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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet az asztalnál! 

A mai ülésre szóló napirendi javaslatot mindenki megkapta. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag elfogadta 
a mai ülés napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós 
irányelv elfogadásának elutasításáról szóló H/279. számú határozati 
javaslat 
(Döntés kivételességi javaslat benyújtásáról) 

Első napirendi pontként a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó 
európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról szóló határozati javaslatról, annak 
kivételes eljárásban történő tárgyalásának kezdeményezéséről kell határoznunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésre azért került sor, hogy a bizottság 
előterjesztőként döntsön a kivételességi javaslat benyújtásáról annak érdekében, hogy 
ezt a H/279. számú indítványunkat a plenáris ülés a holnapi nap folyamán tárgyalhassa 
és el is tudja fogadni. A kivételességi javaslatot reggel e-mailben valamennyi 
képviselőtársamnak megküldtük és itt is kiosztottuk írásban, ha valaki esetleg online 
formában nehezen tudott volna hozzájutni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, esetleg észrevétele. (Dr. Dávid Ferenc jelentkezik.) Alelnök úr 
jelezte, hogy szót kér. Dávid Ferenc alelnök úr, öné a szó. 

Hozzászólás 

DR. DÁVID FERENC (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr. Nyilvánvalóan egy eljárásmódról fogunk szavazni, a tartalmi 
megbeszélést egy hete lebonyolítottuk, de miután legutóbb, egy héttel ezelőtt nem volt 
módunk arra, hogy bizonyos dolgokat megnézzünk, mert az az ülés szintén hirtelen 
került összehívásra, a hétvégén a társasági adóval kapcsolatban átnéztem egy-két 
dolgot. Ha megengedi, nem a meggyőzés erejével, de a tájékoztatás miatt egy-két dolgot 
szeretnék elmondani, de nagyon röviden fogom igénybe venni az idejüket. 

Az egyik, amit nagyon fontosnak tartanék elmondani, hogy nagyon sokszor 
elhangzott érvként, hogy befektetői oldalról probléma lehet az, ha Magyarországon a 
globális minimumadó a mai 9 százalékról esetleg felemelkedik 15 százalékra. Átnéztem 
az Európai Unió valamennyi országának a társaságiadó-szintjét és azt kell mondanom, 
hogy befektetői oldalról semmiféle kételkedés nincs, nem lehet azzal kapcsolatban, ha 
a társasági adó felemelkedik 15 százalékra. Nagyon rövid felsorolást mondok. 
Németországban 30 százalék a társasági adó, Csehországban 19, Ausztriában 25, az 
Egyesült Államokban 21 százalék. Tehát ha Magyarországra egy befektető akar jönni 
Németországból, az Egyesült Államokból, Ausztriából, Franciaországból, ahol 24,8 
százalék, ugyanúgy ide fog jönni akkor is, ha a társasági adó esetleg felemelkedik 9 
százalékról. 
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A másik, amit megnéztem, az adózás hatálya. A magyar kkv-szektornak ez 
versenyképességi problémát nem okoz, ugyanis nem terjed rá ki a jogszabály, azt 
gondolom, hogy csak és kizárólag a multinacionális vagy transznacionális cégekre 
terjed ki. 

Amit még fontosnak tartanék, hogy több helyen, itt is elhangzott, azt hiszem, 
Szatmáry képviselő úr mondta, hogy elbocsátásokat is okozhat, ha ez az adó 
bevezetésre kerül. Magyarországon azonban nem okozhat azt, mert Magyarországon 
olyan munkaerőhiány van, hogy sehol nem fognak elbocsátani embereket sem a 9 
százalékos társasági adóval, sem a 15 százalékossal. 

Amit nem értettem akkor sem és nem értek most sem, bár tudom, hogy nem 
fogom tudni meggyőzni önöket, mégis szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy árbevétel 
típusú adóztatásról van szó. Ha a magyar kormány érvényesíti a különadók 
vonatkozásában, vagy ahogy önök nevezik, az extraprofitadónál az árbevételt, ami nem 
teljesítményalapú, akkor nem értem az elzárkózást attól, hogy a profit megadóztatása, 
a nyereség megadóztatása, ami teljesítményalapú, ilyen költségvetési helyzetben miért 
kerül elutasításra. Ezt mindenféleképpen fontosnak tartottam elmondani. Tudom, 
hogy ez nem a mai napirendi ponthoz kötődik, hanem a múltkorihoz, de múltkor ezt 
nem volt módon elmondani. Az eljárás, amelyre vonatkozó előterjesztést kaptunk ma 
reggel elnök úrtól, technikai jellegű, eljárás jellegű, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma 
és holnap ennek a kérdésnek a végére akar járni a kormányzó frakció. Nagyon szépen 
köszönöm a türelmüket, és elnézést, hogy ezt a kiegészítést megtettem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a bizottsági ülés gyors 

összehívására került sor az elmúlt alkalommal. Akkor is annak az elfogadását kértem a 
képviselőtársaimtól, hogy rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre van szükség 
a parlamentben, de ahogy akkor is említettem, amennyiben az Országgyűlés a bizottság 
döntése után elfogadja a kivételes eljárásban történő tárgyalást, lesz alkalma 
valamennyi képviselőtársamnak arra, hogy a plenáris vitában is elmondja a javaslattal 
kapcsolatos észrevételét, illetve véleményét. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy most a kivételes eljárással kapcsolatos indítványhoz van-e 
bárkinek hozzáfűznivalója, javaslata, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, azt kérdezem, hogy ki az, aki az átküldött tervezettel formailag egyetért, és így 
azzal is, hogy a kivételesség iránti kérelmet a bizottság benyújtsa. Aki egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenkét igen szavazat. Ki az, 
aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Három nem szavazat. Tehát 12 igen szavazattal, 3 
nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a kivételes eljárásról szóló 
döntés benyújtásáról határozott. 

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat arról, hogy amennyiben az 
Országgyűlés is támogatja a kivételes eljárás lefolytatását, a határozati javaslatunkhoz 
majd a plenáris ülésen elhangzó határidőkig lehet benyújtani módosító indítványt. 
Amennyiben módosító indítvány kerül benyújtásra, arra kérem képviselőtársaimat, 
azzal számoljanak, hogy még ma délután 6 óra körül egy ülést kell tartanunk, mert 
abban az esetben, ha van benyújtott módosító indítvány, azt nekünk meg kell 
tárgyalnunk, mielőtt a Törvényalkotási bizottság megtárgyalná. 

Arról is kell még döntenünk, hogy a kivételes eljárás további szakaszaiban, tehát 
a Törvényalkotási bizottság mai ülésén, ahogy említettem, illetve a plenáris tárgyalás 
során az összevont vitában ki lássa el az előterjesztői képviseletet. Én örömmel 
vállalom ezt a feladatot, amennyiben képviselőtársaim ezzel megbíznak. Kérdezem, 
hogy van-e egyéb javaslat. (Senki sem jelentkezik. - Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 
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Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja, hogy elnökként én képviseljem a bizottság 
indítványát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 13 igen 
szavazat. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetértett a 
javaslattal. Köszönöm szépen a bizalmat, illetve a támogatást. Ezzel az 1. napirendi 
pontot lezárjuk. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében van-e bárkinek bejelentenivalója? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Ez esetben megköszönöm, hogy képviselőtársaim biztosították a mai ülés 
határozatképességét. A bizottsági ülést bezárom, mindenkinek szép és eredményes 
napot kívánok! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


