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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Ülésünket megnyitom. A
helyettesítési rend a következőképpen alakul: a mai ülésünkön dr. Bajkai Istvánt
jómagam, Bóna Zoltánt Herczeg Tamás, dr. Budai Gyulát Balla György, Héjj Dávidot
dr. Fazekas Sándor, Vécsey Lászlót B. Nagy László, dr. Tapolczai Gergelyt Ovádi Péter,
dr. Salacz Lászlót Horváth László, dr. Kerényi Jánost Nyitrai Zsolt, Mátrai Mártát
Dunai Mónika, dr. Vejkey Imrét dr. Aradszki András, Bartos Mónikát Törő Gábor, Hirt
Ferencet Nagy Csaba, dr. Tóth Bertalant dr. Varga László, Hajdu Lászlót pedig Arató
Gergely helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy a mai ülésünk határozatképes.
Most a napirend elfogadása következik. A napirendet, az összegző módosító
javaslatot és a tájékoztatót, mely ehhez szervesen tartozik, írásban megkapták a tegnapi
napon. Kérem, aki egyetért az írásban kiküldött napirendi javaslattal, az most
szavazzon, és az is, aki nem! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 32 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó,
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló
T/2931. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Ennek megfelelően soron következik a T/2931. számú, az egyes adótörvények
uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú
módosításáról szóló törvényjavaslat.
A bizottság az eljárásának második szakaszában tart az ügyrend 12. pontja
alapján.
Az előterjesztő a Pénzügyminisztérium, amelyet továbbra is Izer Norbert
államtitkár úr képvisel, akit köszöntök.
A tárgyalási anyag tegnap este kiküldésre került a tagoknak. Az összegző
módosító javaslat tervezete magában foglalja a bizottság tegnapi érdemi döntéseit, a
háttéranyag támogatott pontjait és a TAB saját módosító javaslatát, valamint a
hatályba léptető rendelkezéseket.
Most az előterjesztő nyilatkozatát kérem az összegző módosító javaslat
támogatását illetően. Parancsoljon, államtitkár úr!
IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja az összegző módosító javaslatot.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni?
(Jelzésre:) Arató Gergely képviselő úré a szó.
Hozzászólások és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Azt szeretném jelezni a vitában,
hogy nem tudjuk támogatni vagy nem tudom támogatni ezt a módosító javaslatot,
tekintettel arra, hogy van benne két olyan pont, amely érdemben túlmegy az eredeti
javaslaton, most nem a házszabályszerűséget vitatom, hiszen a bizottság már döntött,
hanem tartalmilag vélem úgy, hogy ezek nem megfelelő eljárásban kerültek be, és
tartalmilag sem támogathatóak.
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Ezek közül a fontosabb a taotörvénynek az előadó-művészetre vonatkozó
módosítása, tudniillik a színházak és előadó-művészeti tevékenység taotámogatásának
megszüntetése; ott valóban voltak problémák, ezeknek az orvoslására lett volna mód
egyébként törvénymódosítással is akár, de egyrészt, ha volt ilyen szándék, akkor ezt egy
normál jogalkotási eljárásban ettől a törvénytől külön vagy akár ebben a törvényben,
de előzetesen beterjesztett módon érdemi szakmai, társadalmi és politikai vita után lett
volna mód tisztességes módon elfogadni, így ezt semmilyen módon nem tudjuk
támogatni.
Más oldalról pedig tartalmilag azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy miközben a
sportcélú tao rendszere ezerszer korruptabb és átláthatatlanabb, mint az előadóművészeti tao rendszere, ott a javaslat nemhogy becsukja a kiskapukat, éppen
ellenkezőleg: szélesre tárja ezeket a további visszaélések előtt.
A másik pont a lakásáfaügy, ahol különösen fájlalom azt, hogy nem a normál
törvényalkotási eljárásban volt mód erről szót váltani, hiszen bizonyosan találtunk
volna erre jobb megoldást. A kormány jelenlegi megoldása ugyan abból a szempontból
támogatható, hogy kiterjeszti a kedvezményes lakásáfát, de azzal a határral, amit
megszabott arra, hogy mikorra beadott építési engedélyekre érvényes, ezen a módon
álláspontunk szerint jó esetben indokolatlanul tesz különbséget aközött, hogy
valakinek szeptemberben vagy decemberben jutott eszébe, hogy építkezzen, kevésbé
jóindulatú megközelítés esetén pedig azt a kört kedvezményezi, aki előre értesült arról,
hogy lesz majd egy ilyen módosító novemberben, és így be tudta adni októberben a
saját építési engedélyét vagy egyéb kérelmét. Így nem tudjuk támogatni a javaslat
egészét elsősorban e miatt a két pont miatt.
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Varga László alelnök úr kért szót. Parancsoljon!
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Röviden csak emlékeztetnék a tegnap lefolytatott vita tartalmára. Az akkor
megfogalmazott véleményünknek és a tegnapi döntéseinknek megfelelően a
véleményünk nem változott. A bizottságban nem nyert támogatást az, hogy a kafetériarendszer átalakítását napolja el a kormány, illetve ne tegyük ezt meg január 1-jétől,
hiszen a szakszervezeti követelések nagyon egyértelműek, ők a korábbi elemek
megtartását szerették volna, ennek megfelelően nyújtottuk be a javaslatot, nyilván nem
kapott támogatást ez önöktől. Tehát azt hiszem, nem meglepő, hogy ennek megfelelően
az összegző módosító javaslat, bár nagyon sokrétű, egy heterogén javaslat, 107 oldal,
tehát nyilván vannak benne előremutató elemek, de azért a kafetériatémában a
hiányosságok és a módosító javaslat támogatásának a hiánya okán nem tudjuk
támogatni a javaslatot.
Részben meg, amit Arató Gergely is mondott: az előadóművészekkel
kapcsolatos taoátalakítások is, azt gondolom, méltatlanok, illetve nagyon káros
hatással lesznek arra a területre, és egyébként is a javaslat tartalmaz az
állampolgárokat, illetve társadalmi csoportokat negatívan érintő javaslatokat, és
tulajdonképpen már önmagában a terjedelme is felveti azt, hogy szinte egy harmadik
csomagról beszélünk, hiszen júniusban elfogadásra került már egy adócsomag, most
beterjesztették ennek a korrekcióját, és ennek a volumene, ami előttünk fekszik,
önmagában véve a jogbiztonság kapcsán kérdéseket vet föl. Röviden ennyi. A vita
derékhadát, azt gondolom, lefolytattuk tegnap, úgyhogy én többet most nem
mondanék. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok.
Szándékosan türtőztetem magam, és csak halkan jegyzem meg, hogy a Nemzeti
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Színház igazgatója, a sokunk által igen tisztelt Vidnyánszky Attila az előadó-művészeti
tao kérdését egy kivágandó fekélynek nevezte egy múlt heti interjújában. Úgy
gondolom Arató képviselőtársam felvetésével kapcsolatban, hogy elnyújtottabban
kellett volna beszélgetnünk erről a dologról, úgy gondolom, hogy gennyes fekélyeket
egy gyors mozdulattal szokás kivágni, de türtőztetem magam, és megkérdezem
államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. (Izer Norbert:
Köszönöm, nem.) Nem kíván. Köszönöm szépen. A vitát tehát lezártuk.
Most a szavazás következik. Az összegző jelentésről és az összegző módosító
javaslatról fogunk dönteni. Kérem a szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
Most a bizottsági előadó kijelölése következik. Javasolom Ovádi Péter
képviselőtársunkat kézfelemeléssel kijelölni erre. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Látható többség.
Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Igen, dr. Varga László
alelnök urat. Szavaznunk kell erről? (Jelzésre:) Bejelentjük, hogy tehát ő a kisebbségi
eladó.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen a
munkájukat. A bizottsági ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
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