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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ebben a pillanatban állt helyre az informatikai 
rendszer, erre kellett várnunk. Köszönöm szépen a türelmüket. Mai ülésünket 
megnyitom. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az Országgyűlés 2022. június 14-ei ülésnapján 
a Törvényalkotási bizottság tagjává választotta Herczeg Tamás helyett Herczeg Zsoltot, 
mindketten a Fidesz képviselői. Megválasztásához gratulálok Herczeg Zsoltnak, és jó 
munkát kívánok! 

Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Kunhalmi Ágnest Hajnal Miklós, 
Héjj Dávidot Földesi Gyula, Fazekas Sándort Bajkai István, Dunai Mónikát Láng Zsolt, 
Demeter Andrást Salacz László, Vécsey Lászlót Vejkey Imre, Nyitrai Zsoltot Kiss János, 
Mátrai Mártát Törő Gábor, Barkóczi Balázst pedig Arató Gergely helyettesíti. Ennek 
alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most napirendünk elfogadásáról kell szavaznunk. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendjét 30 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében… (Dr. Bajkai István: Bocsánat, én szavaztam, de nem jelent meg.) 
Nem jó a gép? (Dr. Bajkai István: Nem tudom, nem jelent meg.) Nem jelent meg 
Bajkai alelnök úr kijelzőjén a szavazási lehetőség. Kérem, hogy ezt szíveskedjenek 
ellenőrizni. De ha másnak működött, akkor megállapítom, hogy 32 igen szavazattal, 3 
nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a mai napirendet elfogadtuk. 

A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós 
irányelv elfogadásának elutasításáról szóló H/279. számú határozati 
javaslat  
(Részletes vita kivételes eljárás keretében) 

Soron következik első és egyetlen napirendi pontunk, a H/279. számú, a globális 
minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának 
elutasításáról szóló határozati javaslat. Részletes vitát folytatunk kivételes eljárás 
keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: H/279/2. A határozati javaslat 
összevont vitájára az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. Előterjesztő a 
Gazdasági bizottság, képviseletében köszöntöm Bánki Erik elnök urat. A feladatkörrel 
rendelkező tárca a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Tállai András 
parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes urat. 

Tájékoztatom önöket, hogy két képviselői módosító javaslat is érkezett: 
/3. sorszám alatt Novák Előd, Mi Hazánk, egy pont terjedelmű, érdemi jellegű, 
valamint /4. sorszámon Jámbor András Imre párbeszédes képviselő egy pont 
terjedelmű, ugyancsak érdemi jellegű módosító javaslata. Ezek szerint tehát TAB saját 
módosító szándék nem érkezett. 

Most megkérem az előterjesztő nevében elnök urat, valamint a kormány 
nevében államtitkár urat, hogy a benyújtott képviselői módosító javaslatokkal 
kapcsolatos álláspontjukról szíveskedjenek nyilatkozni. Parancsoljanak! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Gazdasági bizottság a mai 
ülésén mindkét módosító indítványról tárgyalt, és egyik módosító javaslatot sem 
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támogatja, így a bizottság képviselőjeként én magam sem támogatom. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány a határozati javaslatot támogatja, a módosító 
javaslatokkal kapcsolatban pedig megegyezik az álláspontja a Gazdasági bizottságéval. 

 
ELNÖK: Igen, tehát a kormány sem támogatja egyik módosító javaslatot sem. 

(Tállai András: Így van, nem támogatja.)  
Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Hajnal Miklós képviselő 

úré a szó. 
 
HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mégiscsak, 

ha már részletes vitának hívjuk, akkor egy-két kérdésre fontos lenne kitérnünk. 
Bennem kettő kérdés merült fel az általános indoklását olvasva ennek a határozati 
javaslatnak; az egyik inkább talán az előterjesztőnek, Bánki Eriknek szól, a másik pedig 
talán inkább a kormány képviselőjének.  

Az előterjesztőhöz lenne az első kérdésem. Ahogy én olvasom az indokolást, 
nekem ebből az tűnik ki, nekem ebből az az értelmezés, hogy itt rengeteg különböző 
feltételről, ütemezésről, technikai kritériumról van szó, de arról nem nagyon van szó, 
hogy önök elvi alapon is elutasítanák-e a globális minimumadót. Jó lenne ezt 
kimondani, hogy egyébként az elvi nyitottság megvan az önök részéről, amennyiben 
ezek a technikai akadályok elhárításra kerülnek. Nem tudom, hogy ez kimondható-e 
vagy megerősíthető-e legalább szándéknyilatkozat szintjén, de én azt gondolom, ahhoz 
képest, hogy mondjuk, a mai parlamenti ülésen egy ennél jóval ideologizáltabb vita 
meg indokolás volt hallható, nekem ez inkább egy technikai és ütemezési kérdésnek 
tűnik.  

Ezzel kapcsolatban a második kérdésem pedig a kormány irányában lenne, a 
kormány képviselője irányában lenne, hogy mit tett a magyar kormány, mit tettek a 
magyar tárgyalók annak érdekében, hogy ezek a feltételek egyébként ne úgy álljanak, 
ahogy állnak a mai napon, hiszen most úgy áll előttünk ez a papír, mintha erre 
semmilyen ráhatása nem lenne Magyarországnak meg a magyar tárgyaló feleknek; ha 
ez így van, akkor az szomorú a magyar kormány tárgyalási képességeire nézve. Én azért 
bízom abban, hogy tudunk vagy tudnak a magyar kormány tárgyalói tenni azért, hogy 
ezek a feltételek, ha tényleg ezeken múlik, akkor teljesüljenek, és ezeknek érvényt 
tudnak szerezni az Európai Bizottságban. 

Szóval nekem az lenne a kérdésem, hogy ha már több hónapja húzódik ez a 
kérdés, miért nem sikerült ezekben előrelépni - ez a kormány irányában a kérdésem. A 
bizottsági elnök irányában pedig az, hogy elvi alapon a globális minimumadó 
elfogadható-e. Köszönöm szépen a válaszokat előre is. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Jól értettem, hogy hozzám is kérdést intézett, hogy nekem 

mi a véleményem? 
 
HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Nem. A Gazdasági bizottság elnökéhez 

intéztem, tehát mint előterjesztő. 
 
ELNÖK: Értem, a bizottság elnökéhez.  
 
HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Bocsánat! Igen-igen, a Gazdasági bizottságra 

gondoltam. 
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ELNÖK: Félreértettem. Köszönöm szépen.  
 
HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Csak tisztázni akartam. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kanász-Nagy 

Máté következik. 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ennek a javaslatnak az indoklása azért valamilyen szempontból, őszintén, 
valóban nem részletes, hiszen itt a kormány Magyarország versenyképességét félti, 
ezért utasítja el a globális minimumadót.  

Csak tényleg három mondatban, hogy mit tekintenek versenyképességnek, 
pontosabban, hogy mire akarják alapozni az ország versenyképességét. Van 
Magyarországon egy modell, egy gazdasági-társadalmi modell, ez egyébként a 
centrum-periféria hagyományos viszonyrendszerén alapul, ahol mi játsszuk el a 
periféria szerepét, Nyugat-Európa pedig a centrum szerepét. Ahhoz, hogy vonzóvá 
váljunk a centrum nagytőkéje, nagyvállalatai számára, történik egy jóárasítási 
folyamat: jóárasítják a munkaerőt, hiszen alacsonyak Magyarországon a bérek nyugat-
európai összehasonlításban, és jóárasítják a környezetet, a környezeti értékeket is, 
hiszen nézzük meg, milyen környezetvédelmi szabályozások érvényesülnek, mi fog 
történni például Gödön az akkumulátorgyárral kapcsolatban. A jóárasítás mellett pedig 
támogatják adókedvezménnyel és kormányzati támogatásokkal a nagytőkét, aki aztán 
idejön, összeszerelő üzemeket, autógyárakat hoz létre, kizsákmányolja a magyar 
munkaerőt és a természetet, előállít különböző termékeket, és kiviszi a profitot. 
(Közbeszólás az ellenzéki oldalról: Így van!) Ezt a gazdasági modellt és ezt a jóárasítási 
folyamatot valóban komolyan veszélyezteti a minimumadó. Amikor mi nemet 
mondunk a minimumadóra, mondjuk, az LMP vagy a zöldek részéről, erre az 
igazságtalan centrum-periféria viszonyt fenntartó gazdasági modellre mondunk 
valójában nemet.  

A módosító javaslatok közül Jámbor András javaslatát maximálisan 
támogatom, Novák Előd javaslatát pedig a politikai provokáció témakörei közé tudom 
sorolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem jeleztek képviselőtársaim, ezért a 

vitát lezárom, és megadom a szót először Bánki Eriknek, utána pedig Tállai András 
államtitkár úrnak, amennyiben kívánnak reagálni. Tessék parancsolni! 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Gazdasági bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 

szépen a szót, tisztelt elnök úr. Hajnal Miklós képviselőtársamnak válaszolva: nem elvi 
alapon utasítjuk el. Azért utasítjuk el, mert előkészítetlennek tartjuk, és azt gondoljuk, 
hogy kifejezetten hátrányos lenne Magyarország számára az, ha az a cél, amiért az 
OECD-tagországok a globális minimumadó elvét felvetve elkezdték kidolgozni annak a 
modelljét; az elsősorban a technológiai óriáscégek adóztatásáról szólt, amivel abszolút 
egyetértek én magam is, és a magyar kormánynak is az az álláspontja, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a közteherviselésből a részét.  

Az a probléma, hogy az eredeti terv, amelyik a javaslatcsomagnak az egyes 
pillére, nem halad az előkészítésben. Azt ma már az OECD hivatali közleménye is 
elismeri, hogy 2023. január 1-jén nem tudják bevezetni a technológiai óriáscégek 
adóztatásáról szóló új konstrukciót, miután egy csomó megállapodás még hiányzik e 
tekintetben, tehát a legkorábbi dátum 2024. január lesz a bevezetés időpontjára 
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vonatkozóan. Ezért mi azt gondoljuk, hogy teljesen fölösleges az Európai Bizottság 
javaslatát, azt az uniós irányelvet továbbvinni, amely az összes cég globális 
minimumadójának a bevezetéséről szól, amíg egyáltalán nem tudjuk azt, hogy azokat, 
akik ma nem fizetnek adót, vagy minimális adót fizetnek csak, egyébként ebbe a 
közteherviselésbe be tudjuk-e vonni vagy sem. Tehát a mi mostani javaslatunk arra 
vonatkozik, hogy ezt az irányelvet ne fogadjuk el, de ez tekinthető gyakorlatilag 
felfüggesztésnek is annak érdekében, hogy a részletszabályok kidolgozása 
megtörténhessen. 

A másik, Kanász-Nagy Máté képviselő úr felszólalására reagálva: mi azt 
gondoljuk, hogy a versenyképességet ez nagyon komolyan érinti, hiszen nem véletlen 
az, hogy a technológiai óriáscégek elsősorban amerikai nagyvállalatok, amelyeknek az 
adózáselkerülése nagyon komoly versenyelőnyt jelent a világban, Európa viszont ennek 
a minimumadó-rendszernek az elfogadásával az Egyesült Államokkal szemben is 
hátrányba kerülne. Ugye, ez ma elhangzott, talán éppen államtitkár úr mondta a 
parlamenti vitában, hogy az amerikai törvényhozás tíz éve nem tud dűlőre jutni, nem 
tud megállapodni az adórendszer módosítását illetően. Ne gondoljuk azt egyébként, 
hogy egy globális minimumadó bevezetésére vonatkozó döntést máról holnapra meg 
fognak hozni. Ha a legnagyobb vetélytársaink, az Egyesült Államok vagy éppen Kína 
partner egy ilyen kezdeményezésben, akkor, azt gondolom, nekünk is ebben részt lehet 
venni; nélkülük semmiképp, mert az forintosítva is egy nagyon komoly 
versenyhátrányt jelent a Magyarországon működő vállalkozások számára.  

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Az előkészítést az OECD 

koordinálja 2019 óta, a magyar kormány természetesen részt vesz ebben a munkában, 
a részletek kidolgozásában. De én is szeretném hangsúlyozni, hogy az eredeti javaslat 
az volt, hogy a digitális nagyvállalatokat kell megadóztatni, ez az úgynevezett egyes 
pillér, és most ott tartunk, hogy az el van felejtve, és a kettes pillér jött előre, ami azt 
jelenti, hogy a termelő cégeket, vállalatokat kívánja a globális minimumadó egységesen 
megadóztatni.  

Részt veszünk az OECD által létrehozott külön fórumban, egy ilyen 
munkacsoportban a mai napig is, komoly javaslataink vannak. Példaként mondom, 
hogy például szeretnénk elérni a termelő vállalatoknál a tízéves adómentességet, vagy 
ebbe a különbségbe, amit majd be kell fizetni, beszámíttatni az iparűzési adót. Vagy 
ilyen javaslatunk is van természetesen, hogy ne az anyaországban kelljen befizetni a két 
adó közötti különbséget, hanem adott esetben abban az országban, ahol az 
megtermelődik. Tehát dolgozunk rajta. Éppen az a probléma, hogy egyik 
részletszabályban sincs döntés, és várjuk a fejleményeket. Ha érdemben tudunk 
felmutatni eredményeket, akár oda is eljuthatunk, hogy mi ezt támogatjuk, hiszen az 
alapelvet, ahogy 2019-ben ez ki lett találva, akkor teljes mértékben támogattuk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először a H/279/3. számú 

képviselői módosító javaslatról, amelyet sem az előterjesztő, sem a kormány nem 
támogat. És önök? (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság a H/279/3. számú 
képviselői módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 32 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a H/279/4. számú képviselői módosító javaslatról döntünk, amelyet sem 
az előterjesztő, sem a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a H/279/4. számú képviselői módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 
26 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 
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Végezetül az összegző jelentésről szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést 27 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
Javaslom, hogy kézfelemeléssel Ovádi Péter képviselőtársunkat jelöljük ki 

bizottsági előadónak. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható 
többség. Kíván-e kisebbségi előadót állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván, tehát 
kisebbségi előadót nem állítunk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket arról a sajnálatos hírről, hogy 
ezen a héten további ülésre nem kerül sor. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm megjelenésüket, további jó munkát kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 31 perc) 
  

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


