérdések körét, meg kell állapítanom, hogy a bizottság tagjainak számbavétele után 
megérkezett Kovács Zoltán alelnök úr, aki helyettesíti Czunyiné Bertalan Judit 
képviselő asszonyt. 

Most megnyitom a kérdések körét. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a kérdések körét lezárom.  

Mivel kérdések nem merültek fel, e vonatkozásban válaszadásra nem tudok szót 
adni miniszter úrnak. Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
(Dr. Bajkai István jelentkezik.) Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a 
munkájukat és az erőfeszítésüket, amelyet az ország és mindannyiunk, a magyarság 
érdekében kifejtettek. 

Három téma köré csoportosítanám röviden a véleményemet, helyet adva 
képviselőtársamnak is, aki az időkeretben szeretne még hozzászólni mellettem. 

Rendkívül fontos valóban a családtámogatás; a családok fejlődésével, a családok 
megmaradásával és a családtámogatási rendszerrel teremtjük meg tulajdonképpen 
saját hazánk jövőjét is, őrizzük meg mindannak a kulturális, gazdasági, történelmi 
szenvedéstörténetünknek az értékeit, amelyek továbbőrzése a jövő nemzedékek 
feladata nagyrészt. 

Másodsorban szeretném azt is megköszönni, hogy az ország biztonságos 
fejlődésben és stabilitásban tölti a mindennapjait, ez kiemelkedő a mai világban. Ha 
végignézünk a világon, végignézünk a keresztényüldözésen, végignézünk akár Nyugat-
Európában, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország ma - és ez nem eufemisztikus 
és nem szeretnék túlozni - a béke, a biztonság és a stabilitás szigete, angolosan „just a 
safe harbour”-nak, biztonságos kikötőnek, biztonságos, szélcsendes és hullámmentes 
kikötőnek szokták hívni angolszász nyelvterületen.  

Harmadsorban pedig azt is szeretném kiemelni, mert némiképpen érintve is 
vagyok, hisz a belvárosnak voltam korábban alpolgármestere, ahol belső Erzsébetváros 
turisztikai érdekei, illetve turisztikai élete rendkívül gazdag, rendkívül erős, 
természetesen minden nehézséggel együtt, ami együtt jár egy ilyen lakókörnyezetben, 
ugyanakkor azt szeretném ebben a körben kiemelni, hogy úgy van úgymond tömeges 
turizmus belső Erzsébetvárosban is és Budapest-szerte, hogy a fiatalok azt mondják, 
Budapestre szeretnek jönni. Budapestet egyszerűen szeretik. A kifejezést nem 
szeretném túlzásba vinni, de alig várják, nagyon sok fiatal, hogy ismét Budapestre 
jöjjön. Teszik ezt úgy, hogy közben békében, biztonságban és stabilitásban tölthetik el 
a mindennapjaikat Budapesten. Úgyhogy a város és az ország is látványos fejlődésen 
megy keresztül, és köszönet mindezért önöknek és a kormányzatnak. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Kérdezem, kíván-e még valaki 
ebben a körben hozzászólni. (Dr. Kovács Zoltán jelentkezik.) Kovács Zoltán alelnök úré 
a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! (Közbeszólások: Mikrofon! - A 
képviselő bekapcsolja a mikrofonját.) Nem igazán az Igazságügyi bizottságot érintő 
kérdés, mégis szerintem az egyik legizgalmasabb terület, amit a miniszter úr visz, a 
turizmus, amiről beszélt is. Ennek a GDP-hez való közvetlen hozzájárulása 6,8-7 
százalék körül van. Ha közvetetten a többit is hozzá számítjuk, akkor ez megközelíti a 
11 százalékot. Magyarországon a munkanélküliség problémás volt jó néhány évvel 
ezelőtt, a változáshoz a turizmus is jelentős mértékben hozzájárult, mintegy 428 ezren 
dolgoznak a turizmusban. Ma inkább talán a munkaerőhiány okozza a frekventált 
helyeken a problémát. Azt gondolom, a turizmus mind a GDP-hez, mind pedig a 
munkaerőpiac kibővüléséhez, a munkahelyek számának növeléséhez jelentősen 
hozzájárul. 

Hogyan látja a miniszter úr, ez egy folyamatos növekedést mutat 
prognosztizáció szerint az elkövetkezendő esztendőkben? Hiszen jelentős hazai, illetve 
uniós forrásokat mozdítottunk meg a turizmus érdekében, kialakult már jó néhány 
frekventált turisztikai terület, például a Balaton, Tokaj. Ennek a száma növekedni fog-
e, illetve ez a fejlődés töretlennek látszik-e vagy hatással lesznek rá adott esetben a 
világpiaci folyamatok? Ez lenne a véleménykörben. Ebben van egy burkolt kérdést, az 
előbb is feltehettem volna, de hogy haladjunk, így egybefoglaltam a kettőt, ha az elnök 
úr megengedi. Köszönöm szépen, és gratulálok az elért eredményekhez! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezért a véleménykört és a 
vita egészét lezárom. 

Kérdezem miniszter urat, kíván-e válaszolni az elhangzottakra. (Rogán Antal: 
Igen.) Tessék parancsolni, öné a szó! 

Rogán Antal reflexiója 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Megragadom a lehetőséget. 
Kovács Zoltán alelnök úr még nem volt itt az elején, amikor mondtam, hogy azért nem 
akarok a turizmusra részletesen reagálni, mert volt egy gazdasági bizottsági 
meghallgatás az elmúlt másfél órában, ahol erről meglehetősen részletesen beszéltünk, 
de nagyon szívesen elmondom a véleményemet.  

Először azonban hadd reagáljak Bajkai képviselő úr szavaira! Budapest 
turisztikai fejlesztéseit, meg egyáltalán, a budapesti országmárka megalkotását mi 
mindenben a fővárosi önkormányzattal összehangoltan valósítottuk meg, és azt 
gondolom, hogy ennek így is kell lennie. Tehát az önkormányzatokkal összehangoltan 
dolgozunk minden Budapesttel kapcsolatos kérdésen és koncepción. Nem nagyon 
látok más lehetőséget, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan komplex helyzet, ahol a 
budapestiek véleményét és egyébként az ország turisztikai érdekeit össze kell hangolni 
egymással. A képviselő úr ebben nagyon jó munkát végzett az Erzsébetvárosban. 
Szeretném jelezni, hogy a kormánynak volt alkalma áttárgyalni azokat az egyéni 
módosítókat, amelyeket pontosan ennek kapcsán nyújtott be. Például a 
kamerarendszer növelését, az erzsébetvárosiak biztonságérzetének erősítését, ott a 
zajtalanabbá tett lakásokat, és ezeket szívesen támogatjuk, hiszen ezekhez korábban 
egy konzultáció kapcsolódott Erzsébetvárosban, és nekünk érdekünk az, hogy a 
turisták és egyébként a helyi lakosok egymás mellett békében meg tudjanak élni. 
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A másik fontos dolog pedig, amit Kovács képviselő úr felvetett, ott azt tudom 
mondani, hogy valóban 11 százalék körül van összességében a turizmus közvetett és 
közvetlen részesedése a GDP-ből. Ha így nézzük, a növekedési potenciálja viszont ennél 
erőteljesebb. A magyar gazdaságnak most van egy 5 százalék körüli növekedési 
potenciálja, ha az első hónapokat nézzük. Ha a tavalyi adatokat megnézi, az látszik, 
hogy a turizmus szektorainak átlagos növekedési üteme ennek több mint a kétszerese. 
A szálláshelyeknél ez 9,5 százalék, a vendéglátásnál pedig ennél lényegesen nagyobb 
mértékű, ott egyes adatok 30 százalékot is mutattak, de ezt túlzónak tartom, 
összességében az olyan 15 százalék körül van. Tehát a kettő együtt egy 10 százalék 
fölötti átlagot mutat ki. Ez azt jelenti, hogy ma a turizmus nemcsak hogy hozzájárul a 
gazdasági növekedéshez, hanem az egyik fő motorja.  

Ezért a gazdaságvédelmi akciótervben is külön szerepet kapott. Ezért van 
szálláshelyáfa-csökkentés többek között. De a szálláshelyáfa-csökkentéssel - ugyanúgy, 
mint a vendéglátásnál - van egy célunk. Ezt a Gazdasági bizottságban világosan 
elmondtam. Nem akarunk álszentek lenni e téren. Tehát a mi célunk egyértelműen az, 
és ezért ültünk le az iparági szereplőkkel, hogy ott ezt a pénzt, amit így megnyernek, 
azt forgassák vissza a foglalkoztatásba, hogy tudjanak nőni a bérek. Ez a legfontosabb 
ezen a területen. Javuljon a foglalkoztatás. Ezért van az áfacsökkentés mind a két 
területen. Viszont ehhez kapcsolódik az NTAK, tehát a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ szigorú ellenőrzési rendszere, mert ha már valahol 
adócsökkentés van, akkor a jövedelmeket vallják be és adózzák le. Azt gondolom, ez 
közös érdekünk.  

Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy éveken keresztül vitatkoztunk az első 
ciklusban 2010 és ’14 között, hogy megérte-e a személyijövedelemadó-csökkenés. Ha 
ma megnézik, akkor a csökkentett személyi jövedelemadóval és egyébként a 
kiterjesztett családi adókedvezménnyel együtt is több személyijövedelemadó-bevétele 
van, éppen csak több, de több személyijövedelemadó-bevétele van ma a nemzeti 
kormánynak, mint az utolsó Gyurcsány-kormány költségvetésében volt. Ebből látszik 
tehát, hogy megérte az adócsökkentés politikája, mert ez összességében ösztönzi az 
embereket arra, hogy tisztábbá tegyék a jövedelmeiket. Ez a vállalkozók esetében is így 
van. (Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik az ülésre.) Tehát ehhez kapcsolódik a 
csökkentési program. Azt gondolom, hogy ez egy további növekedési potenciált is 
hozhat magával. 

Tehát ezt folytatni szeretnénk, és ebben mindenképpen látunk lehetőséget. 
Köszönöm szépen, elnök úr. Részemről ennyi volt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Most a határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e Rogán Antal miniszter úr éves beszámolóját. 
Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az éves beszámolót elfogadja. 

Nagyon szépen köszönöm miniszter úr és államtitkár úr megjelenését. Ezzel ezt 
a napirendi pontot lezárom és egy perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - 
Rogán Antal és Dömötör Csaba elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Folytatjuk a bizottságunk ülését. Most az egyebek megtárgyalása következik. 
Bizottságunk a keddi ülésén döntött az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
2017. évi és ’18. évi tevékenységéről szóló határozati javaslatok benyújtásáról. A 



11 

plenáris ülésen az előterjesztői expozé keretében személyesen kívánom a bizottság 
álláspontját ismertetni. Kérdezem, van-e ez ellen bárkinek kifogása. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Köszönöm, akkor ezt elfogadtuk.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a jövő héten is fog ülést 
tartani, melyre a plenáris ülés napirendjétől függően fog sor kerülni a keddi vagy a 
szerdai napon.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

A mai ülést berekesztem. Köszönöm mindenkinek a részvételét, szép napot 
kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


