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Napirendi javaslat

1. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1447. szám)

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Dr. Karakó László (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)
Dr. Nemény András (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Kara Ákos (Fidesz) dr. Karakó Lászlónak (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 0 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! (Derültség.) Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Arra törekszem, hogy rövid
bizottsági ülést tartsunk, ha egyetértés van közöttünk.

Két napirendi pontot jelöltünk meg a meghívóban, az egyik az egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/1447. számú
törvényjavaslat, a másik pedig az „egyebek” napirendi pontja.

A bizottsági ülés megkezdését megelőzően a határozatképesség megállapítására
kerítek sort. A jelenléti ívből megállapítható, hogy határozatképesek vagyunk. A
helyettesítések a következőképpen alakulnak: Kara Ákos alelnök urat helyettesíti dr. Karakó
László, Bertha Szilviát Egyed Zsolt képviselőtársunk, Kiss Péter képviselőtársamat pedig én
helyettesítem. Így – mint a tegnap délelőtti bizottsági ülésünk keretei között – 17 a szavazók
száma. Köszönöm szépen.

Elfogadható-e úgy a képviselőtársaimnak, ha csak címszavakban mondom, hogy a
szokásjog alapján ugyanazt követjük, tehát felváltva ellenzéki és kormánypárti oldal?
(Jelzésre:) Köszönöm szépen. Azt gondoljuk, hogy nagyjából negyedóra alatt a mai bizottsági
ülésünket be tudjuk fejezni, ha önök is egyetértenek majd ezzel.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447. szám);
módosító javaslatok megvitatása

A jelzett törvényjavaslathoz illesztetten kézben van az ajánlástervezet mindenkinél;
kontrollálom, hogy mindenki látja, tudja, miről beszélünk. Köszönöm szépen.

Az én ismereteim szerint nem túl sok, összesen kilenc módosító javaslat tárgyalására
kerítünk sor. A kormány részéről a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Balog
Ádám helyettes államtitkár úr vesz részt; köszönöm szépen, hogy ezen korai órában is
kitartott és együtt van velünk. Köszönöm szépen a megértését és a helytállását. A kormány
álláspontját tehát ön fogja rögzíteni. Javaslom, kezdjünk neki.

Az 1. pont alatti módosító javaslatot Tóbiás József képviselőtársunk nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Bocsánat, elfelejtettem mondani – látszik, hogy korán van; a késői és a korai
időpont is zavaró tényező ezek szerint –, hogy Lázár képviselőtársam helyett Varga József
alelnök úr fog nyilatkozni. Megkérdezem tehát, hogy elöljáróban van-e bármilyen
kiegészítése.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja; a kormány sem támogatja. Köszönöm
szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 14-en nem támogatják. Egyharmadot sem kapott.

A következő módosító javaslatunk a 2. pont alatt Bertha Szilvia és sok más
képviselőtársa. Előterjesztő?

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 2-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12-en nem
támogatják; 3-an tartózkodnak. Egyharmadot sem kapott, köszönöm szépen.

A 3. pont Kiss Péter és más képviselők módosító javaslata. Előterjesztő?

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Nagy arcátlanság ilyenkor egy indoklást kérni?
(Többek: Igen. – Derültség.) Azt mondják képviselőtársaim, hogy igen – akkor nem kérek
indoklást. (Derültség.)

Szavazásra teszem fel a kérdést. Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 3-an támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14-en nem
támogatják. Köszönöm szépen, egyharmadot sem kapott.

Rátérek a 4. módosító javaslatra, dr. Schiffer András javaslata. Előterjesztő?

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nem látok ilyet. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12-en nem támogatják; ezek szerint 5 tartózkodás van. Köszönöm
szépen, egyharmadot sem kapott.

Az 5. pont Kiss Péter és más képviselők módosító javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormányt kérdezem.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Itt kénytelen vagyok egy rövid indoklást kérni.



- 7 -

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Természetesen. Ezt a 2 millió forintot meghatározta a kormány még a korábbi időszakban. Ezt
egy olyan összegnek tartjuk, amely ennek megfelelően méltányos és elegendő. Ha ez mégsem
így lenne, akkor ez a következő napokban ki fog derülni, és akkor ennek megfelelően
módosítjuk a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Értem, köszönöm szépen az indoklást. A kormány figyelmét talán annyiban
szeretném felhívni, hogy ha én jól emlékszem – nem biztos, hogy jól emlékszem –, akkor a
gazdasági bizottságban egyszer már volt egy magasabb értékhatár, talán magasabb is ettől: 3,6
millió…? (Jelzésre:) 3,4 millió forintos nagyságrend, amely a bizottság többségi támogatását
élvezte is, csak a parlamentben vérzett el. Ezt csak kiegészítő információként,
megerősítésként szeretném hozzátenni, hogy ezen a mértékbeli dolgon talán érdemes
elgondolkodni. Köszönöm szépen az indoklást.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)
5-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12-en. Köszönöm szépen, egyharmadot sem
kapott.

A 6. pont alatt Kiss Péter és más képviselők módosító javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja; pedig ez közelebb van a 3,4-hez, mint az előbbi. Köszönöm
szépen, nem kérek indoklást, mert gondolom, az előzővel megegyezik.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)
5-en támogatják. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12-en nem támogatják. Köszönöm
szépen, egyharmadot sem kapott.

A 7. pont alatt Tóbiás József képviselőtársunk módosító javaslata szerepel. Kérdezem
az előterjesztőt.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A kormány álláspontját kérdezem.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
12-en. Köszönöm szépen, egyharmadot sem kapott.

A 8. pont Kiss Péter és más képviselők módosító javaslata. Előterjesztő?

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A kormány?
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BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a módosító javaslatot.
(Szavazás.) 3-an támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12-en nem támogatják, és 2
tartózkodás van. Köszönöm szépen, egyharmadot sem kapott.

Az utolsó módosító javaslat következik, a 9. pont Tóbiás József képviselőtársunk
módosító indítványa. Előterjesztő?

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 3-an támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14-en nem
támogatják. Köszönöm szépen, egyharmadot sem kapott.

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Helyettes államtitkár úr, köszönöm szépen, és
elnézését kérjük, hogy ilyen hosszú időt kellett várni ránk. (Balog Ádám: Természetesen.) De
azt hiszem, viszont rövid idő alatt elvégeztük a feladatot. Köszönöm még egyszer, jó munkát
kívánok önnek a mai napra is. (Balog Ádám: Köszönöm szépen.)

Egyebek

Az „egyebek” napirendi pontunkra térünk át. Ennek keretei között a jövő heti ülésünk
időpontját kell egyeztetnünk. Szakértő asszony, nincs semmi különös, ami mást diktálna, mint
hogy mi hétfőn fél 10-kor találkozzunk, ugye?

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági munkatárs: Ha ehhez még lesznek
kapcsolódó módosító indítványok, akkor esetleg.

ELNÖK: (Rövid egyeztetést követően:) Végül is döntsünk úgy, hogy maradunk a
hétfői 9.30-as kezdésben. Ha bármi nagyobb gond vagy probléma van, akkor alelnök urakkal
egyeztetünk, és nyilván úgy intézzük, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. De ezzel mind
ki tudjuk várni a hétfői napot, úgyhogy a héten már nem kell képviselőtársaimnak bizottsági
üléssel terveznie.

Köszönöm szépen a megértésüket. Szép éjszakát? reggelt? – szervusztok, a
viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 0 óra 20 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


