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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, kedves munkatársainkat. A 
Gazdasági bizottság ma másodszor is ülést tart, hiszen az általunk benyújtott 
határozati javaslathoz érkezett két módosító indítvány, amelyekről a bizottságnak 
állást kell foglalnia. 

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. 
Kérdezem, hogy ehhez képest van-e bármilyen kiegészítő javaslatuk. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a napirendjét. 

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

A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós 
irányelv elfogadásának elutasításáról szóló H/279. számú 
határozati javaslat  
(Állásfoglalás a képviselői módosító javaslatokról) 

Első napirendi pontként a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó 
európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról szóló, H/279. számon 
előterjesztett határozati javaslat módosító indítványairól kell határoznunk. 

Elsőként Novák Előd képviselő úr indítványát tárgyaljuk. Képviselőtársaim 
megkapták az indítványokat. Az indítványt benyújtó képviselő urat nem látom az 
ülésteremben, így ő nem tud erről nyilatkozni. Képviselőtársaim látják a kiegészítést, 
az „orosz-ukrán” helyett „ukrajnai amerikai-orosz” háborút ír a képviselő úr. (Tordai 
Bence megérkezik.) Ki az, aki ezt az indítványt támogatja? Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenegy… (Tordai Bence közbeszól.) Bocsánat! Tordai Bence képviselő úr jelzi, hogy 
ő is ellene szavazott, tehát 12 nem szavazattal, egyhangúlag a bizottság elutasította 
Novák Előd képviselő úr javaslatát. 

A második indítvány Jámbor András Imre képviselőtársunk, Párbeszéd, 
indítványa. Tulajdonképpen az egész normaszöveget átírja azzal, hogy ő nem 
elutasításról, hanem elfogadásról beszél a módosító indítványában. A képviselő úr 
nincs jelen. Tordai Bence képviselő úr, frakcióvezető úr viszont jelzi, hogy hozzá kíván 
szólni. Öné a szó, képviselő úr. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látszik, most 

már hagyományosan kénytelen vagyok azzal kezdeni, hogy 56 perccel a bizottsági ülés 
időpontja előtt sikerült értesülni sms-ből arról, hogy ma másodszor bizottsági ülés 
van. Szeretném jelezni, hogy ez a gyakorlat hosszú távon nem fenntartható és nem 
működőképes. 

Maga a tartalmi kérdés pedig arról szól, hogy szeretnénk-e ezt az 
adóparadicsomi környezetet Magyarországon fenntartani a multinacionális 
nagyvállalatok számára, avagy sem, szeretnénk-e, hogy a magyar kkv-k, a magyar 
családok és mindenki más viseljék a válság terheit, csak éppen ne a nagy teherviselő 
képességű globális multi cégek. Mi egyetértünk a Fidesz-kormány 2021. októberi 
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álláspontjával, miszerint Magyarországnak csatlakoznia kell a globális 
minimumadóhoz. Egyetértünk azzal a másik 140 országgal, amelyek szintén azt 
javasolják, hogy ne engedjük, hogy a globálisadó-elkerülésnek köszönhetően évente 
sok tíz milliárd euró maradjon a nagyvállalatok zsebében ahelyett, hogy ez az egyes 
államok költségvetésében landolna. 

Tudván persze, hogy ez elsősorban az Európai Unióval folytatott alkudozás 
része a kormány oldaláról, szeretnénk mégiscsak azt javasolni, hogy ragaszkodjunk az 
elvi állásponthoz, ahhoz, amit önök még fél évvel ezelőtt helyesnek tartottak, és 
támogassuk ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A délelőtti bizottsági ülésen már 

jeleztem, amikor a bizottság a kivételes eljárás kezdeményezéséről döntött, hogy 
várhatóan lesz bizottsági ülésünk délután, amennyiben módosító indítványt nyújt be 
bárki az indítványhoz. A kollégáim akkor tudták kiküldeni a meghívót, amikor 
kiderült, hogy van benyújtott indítvány, amikor Novák Előd képviselő úr indítványa 
megérkezett, abban a pillanatban küldték a meghívót. Tehát próbáltunk erről előre 
gondoskodni. Az igaz, hogy képviselő úr nem volt jelen a bizottság ülésén, így nem 
tudtuk erről értesíteni. A kollégáimnak majd jelezni fogom, hogy legközelebb azt is 
külön értesítsük arról, hogy várható délutáni ülés, aki nincs jelen a bizottsági ülésen. 

A Fidesz álláspontja nem változott egyébként a globális minimumadó 
kérdéskörében. Egyetértünk azzal, hogy a közteherviselés érdekében valamennyi 
vállalatnak az adóterhekből részesülnie kell. Mi azzal nem értünk egyet, hogy Európa 
lábon lője saját magát és egy olyan indítványt fogadjunk el már 2023. január 1-jétől, 
amely valamennyi cégre vonatkozik, miközben, mondjuk, a legnagyobb technológiai 
cégek, akiknek az adóztatására indult egyáltalán ez az OECD-kezdeményezés, amit mi 
szintén támogattunk, az úgynevezett első pillére ennek a javaslatcsomagnak, az pedig 
már most láthatóan ’24. január 1-je előtt nem tud életbe lépni. Tehát nem tartjuk azt 
jó lépésnek, sőt kifejezetten a versenyt korlátozó intézkedésnek tartjuk azt, hogy 
mielőbb döntsünk saját magunk korlátozásáról adóügyi kérdésekben azelőtt, hogy 
egyáltalán megszületne az a javaslat, amely valóban azoknak a technológiai 
óriásvállalatoknak az adóztatásáról döntene, akik ma különböző technikai trükkökkel 
elkerülik ezt az adófizetési kötelezettséget. Tehát az, hogy az európai uniós irányelv 
elfogadásának elutasításáról döntünk, nem jelenti, hogy alapvetően nem értenénk 
egyet vele, azzal nem értünk egyet, hogy ez már most bevezetésre kerüljön 2023. 
január 1-jétől úgy, hogy még egy csomó részletkérdés e tekintetben nem került 
kidolgozásra. 

Van-e más hozzászólási igény a módosító indítvánnyal kapcsolatban? (Senki 
sem jelentkezik.) Kérdezem, hogy ki az, aki Jámbor András Imre képviselő úr 
indítványát támogatja. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tehát 2 igen szavazattal, 
12 nem szavazat mellett a bizottság az indítványt elutasította. 

Miután több indítvány nem érkezett a határozati javaslathoz, így több módosító 
indítványról nem kell szavaznunk, az 1. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont, az egyebek tekintetében van-e bárkinek kérdése, 
véleménye, velünk megosztani kívánt információja. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy a következő 
ülésünk várhatóan 29-én, jövő héten, szerdán reggel 9 órakor lesz, úgy készüljenek 
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képviselőtársaim, hogy a határozatképességet tudjuk biztosítani. Amennyiben 
bármilyen esemény van, időben igyekszünk arról tájékoztatni önöket. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy megjelentek a bizottsági ülésen, a bizottsági ülést 
bezárom. Mindenkinek további eredményes napot kívánok! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 52 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


