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Napirendi javaslat  

 

1.  Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15999. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

 
2.  Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 

megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, különös tekintettel a 
Mercosur szabadkereskedelmi egyezményre címmel benyújtott határozati 
javaslat (H/15600. szám)   
(Schmuck Erzsébet, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: H/15600/3.) 

 
3.  A minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések 

adóterhelésének csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15952. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, Dr. Varga László, Hiszékeny 
Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó 
Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa)   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: T/15952/3.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
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Burány Sándor (Párbeszéd)  
Farkas Gergely (független)  
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Helyettesítési megbízást adott 

 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz) dr. Bajkai Istvánnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Farkas Flóriánnak (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP) Burány Sándornak (Párbeszéd)   
Arató Gergely (DK) Hajdu Lászlónak (DK)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Steiner Attila államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium) 
 

Megjelent 

Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! A mai ülésünket megnyitom. Az ülésen Hiszékeny Dezsőt 
Burány Sándor, Bóna Zoltánt Vécsey László, Bangóné Borbély Ildikót Varga László, 
Kerényi Jánost Törő Gábor, Fazekas Sándort Budai Gyula, Mátrai Mártát Bajkai István, 
Horváth Lászlót Dunai Mónika, Aradszki Andrást Vejkey Imre, Arató Gergelyt Hajdu 
László, Nagy Csabát pedig Farkas Flórián helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes. Sikerült-e rögzíteni? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. 

Most a napirendről fogunk szavazni. Ki az, aki az írásban kiküldött napirendi 
javaslattal egyetért? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét 
- az írásbelivel egyezően - 31 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, a T/15999. számú, egyes energetikai és 
közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Időközben újabb helyettesítési megbízás érkezett: Héjj Dávid Ádámot dr. 
Tapolczai Gergely helyettesíti a mai ülésünkön. Kérem ezt is rögzíteni. Köszönöm 
szépen.  

Az imént említett 1. napirendi pontba tartozó törvényjavaslat előterjesztője az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm Steiner Attila 
államtitkár és Hizó Ferenc helyettes államtitkár urakat. A módosító javaslatok a 
háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 46 pont terjedelemben, illetve 1. 
hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára TAB saját módosító 
javaslatként fekszenek előttünk.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium mint előterjesztő nem támogatja a háttéranyag 4., 6., 37., 40. és 42. 
pontját. Ehelyett viszont támogatja a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának következő 
pontjait: 2., 3., 6., 8., 9. és 10. Ezen túlmenően a háttéranyagot egyebekben támogatjuk 
mint előterjesztő, illetve a TAB saját módosító javaslatait is támogatjuk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) 

Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 4., 6., 37., 40. és 42. pontjáról, 
melyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása 
kizárja. A kormány - mint hallottuk - nem támogatja ezeket a kizárt pontokat. És önök? 
(Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 3 igen szavazattal, 26 nem 
ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány viszont 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 
4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javasolom kézfelemeléssel kijelölni Törő Gábor 
képviselőtársunkat. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót (Nincs jelzés.) a 
bizottság nem állít.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak a részvételt.  

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, 
különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményre 
címmel benyújtott H/15600. számú határozati javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, a H/15600. számú, az Európai Unió 
harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival 
kapcsolatos követelményekről, különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi 
egyezményre című határozati javaslat. Eljárásunk a házszabály 58. § (6) bekezdése 
alapján folyó tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntés.  

A határozati javaslatot Schmuck Erzsébet, Ungár Péter és Keresztes László 
Lóránt - mindhárman az LMP képviselői - terjesztették elő. Az előterjesztő részvétele 
nem feltétele a Törvényalkotási bizottság eljárásának. Kérdezem, hogy van-e… 
(Jelzésre:) Jelzi Demeter Márta képviselő asszony, hogy szólni kíván. Szót feltétlenül 
fogok adni, de miután nem előterjesztő, ezért csak a vita rendes menetében kaphat szót.  

Tájékoztatom az előzmények tekintetében a bizottságot arról, hogy a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét az Európai ügyek bizottsága 2021. április 26-án 
elutasította. Ezt követően május 3-án az LMP képviselőcsoportjának vezetője /3. 
sorszám alatt tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be.  

A vitát ezek után megnyitom. (Jelzésre:) Elsőként Vejkey Imre, KDNP, jelezte 
hozzászólási szándékát, utána Demeter Márta alelnök asszony fog következni.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Röviden: nem 
támogatjuk a H/15600. számú határozati javaslatot, mivel az még úgy fogalmazná meg 
az EU-Mercosur megállapodás elutasítását, hogy az Európai Bizottság Kereskedelmi 
Főigazgatósága jelenleg is egyeztet még a tagországokkal a kiegészítő garanciákról. 
Magyarország végleges álláspontját ezek fényében tudja majd csak kialakítani.  

Egyébként Magyarország támogatja a szabadkereskedelmi egyezmények 
létrehozását, melyek fokozzák a magyar gazdaság fejlődését és növekedését, s 
hozzájárulnak az emberek jólétéhez.  
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Elismerjük a Mercosur-országokkal kitárgyalt megállapodás politikai és 
gazdasági előnyét, ugyanakkor támogatjuk a Bizottság erőfeszítéseit a környezet- és 
klímavédelmi aggályok eloszlatására a partnerekkel való együttműködésen keresztül. 
Így Magyarország az Európai Bizottság folyamatban lévő egyeztetéseit követően, a 
kiegészítő garanciák ismeretének fényében fogja kialakítani álláspontját az Európai 
Unió és a Mercosur között tárgyalt megállapodásról Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Márta alelnök asszonyt illeti a szó. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
 
ELNÖK: Bocsásson meg, alelnök asszony, ha megtenné, hogy leveszi a maszkot, 

mert semmit nem lehet érteni abból, amit mond. Nagyon rossz az akusztika.  
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: (Miközben leveszi a 

maszkját:) Gondoltam, fő a biztonság. Köszönöm szépen a szót.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amit említett Vejkey képviselőtársam, 

most a tárgysorozatba vételről dönt a bizottság, amennyiben tárgysorozatba kerül ez a 
javaslat, én azt gondolom, ehhez is módosításokat adott esetben be lehet nyújtani, 
természetesen nem a javaslat lényegét tekintve, hiszen az LMP által benyújtott 
határozati javaslatnak az a lényege, hogy ne ratifikálja a magyar kormány az EU-
Mercosur megállapodást. Ennek több oka is van: világosan látszik, hogy az a tendencia, 
hogy egyre több olyan javaslat és megállapodási szándék, illetve megállapodás lát 
napvilágot, amely lényegében a globális gazdaságnak még inkább kiszolgáltatná az 
embereket, és nyilvánvalóan számunkra az a legfontosabb, hogy a magyar emberek ne 
legyenek még a jelenleginél is jobban kiszolgáltatva. Számos szervezet a konkrét EU-
Mercosur megállapodás kapcsán is már jelezte az aggályait, köztük egyébként 44 
magyar szervezet is jelezte ezt, és kérte mind az érintett országok döntéshozóit, mind 
pedig az európai uniós döntéshozókat, hogy álljanak el ettől a megállapodástól.  

Engedjék meg, hogy alapvetően csak két példát említsek, hogy miért problémás 
ez az egész - azon túl, hogy tényleg a folyamat az, hogy a globális gazdaságnak egyre 
inkább kiszolgáltatják az embereket -, ez pedig az, hogy amennyiben ez a megállapodás 
ratifikálásra kerül, olyan növényvédő szerek juthatnak például akár az élelmiszereken 
keresztül Magyarországra is, amelyek nem használnak az egészségnek, és nem 
használnak a fenntartható mezőgazdaságnak, annak a kialakításának sem, és teljesen 
egyértelmű, hogy a dél-amerikai, egyébként fenntarthatatlan és kizsákmányoló 
mezőgazdasági modellt támogatja például egy ilyen megállapodás, és nem az 
átláthatóságot biztosítja.  

Azt gondolom, hogy ezek a szempontok a XXI. században nagyon fontosak kell 
legyenek, az egészség, az emberek egészsége rendkívül fontos kell legyen. Így is 
egyébként számos kihívással kell szembesüljünk, például a koronavírus-járványban is 
sajnos több mint harmincezer magyar honfitársunk vesztette életét, és látjuk azt, hogy 
az emberi szervezet mindig egyre érzékenyebb dolgokra. Azt gondolom, oda kell 
figyeljünk arra, hogy fölöslegesen ne terheljük az egészségünket.  

Úgyhogy emiatt és egyébként globális folyamatok miatt is az LMP azt kéri, hogy 
ne legyen ratifikálva ez a megállapodás, erről szól a javaslatunk. Kérem, hogy 
támogassák ennek a tárgysorozatba vételét. Természetesen adott pontokat, tehát ha a 
szöveg tartalmaz valami olyan elemet, amit azóta az idő meghaladt, természetesen azt 
technikai módosításként meg lehet tenni, de a tartalmi lényegen nem változtat. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék nincs, a vitát 

lezárom. Szavazni fogunk.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az Európai Unió harmadik országokkal 

kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, 
különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményre című, H/15600. 
számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a H/15600. számú határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 23 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 

A minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az 
alacsony fizetések adóterhelésének csökkentése érdekében a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
módosításáról szóló T/15952. számú törvényjavaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 3., egyben utolsó napirendi pontunk, a T/15952. számú, a 
minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések 
adóterhelésének csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ismét tárgysorozatba-vételi 
kérelemről döntünk a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

A törvényjavaslat előterjesztője dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, dr. 
Gurmai Zita, dr. Harangozó Tamás, dr. Molnár Zsolt, dr. Szakács László, dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár 
Gyula, Szabó Sándor és Tóth Csaba, valamennyien az MSZP képviselői. Az előterjesztő 
részvétele nem feltétele eljárásunknak, de jelentkezik dr. Varga László bizottsági 
tagunk, egyben előterjesztő, hogy az előterjesztőket képviselni kívánja az 
eljárásunkban.  

Az előzmények tekintetében megemlítendő, hogy a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét a Gazdasági bizottság 2021. május 17-én elutasította. Ezt 
követően május 19-én az MSZP képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi 
kérelmet nyújtott be 3. sorszámon.  

Most megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Az előterjesztők képviselője kíván először 
szólni. Megadom a szót dr. Varga Lászlónak. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársak! Nyilván megismerhették az előterjesztésünket, 
ahogy elnök úr is elmondta itt, már egy szakbizottság tárgyalta is ezt az előterjesztést, 
de ha a konkrét előterjesztést nem is ismerik, maga a törekvésünk talán világos, illetve 
konzekvens is az elmúlt mintegy bő évtizedben, 2010 óta.  

Az önök által bevezetett új szja-rendszer egykulcsossá tette a személyi 
jövedelemadót, ugyanakkor az adójóváírás lehetőségét, az alacsonyabb jövedelmek 
adómentességét kivezette. A jelen javaslatunk tulajdonképpen ennek az újragondolását 
javasolja, annyiban, hogy a minimálbér egy adójóváírási logikán keresztül váljon 
adómentessé, ezt követően a minimálbér fölött tehát a medián bérig - ez most 
nagyjából 321 ezer forint - legyen érezhető ennek az intézkedésnek a hatása egy 
fokozatosan csökkenő módon, és nyilván ez a konkrét javaslat eddig a szintig, tehát a 
medián bérig jelentene egy érezhető bérnövekedést sokaknak, konkrétan a minimálbér 
nettója több mint 25 ezer - 25 110 - forinttal növekedhetne.  
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Én itt nem állok meg, de csak azért nem állok meg, mert fel vagyok készülve 
nagyjából arra az inkább politikai jellegű vitára, ami ezután következhet, vagy 
legalábbis a reakcióra a kormánypárti képviselők részéről, én azt kérem, hogy most ezt 
azért gondolják újra. Elemezhetjük itt a 10-15 éve történt politikai folyamatokat, lehet 
beszélni a világképünk közötti különbségekről. Mi azért hiszünk abban, hogy az 
alacsonyabb jövedelmeket, tehát a medián bér alattiakat, de a létminimum alattiakat 
mindenképpen emelni kell, mert nyilván, mondjuk, egy minimálbért kereső ember 
számára nem nehéz végiggondolni, ma Magyarországon nagyon nincs lehetőség 
érdemben félretenni, tartalékolni váratlan helyzetekre, de egyáltalán perspektívára 
sincs érdemben lehetőség, egyik hónapról a másikra élnek ezek az emberek.  

Szerintünk újra kell gondolni azt, hogy hogyan tud az állam több jövedelmet 
juttatni nekik, és ne felejtsék el, ezek az emberek dolgoznak, bérből, fizetésből élők, 
minimálbéresek. Az a lehetősége van meg az államnak, hogy nekik úgy adjon 
többletjövedelmet - elismerve a munkájukat, a sokszor nehéz munkájukat -, hogy 
lemond ilyen módon az adóbevételről, az őket érintő adóteherről. Ez sem hatalmas 
összeg az egyes személyt nézve, de azért mégiscsak jelentős egy minimálbéres számára. 
Tehát azért itt ezt a bő 25 ezer forintot ebből a szempontból egyáltalán nem írnám le. 
Nyilván sokkal többet érdemelnének ezek az emberek, de azt gondolom, hogy egy első, 
konszenzusos, kompromisszumos lépésnek mindenképpen fontos lehet ez.  

Én kérem, hogy fontolják meg ezt a javaslatot; elvi javaslatnak gondolják egy 
konkrét kérdés kezelésére. Nem hiszem, hogy ezek az emberek azt várják tőlünk, hogy 
ebben egy ilyen múltba révedő, régi politikai vitát játsszunk le újra, újra és újra, azt 
hiszem, azt várják tőlünk, hogy megoldásokat szállítsunk a részükre. Ez egy megoldási 
javaslat. Kérem, vegyék tárgysorozatba. Ha eltérő hozzáállásuk van, vagy más módosító 
javaslatuk, ezeket lehet kezelni az általános vitában. Köszönöm, elnök úr, én csak 
ennyit szerettem volna hozzáfűzni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vejkey Imre képviselőtársunknak.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A személyi 

jövedelemadózásban a nem lineáris adózás visszaállítása gyökeresen ellentétes a 
kormány és így a Fidesz-KDNP adópolitikájával. Mi folyamatosan arra törekszünk, 
hogy az adóterhelés a munkát terhelő adókról egyre inkább a fogyasztást terhelő 
adókra helyeződjön át, vagyis olyan adórendszer alakuljon ki, amelyben a munkával 
szerzett jövedelmeket a lehetőségekhez képest a legalacsonyabb adó terhelje, 
természetesen figyelembe véve a munkavállalók családi körülményeit is.  

Mára már kialakult és jól működő megoldás a családi elemekkel kombinált, 
arányos, egykulcsos személyijövedelemadó-rendszer. Ne feledjék azt sem, hogy a 
Magyarországon 2010-ig működő adórendszer jövedelmek eltitkolására s a segélyekből 
való megélhetésre ösztönzött. Mi nem akarunk visszatérni ehhez a régi, rossz 
gyakorlatú múlthoz, s a fentiek alapján az indítványt nem támogatjuk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Meg kell 

kérdezzem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Dr. Varga László 
jelzi, hogy szólni kíván.) Parancsoljon, Szakács képviselő úr! (A kijelzőn dr. Szakács 
László neve jelenik meg. - Dr. Varga László: Varga László. - Dr. Varga László 
mikrofonja nem működik.) Szakács Lászlót illeti a szó. (Dr. Varga László: Varga 
László vagyok. - Közbeszólás: Varga Lászlónak hívják a képviselő urat.) László 
László; doktor doktor. Elnézést kérek! Varga László képviselő urat illeti a szó, 
természetesen. 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Egy MSZP-

körben, ha bedobja az éterbe, hogy László, az nyilván okozhat néha fennforgásokat, 
mert elég sokan vagyunk ezzel a keresztnévvel. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek még egyszer.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Semmi gond, elnök úr.  
A következőt szeretném csak röviden reagálni. Nyilván sajnos elég egyértelmű 

volt a kormánypárti képviselőtársam válasza, amit én sajnálok egyébként. Nyilván azon 
a logikán, hogy akkor a fogyasztást terhelő adókat kívánják preferálni, is lehetne 
egyébként ennek a társadalmi csoportnak kedvezni, itt szoktuk azt javasolni sokszor, 
hogy az alapvető élelmiszereket meg bizonyos alapvető fogyasztási cikkeket terhelő 
adókulcs, áfakulcs legyen 5 százalék. Ez is lehetne egy logika, akkor a teljes 
alapélelmiszer-kört kellene ebbe a körbe bevezetni. Nyilván mindenkinek segítség 
lenne, és az alapélelmiszerek fő szabály szerint a hazai fogyasztást generálják, mert 
nagyon sok hazai termelőt segítenek.  

Ez a javaslat másról szól. Én tényleg azt gondolom, hogy a tárgysorozatba vétel 
még önmagában nem jelenti azt, hogy ebben a formában kell elfogadni. Én arra kérem 
mégiscsak képviselőtársaimat, hogy vegyék tárgysorozatba, bár túl sok illúzióm akkor 
nincsen, de köszönöm, elnök úr, a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy 

a minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések 
adóterhelésének csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény módosításáról szóló T/15952. számú törvényjavaslatot tárgysorozatba 
veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a T/15952. számú törvényjavaslatot 11 igen szavazattal, 24 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket. Az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 29 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


