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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm 
a bizottság tagjait, a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt, aki a mai ülésünk iránt 
érdeklődik. A bizottság ülését megnyitom. 

Bejelentem, hogy dr. Tilki Attilát Szűcs Lajos úr, Hargitai János urat Boldog 
István úr, Böröcz László urat V. Németh Zsolt, Horváth Istvánt Barcza Attila és Bősz 
Anettet pedig Varga-Damm Andrea képviselő asszony fogja helyettesíteni. Ennek 
alapján akkor megállapíthatjuk, hogy az ülésünk határozatképes, és ennek 
megfelelően munkánkat megkezdhetjük. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. Tájékoztatom önöket, hogy a 
napirendi javaslathoz érkeztek házszabály szerinti, napirendi javaslat módosítására 
vonatkozó kezdeményezések. A bizottság tagjai ezeket előzetesen megkapták. 

Az első ilyen, ami érkezett: Mesterházy Attila képviselő úr ismét 
indítványozta, hogy a mai ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a Letelepedési Magyar 
Államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett 
befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban 
betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott 
magyarországi beruházásokról” című napirendi pont megtárgyalására a 
pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az Államadósság Kezelő Központ meghívása 
mellett. Szűcs alelnök úr előzetesen írásban tájékoztatta a bizottságot, hogy a 
kormánypárti képviselők nem fogják támogatni ezt a kezdeményezést.  

Most tehát Mesterházy képviselő úr kezdeményezéséről kell dönteni. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki ért egyet a napirendi javaslat módosítására 
vonatkozó kezdeményezéssel. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem értett egyet? 
(Szavazás.) 9 nem. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom akkor, hogy a módosítás nem kapott többséget, tehát nem kerül 
napirendre. 

A második ilyen kezdeményezés: Szűcs Lajos alelnök úr indítványozta, hogy a 
2. napirendi pont tárgyalására ne kerüljön sor. E napirendi pont egy tájékoztató 
meghallgatása az Európai Bizottság által Magyarországgal szemben kezdeményezett 
jelentős eltérés eljárás keretében a Tanács 2018/C 223/01 számú ajánlásában 
foglaltakra válaszul a kormány által benyújtott jelentésről. A napirend tárgyalásához 
meghívtam Varga Mihály pénzügyminiszter urat és Zupkó Gábor urat, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjét. 

Most e kezdeményezésről kell dönteni vita nélkül. Kérdezem a bizottságot, ki 
ért egyet a napirendi javaslat módosítására vonatkozó kezdeményezéssel. 
(Szavazás.) Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor 
9 igen és 4 nem mellett ezt a napirendi pontot nem tárgyalja ma a bizottság. 

A harmadik ilyen kezdeményezés szintén Szűcs Lajos alelnök úrtól érkezett, 
aki indítványozta, hogy a 3. napirendi pont tárgyalására se kerüljön sor. Csárdi 
Antal alelnök úr tegnap levélben fordult hozzám, amelyben kezdeményezte, hogy a 
bizottság hallgasson meg egy tájékoztatót a budapesti tömegközlekedési 
elektronikus jegyrendszer bevezetésével kapcsolatban kialakult helyzetről. Mivel az 
önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos kérdések a Költségvetési bizottság 
feladatkörébe tartoznak, a téma fontosságára való tekintettel, alelnök úr javaslatát 
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elfogadva, meghívtam a mai ülésre Tarlós István főpolgármester urat és dr. Dabóczi 
Kálmánt, a BKK vezérigazgatóját. 

Most e kezdeményezésről kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, ki ért 
egyet a napirendi javaslat módosítására vonatkozó kezdeményezéssel. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 9 igen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 4 nem. 
Valaki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Így sajnos ezt a fontos 
témakört nem tárgyalja a bizottság, legalábbis ma. 

Most kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy az imént 
módosított napirendi javaslatot megtárgyaljuk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki 
az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb 
törvények módosításáról szóló T/3620. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ennek alapján ma a bizottságunk egyetlen napirendi pontot tud tárgyalni: az 
államháztartásról szóló törvény és egyéb törvények módosításáról szóló T/3620. 
számú törvényjavaslat részletes vitáját folytatja le kijelölt bizottságként. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A törvényjavaslat előterjesztője a 
pénzügyminiszter. Képviseletében jelen van Banai Péter Benő államháztartásért 
felelős államtitkár úr, akit köszöntünk. Illetve ugyanígy köszöntjük dr. Kokas 
Barbara főosztályvezető asszonyt is. Köszöntöm önöket, örülünk, hogy itt vannak és 
segítik a munkánkat.  

A törvényjavaslat általános vitája november 29-én megtörtént a plenáris 
ülésen.  

A képviselői módosító javaslatokat múlt héten, csütörtökön 16 óráig lehetett 
benyújtani. Tájékoztatom önöket, hogy összesen három darab képviselői módosító 
javaslat érkezett. A bizottság mint kijelölt bizottság a házszabály 41. §-a (4) és 
(5) bekezdése alapján a részletes vitában valamennyi érvényes képviselői módosító 
javaslatot megtárgyalja, ha ezzel a bizottság egyetért. (Senki sem jelzi, hogy 
ellenvetése lenne.) Ha ez ellen nincs tiltakozás, akkor ennek megfelelően járunk el. 

A részletes vita első szakasza 

A részletes vita két szakaszban zajlik. Annak első szakaszát ezennel 
megnyitom. Ebben a szakaszban a házszabály 44. §-ának (1) bekezdése alapján a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai 
jogból eredő kötelezettségeknek, valamint hogy megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményének. 

Elsőként megkérem akkor államtitkár urat, tájékoztassa a bizottságot az 
előzőekben elhangzottakkal összefüggésben a törvényjavaslatról és azt követően 
pedig majd a képviselőkre kerül sor. Államtitkár úr, öné a szó. Tessék, parancsoljon! 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
hozzászólása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen 
a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. A benyújtott 
törvényjavaslat 10 paragrafusból áll, döntő része az államháztartási törvény 
módosítását fogalmazza meg. Ezen módosítási javaslatok az adminisztráció, a 
bürokrácia csökkentését célozzák. Egy példát, ha megengednek: költségvetési szerv 
alapító okiratának módosításakor a hatályos törvények értelmében minden esetben 
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a pénzügyminiszter jóváhagyása szükséges. A módosítás arra tesz javaslatot, hogy 
ezen egyetértési jogot csak akkor kelljen gyakorolni, ha a módosításnak érdemi 
költségvetési hatása van, vagy érdemi szabályozásváltozásról szól. 

A gazdasági stabilitási törvény módosítása a helyi önkormányzatokat érinti, 
nevezetesen a helyi önkormányzat kezességet adhat egy olyan, általa tulajdonolt cég 
hiteléhez, ha a hitel meglévő hitel kiváltását szolgálja és az új hitel kondíciói 
kedvezőbbek a korábbinál.  

Ezenkívül adótörvényeket érintő két módosítás szerepel a javaslatban. 
Egyrészről, a 2014 előtti elhatárolt veszteségek felhasználása, jóváírása 2025 és ’30 
között is lehetővé válik. Tehát a tízéves adóelhatárolás, illetőleg elhatárolt 
veszteségleírási lehetőség 15 évre bővülne, valamint az úgynevezett ekho néven futó 
kedvezőbb adózási lehetőséggel első osztályú hivatásos sportszervezetek sportolói 
500 millió forintos értékhatárig élhetnek.  

Összességében tekintettel arra, hogy az általános vita lefolyt, én a 
törvényjavaslatról további részekkel nem húznám a bizottság idejét, viszont elnök úr 
említette a házszabály 44. §-ának való megfelelést, e tekintetben kormányzati 
oldalról úgy látjuk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt kitételeknek a 
benyújtott törvényjavaslat megfelel, vagyis az alaptörvényben előírt tartalmi és 
formai követelményeket teljesíti, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és a 
kormányzat - a jogalkotás szakmai követelményének megfelelően - a vonatkozó 
IRM-rendelet előírásaival összhangban készítette el és nyújtotta be az 
Országgyűlésnek a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor most megnyitom a vitát. Ki 

az, aki elsőként jelentkezne? (Dr. Varga-Damm Andrea: Kérdés és vélemény 
egyben?) Szerintem nyugodtan lehet így, ez egy rövid tervezet. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Akkor igen.) Varga-Damm Andrea képviselő asszony! Tessék, 
parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszönöm a minisztérium képviselőjének a tájékoztatást. Valóban nem egy hosszú 
jogszabály, de azt kell mondjam - és most egyáltalán nem költségvetési szempontból 
beszélek, hanem társadalompolitikai szempontból -, kifejezetten elfogadhatatlannak 
tartom két jogszabályhely bevezetését. Sőt meggyőződésem, hogy az ezt előkészítő 
minisztérium szakmai álláspontja is ugyanaz, mint az enyém, de vélhetően megint 
valami parancs született. 

Nagyon fontos a veszteségelhatárolás kérdése. Számomra egyébként már ez 
is rendkívüli módon versenyhelyzetet teljességgel áthágó javaslat volt annak idején, 
amikor 2025-ig lehetett elhatárolni a ’10 és ’14 között keletkezett veszteségeket. Én 
úgy ítélem meg, ez egy elképesztően nagy alapot ad ahhoz, hogy úgy gazdálkodjanak 
szervezetek, olyan hanyagul és mindenképpen a magyar vállalatok közti 
versenyhelyzetet torzító módon, azzal a kényelmességgel, hogy 2025-ig ezt a 
veszteséget folyamatosan elhatárolva tudnak akár adóelkerülést is generálni. Hogy 
most ezt még 2030-ig meghosszabbítják, én a javaslatban semmiféle olyan indokolt 
nem találtam, ami ezt megalapozná. Mert az, hogy deregulációs célkitűzés és 
versenyképesség javítása, ezek ilyen nagyon általános megfogalmazások, kellett 
volna valamifajta statisztikát, tapasztalatot, a vállalatok helyzetében olyan 
hátrányokat, olyan meglévő problémákat felsorakoztatni ebben a 
javaslatindoklásban, ami meggyőzne bennünket arról, hogy erre szükség van. Ez a 
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rendkívül szűken, és azt gondolom, hogy szakmailag nem éppen magas szintűen 
előterjesztett javaslat, azt gondolom, a kormányhoz közel álló szervezeteknek, 
cégeknek, tehát gazdálkodó szervezeteknek éppen aktuális sirámait hallgatta meg a 
miniszterelnök körül valaki, és ezt előterjesztette. Én úgy ítélem meg, hogy a 
minisztérium szervezetében lévő rendkívül magas szakmai tudással rendelkező 
emberek, ha ezt komolyan gondolták volna, és ha saját maguk kezdeményezésére 
történt volna, akkor egy nagyon szép, meggyőző indoklást olvastunk volna, de ez a 
két kijelentés, hogy deregulációs célkitűzés és versenyképesség javítása, tényleg 
elfogadhatatlan. Senkit nem akarok megsérteni azzal, hogy azt mondanám, vicces. 

A másik pedig az egyszerűsített közteherviselés kérdése. Itt azért elég komoly 
alaptörvényi sérelmek vannak. Az Alaptörvényben egyértelműen szerepel az egyenlő 
elbánás elve, és mint tudjuk, egyszerű közteherviselést nem csak a 
sportszervezetekben első osztályú minősítéssel tevékenykedő sportolók 
alkalmazzák, igen széles körben a művészvilágban és a sport világában 
tevékenykedő, bevételt realizáló személyek élnek ennek a lehetőségével. Az, hogy 
kiemel a javaslat egy bizonyos, aránylag szűk kört e közteherviselés vonatkozásában, 
és kétszeresére, immár 500 millióra emeli ennek lehetőségét, hogy ezt a 
közteherviselést válasszák, ez álláspontom szerint az egyenlő elbánás elvét 
feltétlenül sérti az ugyanilyen adózási formát választó személyek között.  

Másrészről pedig azt gondolom, hogy társadalmi szempontból kifejezetten 
romboló hatású, mert bizonyára mindenki tudja - és a statisztikai adatok is ezt 
mutatják, a NAV-nál fellelhető jövedelemrealizálás statisztikái -, hogy ilyen 
nagyságrendű bevételt kizárólagosan a magyar első osztályú focisták tudnak 
Magyarországon realizálni, sem korcsolyázók, sem kajak-kenusok - most azokat a 
sportágakat sorolom, amelyben akár még olimpián is kiváló eredményeket érnek el. 
Elég jól ismerjük, szerintem van egy-két sportági szakszövetségi elnök is a 
köreinkben, ő is pontosan be tud arról számolni, hogy az ő sportágaikban nem 
tudnak ilyen magas jövedelmet realizálni. És a futballistáinknak az eredményessége 
vagy inkább eredménytelensége kifejezetten ellene mond annak, hogy a 
jogalkotónak ilyenfajta módosításokat az érdekükben kellene tennie. 

Az is számomra egyértelmű egyébként, hogy ezek a futballistaszerződések 
tartalmában visszaosztott pénzeket is tartalmaznak. Ezt csak azért mondom el, hogy 
örök időkre a jegyzőkönyvben benne maradjon, de hangsúlyozom, most ezzel a 
javaslattal nem az önmagában a probléma, hogy ezt preferálni kívánja a jogalkotó, 
hanem az, hogy kivon más, ugyanilyen közteherviseléssel tevékenykedő 
személyeket. Ha már a sportra koncentrál, akkor mi az, hogy csak az első osztályú 
futballistákat illeti meg? Miért nem illeti meg a teniszezőket? Azt hiszem, van itt 
teniszelnökünk. Miért nem illeti meg a kajak-kenusokat? Miért nem illeti meg az 
úszókat? Bocsánatot kérek! Milyen alapon emelünk ki a sportágakból egyet, és 
milyen alapon mondjuk azt, hogy őket ilyen kedvezményben részesítjük? De 
hangsúlyozni kívánom, ami még fontos, hogy miért nincsenek akkor itt a művészek, 
akikről tudjuk, hogy szinte 90 százalékban ezt használják. (Dr. Hargitai János 
megérkezik az ülésre.) 

Nem kérek erre választ államtitkár úrtól, mert biztos vagyok benne, hogy a 
döntéshez, ahhoz, hogy megszületett ez a javaslat, köze nincs, véleményként 
kívántam elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urak, hölgyek? (Jelzésre:) Tessék, 

parancsoljon, alelnök úr, öné a szó. 
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CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Ott 
folytatom, ahol a képviselőtársam abbahagyta, és tényleg megpróbálom ilyen 
nagyon markánsan mondani: félmilliárd forintról beszélünk. Önök lehetővé 
kívánják tenni, hogy egyes kiemelt csoportok, akik ma sem élnek rosszul, félmilliárd 
forintos értékhatárig valami egészen extrém kedvezményekben részesüljenek. Azt 
gondolom, ez leírja a Fidesz-KDNP társadalompolitikáját, mert azért azt tudni kell, 
és szerintem érdemes ezt a párhuzamot ebben a bizottságban is bemutatni, hogy 
most erről tárgyalunk, de kilenc perc múlva kezdődik a Vállalkozásfejlesztési 
bizottság ülése, ahol a 400 órás túlóráról szóló munka törvénykönyvéről fogunk 
tárgyalni. Ez a Fidesz-KDNP társadalompolitikája! 

Azt gondolom, azokhoz a módosítókhoz, amelyeket az LMP-vel beadtunk, 
nem kívánok bővebb indoklást tenni, az indoklás része a módosításnak. Azt 
gondolom, hogy önök pontosan tudják, hogy mit és miért csinálnak, igen, képviselő 
úr, és azt gondolom, a lelkiismeretükkel kellene hogy elszámoljanak, ha volna 
önöknek ilyen. Valami döbbenetes azt látni, ahogy képviselőtársam is elmondta, 
hogy hoznak egy olyan szabályt, hogy mert nagyon szeretjük a focit, akkor ők 
egyébként kiemelt helyzetbe kerüljenek. (Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.) 

Érdemes volna egyébként, államtitkár úr, megvizsgálni, hogy itt 
személyenként, tehát egy főre vetítve húztak meg egy olyan határvonalat, egy olyan 
értékhatárt, ami döbbenetes, de ha megnézzük, hogy tömegsportra a költségvetés 
2018-ban és 2019-ben mit tartalmazott, és azt elosztanánk az egy főre eső 
juttatásokkal, milyen végeredményt kapnánk, azt gondolom, ez a két szám mindent 
bemutat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, mielőtt megadnám államtitkár úrnak a szót, azért 
engedje meg nekem azt, hogy kétségbe vonjam azt, amit ön mondott. (Dr. Varga-
Damm Andrea: Elnézést! Muszáj elmennem másik bizottságba! - Távozik az 
ülésről.) Mégpedig ez arról szól, hogy az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek megfelel-e.  

Igen, ebbe a törvénybe egy olyan paragrafust csempésztek be itt, 
mondhatnám röviden, rövid törvény, de salátatörvény, amelyben olyan kiemelt 
lehetőséget biztosítanak gyakorlatilag névre megnevezhető módon sportolóknak, 
ami ebben a formában elfogadhatatlan. Nem csoda, hogy egyébként a kormánypárti 
képviselők ez ügyben nem szólalnak meg, védhetetlen az, amit önök ide 
előterjesztettek. Védhetetlen volt ez az általános vitában is, merthogy gyakorlatilag 
azzal a megoldással, amit önök arra hoztak, hogy tulajdonképpen a zsebből fizetést 
ilyen módon törvényesítik, mert egy kicsi adó megfizetése mellett ilyen 
kiváltságokat létesítenek, közben pedig a költségvetésnek jelentős kiesése keletkezik 
ebből. Ha mindenki mással megfizettetik az adót, mindenki máson be is hajtják azt, 
akkor miért tesznek ilyet? Ráadásul, de hogy ne az általános vitát idézzem ide 
vissza, azt hangsúlyozom, én is azt gondolom, hogy igen, az Alaptörvény 
szelleméhez ez a megoldás nem illeszkedik, és nem felel meg annak.  

Éppen ezért örülnék annak, ha az általános vitához képest államtitkár úr vagy 
bárki ezt a dolgot részletesebben tudná indokolni, és elmagyarázná azt, azt hiszem, 
nemcsak nekünk képviselőknek, hanem mindenki másnak, hogy miért jöttek ezzel a 
megoldással, mert amikor a számokról beszéltek, akkor lényegében egyetlenegy 
ember volt talán, ha jól emlékszem, de egy ehhez nagyon közeli szám, aki elérte a 
250 millió forintot, most pedig megnyitják ezt 500 millió forintra, ami azt jelenti, 
hogy gyakorlatilag akkor nevesíthetnénk is, hogy kiről vagy kikről van szó. 
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Önmagában az nem elég meggyőző, hogy a lehetőséget kívánják csak megteremteni 
arra, hogy legyen erre mód.  

Én tisztelettel azt jelzem, hogy ez ebben a formában nem elfogadható, éppen 
ezért nem értek egyet azzal, hogy ez megfelelne az Alaptörvényből származó 
felelősségnek. 

Amennyiben a képviselőtársak részéről a továbbiakban nincs hozzászólás, 
akkor átadnám önnek a szót, államtitkár úr. Parancsoljon!  

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) reagálása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Ha megengedik, akkor elnök úr ez utóbbi felvetésére és Varga-Damm 
Andrea képviselő asszony felvetésére reagálnék először. 

Azt gondolom, a benyújtott javaslat összhangban van az Alaptörvény 
44. cikkével, összhangban van a hatályos jogszabályokkal. Mondom ezt azért is, 
mert a hatályos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási szabályok is 
differenciálnak az ekho hatálya alá tartozó személyek között, tehát jelenleg is van 
érdemi differenciálás a különböző foglalkozási csoportok között. Ha a jelenlegi 
rendszer összhangban van az Alaptörvénnyel és egyéb más szabályokkal, akkor azt 
gondolom, a módosítás is összhangban kell hogy legyen az Alaptörvénnyel és a többi 
hatályos jogszabállyal.  

Ebben a kérdéskörben azt is el kell mondjam, hogy ismereteim szerint 
Európában és több országban hasonló szabályozás érvényesül. Értelemszerűen ezek 
a más európai országokban lévő szabályok is az adott ország hazai jogrendszerével, 
illetőleg az európai uniós jogszabályokkal összhangban kell hogy legyenek, és ha a 
személyek adózását tágabban értelmezzük, akkor differenciát nemcsak az ekho 
hatálya alá tartozó személyek között látunk, hanem más foglalkozási területeken is, 
egész szélesen nyitva az ajtó. Elmondhatjuk, hogy a vállalkozásoknál is más adózási 
szabályok vannak, függően attól, hogy kisvállalkozásról van szó, aki mondjuk, él a 
kiva nevű adófizetési lehetőséggel, vagy egyéni vállalkozóról, aki a kata szerint fizet, 
vagy pedig nagyvállalkozóról. Tehát én e tekintetben nem látok jogi problémát. 

Ami a javaslat költségvetési hatását illeti, illetőleg azt illeti, hogy kire 
vonatkozik ez a rendelkezés, én csak ismételni tudom azt, amit a benyújtott 
törvényjavaslat tartalmaz és amiről az általános vitában szó volt. Nevezetesen: nem 
névre szólóan, hanem a javaslat általában teremti meg a lehetőséget az országos 
sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú 
versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója számára.  

A „lehetőség” szót azért hangsúlyozom, mert ahogyan arra az elnök úr 
hivatkozott, a 2017. év beszámolója alapján azt látjuk, hogy a 100 millió forintos 
ekho jövedelmi határt nyolc ember haladta csak meg, és a 250 millió forintos határt 
senki nem érte el. Tehát gyakorlatilag ez a módosítás lehetőséget teremt arra, hogy 
amennyiben egy professzionális sportszervezet a rendelkezésre álló forrásokból meg 
tud fizetni valaki élsportolót (Csárdi Antal: Adózni ne kelljen!), akkor nagyobb 
értékhatár szerint választhassa a sportoló ezt a fizetést.  

Ismétlem, én megértem, hogy az értékekről vita van, ezek a viták minden 
európai országban lefolytatásra kerülnek, de van arra példa máshol is, hogy az első 
osztályú versenyport kiemelt státuszát, szerepét más országokban is kedvező 
adózási szabályok kísérik. Ennek pedig a jelentősége, azt gondolom, abban van, ha 
sikereket érünk el, akkor az a fiatalok számára, a tömegek számára is húzóerőt 
jelenthet, tudjuk, hogy egy-egy komoly hazai siker után hány fiatal kezd el sportolni, 
mondjuk, egy kézilabdacsapat eredményei után hányan jelentkeznek kézilabdázni. 
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Ami Varga-Damm Andrea képviselő asszony elhatárolt veszteséggel 
kapcsolatos észrevételét illeti: azt azért meg kell jegyezzem, hogy az általános 
vitában a Jobbik vezérszónoka ezen rendelkezést üdvözölte, tehát az általános 
vitában számomra az derült ki, hogy a Jobbik-frakció döntő része egyetért a szabály 
módosításával. 

Miért kezdeményeztük a szabály módosítását? Azért, mert 2015 előtt 
keletkezett veszteségek, úgynevezett elhatárolt veszteségek tekintetében korlátlan 
volt a leírási lehetőség. 2015-től lett öt évre meghatározva ez a veszteségelhatárolás, 
azzal, hogy a visszamenőlegesen keletkezett elhatárolt veszteségeket tíz évre lehet 
leírni. Most azért tettünk javaslatot a tízről tizenöt évre való bővítésre, mert ez a 
lehetőség 2025 és ’30 között teremti meg a lehetőségét annak, ha egyes 
vállalkozásoknak még ezen időszakban is lenne veszteségük, akkor leírhassák, 
ezáltal a számviteli-pénzügyi helyzetük javuljon. Ezáltal a szándék az volt, hogy 
további beruházások létrehozatalát ösztönözzük, segítsük. 

Azt is el kell mondjam, hogy ezen rendelkezés szintén általános jellegű, nem 
egyes cégekre vonatkozik, minden cégre. És ha megengedik, már annyiban 
reagálnék az LMP módosító javaslatára, amire Csárdi Antal alelnök úr is utalt, hogy 
a módosító indítvány generális jellegét, azt gondolom, az is mutatja, ha megnézzük 
a jelenleg elhatárolt veszteséggel bíró cégeknek a számát, akkor 90 százalék fölötti a 
mikrovállalkozások köre. Tehát itt nem egyedi nagy cégekről van szó, amelyeket ez a 
módosító indítvány potenciálisan érinthet, hanem a jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján ennek a nyertesei döntő részben mikrovállalkozások lesznek. A 
második kategória a kisvállalkozások, ahol a legnagyobb arányú az elhatárolt 
veszteségeknek a köre. Ennél kisebb a középvállalkozásoké, és szintén a 
középvállalkozásokkal hasonló nagyságrend a nagyvállalkozások száma (Csárdi 
Antal: Összegben vagy darabban?), ahol jelenleg elhatárolt veszteség van. Tehát -
 csak ismétlem - ezen rendelkezés is egy generális, minden vállalkozást érintő 
rendelkezés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottakhoz bárkinek van-e 

hozzáfűznivalója, szeretné-e folytatni? (Nem érkezik jelzés.)  
Nekem annyit engedjenek meg, hogy a lehetőség megteremtése - vitatva 

továbbra is azt, hogy ez az Alaptörvény szellemiségének megfelel -, abban benne 
foglaltatik az is, hogy teljesítményarányos legyen. Ha a nemzetközi példákat nézzük, 
akkor miközben én valóban nagyon fontosnak tartom, hogy a sportklubjaink minél 
jobban szerepeljenek, fontosnak tartom akár még, hogy az Újpest nagyon jól 
szerepeljen, de önmagában annak összehasonlítása, hogy egyébként ehhez hasonló 
fizetéssel rendelkező fociklubok milyen eredményt tudtak elérni, az teljesen 
aránytalan ahhoz, ami ebben a gazdaságban van, amiből az következik, hogy ez 
lényegében csak úgy teremthető meg, ha egyébként olyan finanszírozók vannak 
jelen ebben a magyar közéletben, illetve ebben a sportágban, ahol úgy keletkeznek 
pénzek, hogy leginkább az államtól jut oda. És ez ebben a formában állami 
finanszírozást jelent ezeknek a kluboknak, ha tetszik, ha nem, és éppen ezért ez 
elfogadhatatlan, és azt gondolom, semmilyen módon nem lehet támogatni egy ilyen 
kezdeményezést.  

Amennyiben további hozzászólási szándék nincs, akkor a részletes vita első 
szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakasza 

A második szakasz megvitatására kerül sor. Ebben a szakaszban a házszabály 
44. §-ának (3) bekezdése alapján benyújtott képviselői módosító indítványok 
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megvitatására kerül sor. Mivel összesen három darab módosító indítvány érkezett, 
ezért azt gondolom, hogy egyesével is végigmehetünk a kezdeményezésen. Az 
előterjesztő körünkben van.  

A korábban e-mailben megküldött és most kiosztott háttéranyagban 
szerepelnek ezek a képviselői módosító javaslatok. A háttéranyag pontjai szerint 
halad akkor a bizottság előre. Ennek megfelelően az 1. számú pont következik, 
benyújtó Csárdi Antal. Tessék, parancsoljon, képviselő úr, ha van hozzáfűznivalója.  

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Annyit szeretnék hozzáfűzni, 

az, hogy a kisvállalkozásokat ez mennyiben érinti, és amit az államtitkár úr 
elmondott, darabban és összegében hogy aránylik egymáshoz, szerintem az az 
érdekes szám. Mert pontosan látjuk egyébként a teljes gazdaságpolitikai irányát a 
jelenlegi Orbán-kormánynak, illetve persze az előzőnek is, ahol gyakorlatilag azon 
dolgozik, hogy minél könnyebb helyzetbe hozza azokat a jellemzően nagy cégeket -
 és megint csak utalnék a Vállalkozásfejlesztési bizottság most már folyamatban lévő 
ülésére -, folyamatosan csak az ő érdekeik jelennek meg. A társadalomnak a 
gazdasági értelemben vett alsó két-három dekádja teljes mértékben el van engedve, 
és azt gondolom, hogy nem további kedvezményeket kell tenni ezeknek a 
nagyvállalatoknak, hanem végre el kellene érni, hogy valóban vegyék ki arányosan a 
részüket a közteherviselésből. Államtitkár úr, biztos ön is olvassa a magyar cégek 
évenként megjelenő beszámolóit, és amikor én azt látom, hogy egyébként árbevétel-
arányosan töredéknyi adót fizetnek ahhoz képest, mint egy kis- vagy 
mikrovállalkozás, akkor azt gondolom, hogy ezen az arányon kellene elgondolkodni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, mi a kormány véleménye? 

Tessék, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Az általános irányt illetően, talán természetszerű, ha azt mondom, hogy 
másképp látjuk a gazdaságpolitika fókuszát. Én azt gondolom, hogy a kkv-kat 
érintően számos olyan intézkedés történt az elmúlt nyolc évben, ami kedvezőbb 
helyzetbe hozta őket, akár az adórendszer tekintetében, ha a már említett kata, kiva 
adónemeket felidézzük, akár a támogatáspolitikában, például azzal, hogy az európai 
uniós támogatások döntő része hazai kkv-kat kedvezményez. 

A benyújtott javaslattal a kormány nem ért egyet, azt nem támogatja, az 1. 
pont szerinti indítványt. Itt, megismétlem, hogy a javaslat pontos hatását majd 
2025 után tudjuk megmondani, hiszen ha lesznek elhatárolt veszteségei a cégeknek, 
akkor ’25 után is le tudják írni. A jelenlegi helyzetről tudtam a bizottságnak számot 
adni, ismétlem, több mint 23 ezer cégnek van elhatárolt vesztesége, ebből jóval több 
mint 21 ezer cég mikrovállalkozás. Az természetes, hogy ezeknek a 
mikrovállalkozásoknak összegében kisebb tud lenni az elhatárolt vesztesége, mint 
egy nagy cégnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak van-e megjegyzése, 

javaslata? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel. Kérem, hogy aki 
a háttéranyag 1. sorszámú előterjesztésével egyetért, most jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy 3 igen szavazattal, 9 nem ellenében nem 
támogatta a bizottság ezt a kezdeményezést.  
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Áttérünk a háttéranyag 2. számú pontjára. Alelnök úr, van-e kiegészítése? 
(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Annyi kiegészítést tennék, 

amennyire nem kaptam választ a feltett kérdésemre.  
Meg tudja-e mondani azt, államtitkár úr, hogy tömegsport-, közösségisport-

rendezvényre mekkora összeget költünk el egy évben, mondjuk, az elmúlt két év 
átlagában? Nem kell forint-fillér pontossággal, tényleg nem, és nézzük meg, hogy ha 
az erre elköltött forintokat átszámoljuk egy-egy résztvevőre, akkor milyen fejenkénti 
juttatás jön ki.  

Azt gondolom, amit elnök úr mondott, az tökéletesen megállja a helyét: ez 
egy célzottan személyre szóló törvényalkotás, és én azt is meg merem kockáztatni, 
hogy megnevezzem Dzsudzsák Balázst ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány véleményét kérjük szépen. 

Államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon!  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Az indítványt a kormány nem támogatja. A képviselő úr felvetésére azt 
tudom mondani, hogy az éves költségvetésekben külön előirányzatokon szerepel a 
tömegsporttal kapcsolatos kiadások összege. Itt előttem van a 2019-es költségvetés, 
ebben szabadidősport támogatása 522,4 millió forint, diák-, hallgatói sport 
támogatása 540,7 millió, de van sport népszerűsítésével kapcsolatos tétel, 
sportszövetségek támogatása, sportlétesítmény-fejlesztési támogatások, amelyekből 
a széles értelemben vett sportoló tömegek részesülnek. Amennyiben a képviselő 
úrnak konkrét kérdése van az időtáv tekintetében, illetőleg a kiadások tekintetében, 
akkor értelemszerűen írásban a kérdésekre válaszolunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről bárki kíván szólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki a módosító indítványt 

támogatja, az most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki nem támogatta? 
(Szavazás.) 9 nem. 3 igen szavazattal a bizottság nem támogatta ezt a módosító 
indítványt. 

A 3. sorszámú pont tárgyalására kerül sor. Ehhez bárkinek kiegészítése van-
e? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Ez egy hasonló jobbikos 

módosító javaslat, mint az enyém volt, azzal a kitétellel, hogy még csökkenti is a 
jelenlegi értékhatárt.  

Csak folytatnám a vitánkat államtitkár úrral. Az ön válaszából is kiderült, 
hogy félmilliárd, 440 millió, és még van néhány egyébként idecitált, de szerintem 
nem idevaló sor, amit ön elmondott. Ezt osszuk el, mondjuk, körülbelül 3 millióval, 
és ez azt jelenti, hogy néhány milliárd forintot - azt gondolom, így a legpontosabb az 
összeg - szánunk közösségi sportra. Én ebben a kérdésben vitatkoznék, hogy a 
különböző sportinfrastruktúra-fejlesztések mennyire tartoznak ide. Valami 
idetartozik, szerintem a többsége pedig nem, de azért azt mindnyájan látjuk, hogy 
itt gyakorlatilag néhány ezer forintról beszélünk személyenként. Ezzel szemben 
Dzsudzsák Balázs meg a falábú sc megkapja azt a kedvezményt, hogy ha akarja, azt 
az állami támogatást, amit egyébként megkap a sportklubon keresztül, 
adómentesen ki lehessen neki fizetni.  
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Én csak társadalompolitikailag szeretném mondani a kormány képviselőinek, 
hogy az hagyján, hogy félmilliárd forintot ebben az országban jó, ha száz ember 
látott, de nem vagyok benne biztos, vagy bocsánat, 500 millió forintot, tehát 
félmilliárd forintot, de hogy ennek a töredékéért emberek dolgoznak annyit, hogy az 
életük, az egészségük, a családjuk rámegy, az biztos. 

Kérem tisztelettel, tehát ez a javaslat, amelyet benyújtottak, és amelyet mi 
különböző habitussal próbáltunk - én elhagyást javasoltam, Potocskáné 
képviselőtársam pedig azt javasolja, hogy még vigyük lejjebb. Egyébként szerintem 
még igazsága is van, merthogy az hagyján, hogy nem kell adóznia, de hogy cserébe 
még teljesítenie se kell, ez szerintem nagyon messze van a konzervatív világképtől. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindjárt meg is kezdtük a vitát, de mégis akkor 

most hallgassuk meg a kormány véleményét. Államtitkár úr, tessék. Parancsoljon!  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Ahogyan korábban is elhangzott, értem és természetesnek tartom, hogy az 
értékhatárokról vita van, de két dolgot engedjenek meg, amivel vitatkoznék alelnök 
úr észrevételei közül. 

Az első az, hogy amikor összehasonlítjuk a költségvetésben a tömegsportra 
fordított forrásokat, akkor azért különbséget kell tenni a között, hogy a kiadásokat 
ki teljesíti. Az általam említett kiadásokat vagy például a tornaterem-tanuszoda 
programnak az együttesen évi hatmilliárd forintos kiadását a központi költségvetés 
teljesíti, ez állami kiadás, a sportolók fizetését pedig a profisportszervezet fizeti, 
ha úgy tetszik, ez a sportszervezet magánkiadása. Ezeknek a sportszervezeteknek a 
finanszírozása mögött nincsen direkt állami pénz.  

A másik dolog, amit meg kell említsek, az az, hogy képviselő úr, alelnök úr 
úgy fogalmazott, hogy nem kell adózzanak a személyek. A hatályos törvények 
alapján ekhofizetési kötelezettsége mindenkinek van, tehát a törvény szerinti adót 
az érintett sportolóknak is fizetni kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. De akkor hogy egyértelmű legyen - (Jelzésre:) itt 

további hozzászólás van -, a kormánynak mi a véleménye erről? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Elnézést, elnök 

úr! A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, tessék, parancsolni! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Én megértem az ellenzéki képviselőket, hogy ezek a számok vihart vernek 
ki az önök fejében. Az én számomra a kérdés az, hogy akkor, amikor ezeket a 
módosító indítványokat elvetjük vagy támogatjuk, nyilvánvalóan mi az eredeti 
elképzelést támogatjuk, akkor ez számomra a következőt jelenti, és akkor beszéljünk 
labdarúgásról, hegyezzük ki labdarúgásra, bár nyilvánvalóan nem a labdarúgásról 
szól, hanem általában az élsportról szól az egész. (Csárdi Antal: Nyilvánvalóan egy 
vívó soha nem keresett ennyit.) De beszéljünk nyugodtan a labdarúgásról. 

A kérdés az, hogy ebben az iparban, amit a nemzetközi labdarúgás jelent, mi 
részt akarunk-e venni vagy sem. A költségvetés oldaláról lehet ilyeneket mondani, 
hogy itt lemondunk adóbevételekről. Persze, egyrészt lemondunk adóbevételekről, 
másrészt ha ebbe az iparba bekapcsolódunk végre vagy valamilyen szinten be 
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tudunk kapcsolódni időben, most egyébként egy kicsit benne vagyunk, akkor ez a 
sokszorosát hozza nekünk. Ebben a nemzetközi labdarúgóvilágban vannak 
játékszabályok, és ha ezeket mi teljesíteni tudjuk és teljesíteni akarjuk, akkor van 
esély arra, hogy bekapcsolódjunk ebbe a bizniszbe, ami óriási iparágat jelent ott, 
ahol ez jól működik, és mi még ettől fényévnyire vagyunk.  

Ezeknek a feltételeknek a megteremtéséről szól ez a történt, és 
meggyőződésem, hogy hosszú távon még költségvetési nézőpontból is megfelel a 
magyar költségvetésnek és megfelel annak a hárommillió embernek, aki valamilyen 
szinten csak tömegsportol. Tudjuk jól, hogy az, amit az Orbán-kormány sportra és 
tömegsportra fordít, nagyságrendekkel több annál, mint amit a korábbi kormányok 
teljesítettek; egyrészt, mert más a szemlélete a sportról, és hála istennek 
megteremtette azokat a költségvetési lehetőségeket a kormány, hogy ma már 
támogatni tudja a sportot nagyobb mértékben, mint ahogy azt az előző kormányok 
tették, mert egyszerűen van az országnak gazdasági teljesítménye. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy képviselő úr jelezte, hogy 

szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Eredetileg nem akartam 

nagyon belefolyni a vitába, de államtitkár úr, teljesen világos, hogy nem igaz az, 
amit ön mond, tehát teljesen világos, hogy ezek közpénzek, amiről ön beszél. Tehát 
hogy egy egyesület a saját maga által megszerzett forrásokból fizeti ezeket a magas 
fizetéseket bármelyik sportágban, legalább ezt ne csináljuk, hogy ez így van; ez nem 
így van. Ez a taopénzekből kerül finanszírozásra, sok esetben állami cégek klubok 
mögé állásából történik, tehát itt erős politikai befolyásoltság van. Arról lehet 
vitatkozni, hogy ez most jó vagy rossz, de azt ne mondjuk, hogy abban semmilyen 
állami pénz nincs, hogy egy focista mennyi fizetést kap meg hogy a politika nincs 
mögötte. 

A másik, amit alelnök úr mondott, hogy nyilvánvalóan ez az élsportról szól. 
Nem, nyilvánvalóan ez a fociról szól, teljesen világos ez a javaslat. Abból fakad ez a 
vélelmezésünk, hogy sehol máshol nem okoz ilyen típusú problémát ennek a 
korlátnak a lejjebb vagy feljebb állítása, egyedül a magyar futballban lehet ez ilyen 
típusú probléma. Az egy másik kérdés, hogy ez szakmailag rendjén van-e vagy nem, 
hogy ilyen fizetéseket kapnak ezek a játékosok.  

Azt is szeretném, ha értené, alelnök úr, hogy nem a mi fejünkben okoz ez 
problémát, hanem nagyon sok magyar embernek a fejében okoz ez problémát, amit 
mi közvetítünk. Az, hogy még ráadásul mi is így gondoljunk, egy pluszdolog, de azt 
gondolom, ezt önök is érzékelik. Ha nem akarják, akkor persze ne mondják, de tény 
és való, hogy itt azért mindenki látja és érti, hogy miről szól ez a történet.  

Nézze, az iparba való bekapcsolódás még nagyon messze van Magyarország 
számára. Amikor egy Ronaldo- vagy Messi-mezből visszajön az ő vételi áruk, az 
valóban egy iparág, itt Magyarországon meg nem tűnik úgy, hogy valami jelentős 
gazdasági forrás lenne a magyar futball. Ez egy költségvetési kiadási tétel 
Magyarországon, és vagy egy-két klubcsapat, amelynek van akkora szurkolói tábora, 
hogy talán valamilyen formában bevételeket is lehet értelmezni.  

Ezt csak azért akarom elmondani, mert az én fejemben az, hogy a futballt 
támogatjuk, nem egy negatív dolog, tehát szerintem egy ilyen hagyományokkal 
rendelkező országban nem baj az, ha a focit támogatjuk, az egy más kérdés, hogy az 
arányokat talán helyesebben kellene eltalálni. Azt szokták mondani a futballhoz 
értők, hogy ha Horvátországban be akarják mutatni a futballt, hogy az ott milyen, 
akkor megmutatják, hogy az utánpótlás-nevelés hogyan működik, amikor 
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Magyarországon akarják ezt bemutatni, akkor megmutatják a stadionokat, hogy 
milyen szép stadionjaink vannak, és szerintem ebben benne van a két nemzeti 
válogatott eredményessége közötti különbség. Bízzunk benne, hogy egyszer Mordić 
helyett majd lesz egy magyar játékos is, aki Aranylabdát kap a teljesítménye okán. 
Szerintem attól mi még nagyon messze vagyunk, hogy bekapcsolódjunk ebbe az 
iparágba. 

A másik. Az teljesen igaz, hogy ez a kormány többet költ a sportra, mint a 
korábbi szocialista kormányok, én ezt üdvözlöm például ellenzéki képviselőként is, 
de megint csak azt tudom mondani, hogy nem mindegy, ezt milyen arányban, 
milyen formában költjük el, abban már van nekem is kritikai észrevételem 
értelemszerűen.  

Alapvetően csak arra akartam reagálni, amit államtitkár úr elmondott, hogy 
bizony sok esetben állami pénzt költenek rá, mégpedig abban a formában, hogy 
amit taopénzből finanszírozhatnak, azt nem az egyesületek finanszírozzák szponzori 
pénzből, hanem ez kivált bizonyos olyan formákat, amelyek miatt tudják 
finanszírozni az élsportban lévő embereket; ez teljesen világos a magyar sportban. 
És egyébként a taorendszert még támogattam is, most is támogatom, még ha biztos, 
hogy lehetne ezen egy picit javítani. Tehát ezt úgy mondom, hogy én nem vagyok 
azok között a képviselők között, akik a taorendszert eleve rossznak tartják, sőt. Azért 
mondom, hogy azt ne keverjük össze, semmi gond nincs vele. Igen, jönnek források 
a magyar sportba, az egyesületek ezért ebből a forrásból tudnak olyan dolgokat 
finanszírozni, amelyek fontosak, és ezért fennmaradnak olyan forrásaik, amelyeket 
meg el tudnak költeni az élsportra, mert a taóból ez nem finanszírozható. Tehát csak 
ne mondjuk azt, hogy aztán ennek semmi köze nincs az állami forrásokhoz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Tessék, 

parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Először is én nagyon nagyra 

tartom alelnök úrnak azt a tisztességes hozzáállását, hogy beszáll ebbe a vitába, de 
hadd vitatkozzam önnel! Milyen konzervatív teljesítményszemléletet rajzol le ez a 
javaslat? Semmilyet. Egy konzervatív teljesítményszemléletben először tegyünk le 
valamit az asztalra, majd aztán akkor annak az ellenértéke a teljesítményt követően 
megérkezik; itt ez fordítva van. 

Nem akarok elmenni tényleg ebbe az irányba, de vajon Puskást, Grosicst is 
meg kellett ilyen mértékben fizetni, úgy emlékszünk? Mert én nem így emlékszem. 
(Dr. Szűcs Lajos: Igen.) Tehát félmilliárd forint? Kiszámolhatjuk, hogy mennyi egy 
kiló kenyér a 3,60-as kenyérhez képest, nem fog kijönni, képviselőtársaim. 

Tökéletesen értem, hogy megint elmúlt nyolc év - ezt az LMP kapcsán 
egyébként viszonylag nehéz értelmezni, de azt mondja, hogy sokkal többet 
fordítanak a sportra. Én meg azt mondom erre - és ez társadalomkép kérdése, hogy 
mit gondolunk a világról, mi a Magyarország-víziónk -, hogy milyen szép lenne, ha 
az alacsony keresetűeket akarnák minél inkább versenyképes helyzetbe hozni, és 
nem azzal, hogy keress kevesebbet, mert ez az ország, hogy is fogalmazott Orbán 
Viktor, a képzettségéhez képest rendkívül olcsó, most pedig éppen folyamatban van, 
hogy egyébként olyan túlórára lehet őket kötelezni, ami egyébként be se tartható a 
saját törvényük alapján se, akkora koherenciazavar van benne, de ez egy másik 
törvénynek a vitája.   

Az a kérdés, hogy az állami támogatás és az állami pénzek pedig hol jelennek 
meg. A képviselőtársam tökéletesen leírta: a tao kapcsán elengedtünk egy csomó 
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társaságiadó-bevételt, és egyébként amikor pedig kifizetjük ezt a maximum akár 
félmilliárdot a sportolóknak, ott meg egy csomó más egyéb bevételt enged el az 
állam. Ha ezeket így összeadnánk, azért szerintem egy átlagos állampolgár számára 
is horribilis összegek jönnének ki, és ezt szerintem államtitkár úr is tudja. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) És akkor képviselő úr, V. Németh 

Zsolt következik. Tessék, parancsoljon! 
 
V. NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Amióta az eszemet tudom, azóta erről a témáról vita van, vita van 
értelmiségi és mértékadó kocsmai körökben is, és amióta az eszemet tudom, valami 
hasonló véleményt szoktak megfogalmazni, hogy futballistáknak pénzt aztán nem, 
de ezt a vélekedést néha fel szokták függeszteni, például két évvel ezelőtt. Ha valaki 
az emlékeibe idézi azokat a napokat, heteket, vagy én például a fiaim gondolatait, 
akik azt mondták, hogy az életükben ilyen érzést még nem éltek át, én sem, a 
rendszerváltozással együtt is az a néhány nap az embert meggyőzte arról, hogy 
bizony a foci nem említhető egy napon a tollaslabdások, de még a teniszsport 
sikereivel sem. Tehát amikor a Nagykörúton megállt a forgalom, és a kocsmákban 
felálltak az emberek a Himnuszra, akkor lehetett azt látni, hogy bizony a foci más. 

Alelnök úr egy más aspektusát említette, a nemzetközi versenyt, ahol nem 
fogják azt megkérdezni, hogy vajon mi a véleménye a Költségvetési bizottságnak 
erről az összegről, sok vagy kevés, bele tudunk-e lépni ebbe a szintbe van nem. Én 
meg ezt az érzelmi, identitásnövelő elemét hadd emeljem meg, és ezt a vitát két 
évvel ezelőtt, az EB után nem tudtuk volna lefolytatni, mert az urak nem szólaltak 
volna meg, az a helyzet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Igen, Mesterházy Attila 

képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Képviselő úr, ez nem így van. Én is a fiamat 

viszem focimeccsre, csak viszem közben vízilabdameccsre, kézilabdameccsre meg 
jégkorongmeccsre, meg nézzük az olimpiát. Tehát szerintem ezt az érzést ugyanúgy 
át tudja élni, aki a magyar sportot szereti, egyéb más sportsikerek kapcsán is, még 
akár csapatsportok tekintetében is.  

Még egyszer mondom, arról szól a történet, és igaza van, hogy abban a két 
hétben - én is olvastam ezeket a cikkeket, már magyar iskoláról beszéltek, amikor 
két portugál játékos hátáról bepattant a labda, és ezért jobb eredményt értünk el. Ha 
egyenesen megy a kapura, akkor valószínűleg nem gól, így véletlenül az lett. Tehát 
ezek után már magyar sportsikerekről beszéltünk és tulajdonképpen a magyar 
iskoláról, amit a magyar csapat csinál. Aztán eltelt egypár hét, és utána hirtelen 
ugyanezek az újságírók azt írták, hogy ilyen falábúak, ilyen bénák, mindenki hülye, 
mindenki rossz. Olyan a foci, mint a politika, ahhoz is mindenki ért, és mindenki 
jobban tudná csinálni. 

Szerintem a mi kritikánk arról szól, legalábbis az én véleményem biztos erről 
szól, hogy a magyar sportot van értelme támogatni, mert komoly érték van benne, 
csak szerintem az arányok eltolódnak olyan irányba, ahol ezeket az értékeket vagy 
teljesítményeket nem látjuk visszaköszönni, különösen annak fényében, hogy 
mennyi forrást költünk erre rá. Erre itt van egy újabb javaslat, amely újabb 
forrásokat jelent a magyar foci számára, amivel én személyesen se értek egyet, hogy 
ezt ilyen formában kell odaadni. Tehát szerintem pusztán erről szól a történet, és 
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hogy éppen hol, a mennyben vagyunk vagy a pokolban, ez a magyar újság- és 
sportújságírásnak is a sajátossága. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Egyetlenegy dolgot erősítenék meg. Mesterházy képviselő úr nem a legutóbbi, 
hanem az azt megelőző hozzászólásának az utolsó mondatával értek egyet, 
nevezetesen amikor a képviselő úr azt mondta, hogy a tao rendszeréből a 
versenysportot nem lehet közvetlenül finanszírozni. Én ezt megerősítem, és ismét 
azt mondom el, ha ilyen közvetlen finanszírozást tapasztal valaki, akkor azt azonnal 
jelezni kell, az jogszabályellenes. Én azt állítottam, hogy azok a sportszervezetek, 
amelyek első osztályú sportolókat foglalkoztatnak, nem kaphatnak közvetlen állami 
támogatást.  

A focinál maradva. A magyar NB I.-es csapatokat működtető szervezetek zrt.-
k vagy kft.-k, ők nem kapnak direkt állami támogatást, és ismétlem, taotámogatást 
nem használhatnak fel az első osztályú labdarúgók fizetésére. Ha mégis ez történik, 
akkor ismétlem, ott jogszabályellenes lépés történik. Ha ilyen konkrét információ 
van, akkor azt én magam is köszönettel veszem, és kormányzaton belül az 
illetékesekhez ezt továbbítom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, most a 3. pontot is lezárhatjuk 

szavazással. Ennek megfelelően kérem, hogy aki a módosító indítványt támogatja, a 
háttéranyag 3. sorszámú pontját, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) 9 nem mellett, 3 igen 
szavazattal ezt a bizottság nem támogatta. 

Megállapítom, hogy a bizottság valamennyi képviselői módosító javaslatról 
döntött. Tájékoztatom önöket, hogy további módosítási szándék megfogalmazására 
nem érkezett kezdeményezés.  

Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor a házszabályban foglaltaknak 
megfelelően döntésekre kerül sor.  

Döntés a részletes vita lezárásáról 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért 
azzal, hogy ezt lezárjuk, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van valaki, aki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott 
valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
egyetértettünk abban, hogy ezt lezárjuk.  

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a 
döntés egyben a házszabály 44. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is. Kérem, szavazzanak! Ki ért egyet vele? (Szavazás.) Ki 
nem értett egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) 9 igen és 3 nem mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Tájékoztatom önöket, hogy lehetőség van a plenáris ülésre előadó állítására. 
Kérdezem, kívánja-e valaki a plenáris ülésen ismertetni a bizottság többségi 
véleményét? (Senki sem jelentkezik.) Nem terveznek ilyet.  

Egyidejűleg a kisebbségi vélemény elmondására is van lehetőség. (Jelzés nem 
érkezik.) Akkor az elnök jelentkezik, és akkor én ezt szeretném elmondani. 
Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot akkor lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úr és 
kollégái közreműködését a mai munkánkban.  
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A 2. napirendi pont tárgyalására kerül sor. Közérdekű bejelentésként 
elmondom, hogy köszönjük szépen a mikulást azoknak, akiktől ezt kaptuk. Van-e 
további bejelentése valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést berekesztem, köszönöm szépen a mai munkát. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 


