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Napirendi javaslat

1. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám)
(Dr. Czomba Sándor és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Czomba Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 1 perc)

Elnöki megnyitó
GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép

napot kívánok mindenkinek! (Zaj.) Képviselőtársaim, ha önök is úgy gondolják, ti is
úgy gondoljátok, akkor a bizottsági ülést megnyitjuk, elkezdjük.

A helyettesítésről szeretnék legelőször is számot adni, annak érdekében, hogy
a határozatképességet meg tudjuk állapítani. (Közbeszólás.) Parancsol!? (Kontur Pál
közbeszól.) Rendben. De hogyha bármi gond van, akkor menet közben megbeszéljük,
és akkor a helyettesítéseket rendbe pakoljuk. Tehát akkor Varga József alelnök urat
helyettesíti Kara Ákos alelnök úr; Karakó Lászlót helyettesíti - keresem az
aláírásmintát - Szedlák Attila; én pedig Kiss Péter képviselőtársunkat helyettesítem.
Hiányzik Kaufer Virág és… Ki a másik? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Nemény
András.) Nemény András. Tehát 16-an vagyunk jelen, 16 kezünk van.

A napirend elfogadása
Képviselőtársaim, a mai, valószínűsíthetően, az alelnök úrral is egyeztetett

formában viszonylag rövid bizottsági ülésünk két napirendi pontot foglal magában,
ezt kapták meg elektronikus formában is, a képviselő hölgy és urak. Az első az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat, a második pedig az egyebek
napirendi pontban szereplő témák. Mielőtt ezek tárgyalásához hozzákezdenénk a
napirend elfogadására kerítünk sort. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy
egyetértenek-e ezen két napirendi pont tárgyalásával. Aki igen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igent láttam… Nincs nem, és nincs
tartózkodás, igen, akkor jól láttam, köszönöm szépen. Tehát a napirend elfogadására
sort kerítettünk.

A tárgyalási időkeret tekintetében aszerint, ahogy a bizottság ülés keretei
között szoktuk - azonos időtartam, felváltva, először az ellenzék megszólalási
lehetőségét biztosítva -, végezzük a munkánkat.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló T/336. számú törvényjavaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt
bizottságként

Soron következik tehát az első napirendi pont tárgyalása: az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat a T/336. szám alatt, amely dr. Czomba Sándor
és Font Sándor, Fidesz, képviselők önálló indítványaként látott napvilágot. Itt a
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerítünk sort mint első helyen kijelölt
bizottság. Czomba Sándor előterjesztő és államtitkár úr itt van körünkben, köszöntöm
őt! Közben jelzem, hogy a bizottság tagjai részére, számára kiosztásra került egy
bizottsági módosító javaslat. Kérdezem, hogy át tudták-e képviselőtársaim ezt
tekinteni, nehogy olyan gondokkal, problémákkal kelljen szembenéznünk, mint a
tegnapi nap folyamán, amikor kevésnek bizonyult a 8 perces időtartam. (Egyed Zsolt:
Most volt tíz perc!) Most volt tíz perc, igen - jelzi Egyed Zsolt képviselőtársam. Soha
vissza nem térő alkalom, azt gondolom, ez egy rövidebb anyag, és ilyen értelemben is
áttekinthető volt a bizottság tagjai számára. Ilyeténképpen a bizottsági módosító
tárgyalására sort tudunk keríteni.

Megkérem az első napirendi pont előadóját, dr. Czomba Sándor
képviselőtársamat, államtitkár urat mint a Nemzetgazdasági Minisztérium
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államtitkárát - és talán még Bérces Kamilla is itt van? Nincs itt, nem látom, csak
jelezték, hogy ő is itt lesz. -, hogy akkor az államtitkár úr ismertesse előterjesztőként
is és a tárca képviselőjeként vagy mint a kormányé? (Dr. Czomba Sándor jelzésére:)
A tárca képviselőjeként az álláspontot. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. CZOMBA SÁNDOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Bizottság! A módosító javaslattal kapcsolatban gyakorlatilag
egyetlenegy pont van, ami érdemi módosítást jelent a korábbi időszakhoz képest,
vagy a további pontokhoz képest, ez pedig a 4. pontban foglaltatik. Az összes többi
gyakorlatilag pontosító, helyreigazító javaslat. Nyilván az volt a célunk, hogy ha már
egy jogszabályt, egy törvényt elfogadunk, akkor az olyan legyen, amely minden
szempontból alkalmas a probléma kezelésére. Itt arról van szó, hogy az eredeti
tervezetben is szerepelt a 300 ezer forintos összeg, amely arról szólt, hogy abban az
esetben, ha a munkáltató a közteher fizetésének nem tesz eleget, és ez az
egyszerűsített foglalkoztatásból adódó közteher-fizetési kötelezettség a 300 ezret
meghaladja, itt pedig ez a módosító arról szól, hogy egyéb más esetben is vizsgálja a
munkáltató tartozását, adótartozását, és az össztartozás mértéke nem lehet több, mint
300 ezer forint - tehát, ha úgy veszem, ez egy picit szigorúbb szabály a korábbi
időszakhoz képest, de úgy gondolom, hogy életszerűbb egyébként. Ennyi a lényege a
módosításnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, képviselőtársaimnak
van-e kérdésük, észrevételük. (Jelzésre:) Igen, a Jobbik részéről Szilvia, parancsolj!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt egy kicsit
túlzónak találjuk, ezt a 4. pontot. 300 ezer forint adótartozás gyakorlatilag egy hónap
alatt össze tud jönni némi likviditási problémával. Akinek van kisvállalkozása, az
pontosan tudja, hogy ez egyszerűen életszerűtlen, és ez azt fogja eredményezni, hogy
kénytelenek lesznek feketén foglalkoztatni az alkalmi munkavállalókat vagy az
idénymunkásokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy más észrevétel, kérdés van-e az
előterjesztő felé. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Ha nincs, akkor a
szavazásra kerítünk sort. Gyakorlatilag határozathozatalra kerül sor.

Kérdezem, hogy ki az, aki… Bocsánatot kérek, államtitkár úr, kíván-e
reflektálni, kívánsz-e reflektálni? (Dr. Czomba Sándor jelzésére:) Nem?

DR. CZOMBA SÁNDOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen, nem, ugyanazt tudnám elmondani… Bocsánat, akkor egy mondat erejéig. Én
úgy gondolom, hogy abszolút nem életszerűtlen, tehát az élethez nagyon-nagyon sok
köze van, tudniillik 300 ezer forint adótartozást felhalmozni nem azt jelenti adott
esetben, hogy éppen tartozásom van, hanem az adótartozás azt jelenti, hogy az APEH
ezt már nyilvántartja tartozásként. Tehát ez két különböző dolog. Úgy gondolom,
hogy aki viszont ennyivel tartozik, annak jogos ez a fék véleményünk szerint.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Tehát akkor a határozathozatalra kerítünk sort. Kérdezem… (Bertha Szilvia:

Bocsánat!) Bocsánatot kérek, nem láttam. Szilvia, parancsolj!



7

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Még egy utolsó kérdésem lenne a 2. ponthoz.
Ott a d) pont vastag betűvel van szedve, és van egy fél szögletes zárójel…, ja, a másik
fele is megvan. Tehát ez kikerül ebből a pontból?

ELNÖK: Igen.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Mert az indoklásban nincs benne.

ELNÖK: Igen, igen.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): És ennek mi az oka? Ez nyilván mondjuk az
őstermelők számára lehet érdekes, akiknek az sms-es, telefonos vagy elektronikus
bejelentés probléma, tehát nekik mondjuk azért egy kiskaput jelentett ez az
egyszerűsített munkaszerződés. Akkor ez teljesen kikerül? Tehát innentől kezdve nem
lesz ilyen típusú bejelentési lehetőség?

ELNÖK: Igen, a d) pont megszűnik, igen. Államtitkár úr, parancsoljon,
parancsolj, ha esetleg reagálni kívánsz!

DR. CZOMBA SÁNDOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy pillanat! Itt
én azt az információt kaptam, hogy itt gyakorlatilag a „vagy” szó áthelyezése történt
csak, tehát nem érdemi módosítás következett be. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Így
is van!) Itt Koszorús Lászlónak az előterjesztői javaslatából indultunk ki, de ha
igényli, akkor írásban ezt pontosítjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Alelnök úr, parancsolj, Kara
Ákos!

KARA ÁKOS (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt bizottsági Tagok!
Ha szükséges, akkor én is pontosításpárti vagyok, de a képviselő asszonynak
mondanám, hogy a 3. § (1) bekezdése továbbra is tartalmazza azt, hogy:
”Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus
úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített
foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerződés
megkötésével kell létesíteni.”. Tehát az elvi lehetősége benne van a javaslatban, az
előttünk fekvő javaslatban.

ELNÖK: Köszönöm szépen, köszönöm, alelnök úr.
Mielőtt harmadszor nekirugaszkodnánk a határozathozatalnak, megkérdezem,

hogy bárkinek van-e kérdése vagy észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) Nincs, nem
látok ilyet. Akkor most megpróbáljuk a határozathozatal kérdését rendezni.

Kérdezni szeretném képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a bizottsági
módosító javaslatot. (Szavazás.) Ha minden igaz, akkor ez 12 két. Ki az, aki ellene
van? (Szavazás.) 2 ilyen kezet látok. És ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Megint
2 kezet látok. Tehát 2 tartózkodás, 2 nem és 12 igen mellett a bizottság módosító
javaslatának az elfogadására kerítettünk sort.

Ezzel az első napirendi pont lezárását megteszem. Államtitkár úr, köszönöm
szépen a bizottsági ülésünkön való részvételt és az álláspont kifejtését. Jó munkát
kívánok önnek, államtitkár úr, és a kollégáinak is. (Dr. Czomba Sándor: Én is
köszönöm szépen a bizottság munkáját! - Dr. Czomba Sándor távozik.)
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Egyebek
Áttérünk a második napirendi pontunkra, ígérem, rövid leszek. Szeretném

bejelenteni a bizottság tagjainak, hogy mivel nem érkezett új kijelölés a
bizottságunkhoz, így a következő hét hétfőjén a tervek szerint nem tartunk bizottsági
ülést. Az én ismereteim szerint 2-a környéke - (A kormánypárti képviselők felé
fordulva:) de önök ezt jobban kell hogy tudják - lesz, amikor, ha minden igaz, megint
dömping jelleggel fog majd megjelenni törvényjavaslat a parlament előtt, és ha ez így
van, akkor az azt követő hét valószínűleg olyan hét lesz, amikor viszont többször kell
majd találkoznunk, és nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, hogy hétfőn és kedden.
Sajnos az élet kényszere ilyeténképpen lehet, hogy azt hozza, hogy csütörtökön is
vagy bármilyen más napon is bizottsági ülést kell majd tartani. Ezért arra kérem
képviselőtársaimat, hogy eleve úgy tervezzék az életüket, ha lehetséges, hogy az 5-
ével kezdődő hét ilyen értelemben biztosan elég sűrű lesz. És hogyha az sűrű lesz,
akkor az azt követő is, mert a kapcsolódó módosítók okán visszatérő jelleggel is
találkoznunk kell.

Köszönöm szépen, nekem más egyéb bejelentenivalóm nincs. Kérdezem,
bárkinek van-e. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok
mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 13 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


