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Napirendi javaslat  
 

1.  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 

Bérgarancia Alapokról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7456. szám)   

(Kósa Lajos (Fidesz) és Spaller Endre (KDNP) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám)  

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

3. 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 (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP)  
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Egyed Zsolt (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kara Ákos (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
Dr. Szél Bernadett (LMP) Bertha Szilviának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Párniczky Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Benkő Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium):  
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Megjelentek  
 
Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Miavecz Adrienn osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Román Zsuzsanna osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Gordos József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Üdvözlöm képviselőtársaimat, üdvözlöm a meghívott vendégeket, 
előadókat, érdeklődőket, mindenkit.  

A mai bizottsági ülésünk meghívójában három napirendi pont tárgyalására tettünk 
javaslatot; szakértő asszony is egyetért ezzel és figyeli az ülés alakulását – rutinból oldva meg 
a feladatokat – jegyezzük meg a jegyzőkönyv számára. 

A határozatképesség megállapítására kerítünk sort. A helyettesítéseket bediktálom. 
Jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákos alelnök urat helyettesíti Varga József alelnök 
úr, Kovács Ernő képviselőtársam helyettesíti Nagy Istvánt, Vécsey Lászlót Szedlák Attila és 
Szél Bernadettet pedig Bertha Szilvia helyettesíti. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy ha 
jól számolom, akkor 17 kézzel fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. 

A bizottsági ülésünket meg is kezdjük. A határozatképesség megállapítását követően a 
napirendi pont elfogadására teszek javaslatot. Tehát kérdezem, kik azok, akik egyetértenek 
azzal, hogy az előre elektronikus formában megküldött meghívóban szereplő három napirendi 
pont tárgyalását folytassuk le. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, ez egyhangú volt.  

Haladunk tovább. Tárgyalási időkeret megállapítása tekintetében – alelnök úr messzi 
bólintását figyelembe véve – egy ilyen erős félórában, úgy ítéljük meg, hogy a mai bizottsági 
ülésünk napirendi pontjainak a tárgyalását meg tudjuk tenni, de az élet majd eldönti, hogy az 
előzetes törekvésünk az a valósággal egybevág-e. Ilyen értelemben nincs más dolgunk, mint 
jelzem, hogy a szokásjog alapján haladjunk, természetesen felváltva egymást követően 
először az ellenzéki oldal megszólalási lehetőségét biztosítva a módosító javaslatoknál, ha 
igényeltetik és szükségeltetik. Így tehát ezen formai téziseknek a rögzítését követően, az első 
napirendi pont tárgyalására kerítünk sort. 

Az első napirendi pont a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi törvényeknek a módosításával kapcsolatos módosító 
javaslatoknak a megvitatása, ez a T/7456. szám alatti. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7456. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Spaller Endre (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Kardkovács Kolos államtitkár úr az, aki 
részt vesz és el fogja mondani majd a módosítókhoz a kormány álláspontját. 

Mindenki előtt ott fekszik, ismereteim szerint, a T/7456. számú 2012. november 7-ei 
ajánlástervezet. Az ajánlási pontokat szakértő asszony áttekintette, de mivel egyedüli 
bizottság vagyunk, ezért az áttekintés eredménye ugyanazt hozta, mintha ezt nem tette volna 
meg, hogy minden ajánlási pontról fogunk szavazni. 

Spaller képviselőtársam fogja majd az előterjesztő véleményét megfogalmazni. 
Kérdezem képviselőtársamat, hogy kíván-e ilyet tenni. (Farkasné dr. Molnár Valéria 
főtanácsadó: Kell tenni.) 

 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem kívánok, az 

előterjesztő és a tárca közös álláspontra jutott, ezért az legyen a cél, hogy a tárca mondja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy házszabályszerűen 

működünk, azért kérdeztem, hogy kíván-e, mert egyébként kell. Tehát a helyes válasz az, 
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hogy kell, és akkor legyen szíves képviselőtársam megtenni mindazt, amit meg kell tennie e 
tekintetben. 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Tehát a törvény benyújtása gondolom, hogy egy nagyon 

fontos problémát rendez.  
 
ELNÖK: Nem ez a feladat a módosítóknál. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Egy rövid összefoglalót akartam mondani, de ha nem 

szükséges, akkor nem mondom. 
 
ELNÖK: Nem szükséges, a módosító javaslatoknál kell állást foglalni. Köszönöm 

szépen. 
Akkor az 1-es módosító javaslat, Bertha Szilvia módosítója.  
Kérdezem a kormány és az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont. A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Tehát a tárca nem támogatja. 
Előterjesztő? 
 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Előterjesztő se támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás. 
Következik a 2-es, Kara Ákos alelnök úr módosítója, ami összefügg a 4., 5., 6., és a 

11-essel.  
Kérdezem az előterjesztőt és a kormányt. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca ezt támogatja. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Előterjesztő is támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő is támogatja. Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, 

aki támogatja. (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
Következik a 3-as, Göndör István módosítója.  
Előterjesztő, tárca? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem. Előterjesztő? 

 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Szintén nem. 
 
ELNÖK: Szintén nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás.  
A következő a 7-es a 9. oldalon, Göndör István módosítója. 
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Tárca? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. Az indítvány céljával egyetértünk, Kara Ákos módosítója rendezi, de 
ezt a módosítót tartalmilag nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Tehát a tárca nem 

támogatja. 
Előterjesztő? 
 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szintén nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem? 12 nem és 2 tartózkodás. 
A következő a 8-as, Bertha Szilvia képviselő asszony módosítója. 
Tárca? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem. Előterjesztő? 
 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Szintén nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 13 és 2 tartózkodás.  
A következő a 9-es, ami nem házszabályszerű, ha jól értelmezem, szakértő asszony. 

Túlterjeszkedő. Ezért a házszabályszerűségéről kell először dönteni.  
Tehát a szakértő asszony álláspontja az, hogy nem házszabályszerű, túlterjeszkedő. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy házszabályszerűnek tekintik e.  
Ki az, aki házszabályszerűnek tekinti? (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem tekinti annak? 

(Szavazás.) 2. És ki tartózkodik? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. 
Ezután a 9-es, dr. Bóka István képviselő módosítójáról szavazunk. 
Tárca? Előterjesztő? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy 12-en. Ki az, aki nem 

támogatja? 2. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. 
Ugyanez a helyzet a 10-esnél is, túlterjeszkedő, nem házszabályszerű, ezért a 

házszabályszerűségéről kell állást foglalnunk.  
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a 10-es módosítót, Bertha Szilvia módosítóját, 

házszabályszerűnek tekinti. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 10. A többiek 
tartózkodnak. Akkor erről nem kell szavazni, mert nem érte el a küszöbértéket. Köszönöm 
szépen. 

Ezzel befejeztük ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Köszönöm szépen az 
előterjesztőnek. Szép napot, jó munkát kívánok, a legjobbakat! 
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Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító 
javaslatainak megvitatása) 

A második napirendi pontunkra térünk át. A második napirendi pontunk az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, ez a 
T/8750. szám alatt fut, ez a Számvevőszéki és a költségvetési bizottság módosító 
javaslatainak a megvitatásáról szól.  

Itt a másik napirendi pontnál a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről – ismereteim 
szerint – Windisch László főosztályvezető úr, Odrobina László főosztályvezető úr, üdvözlet. 
Bocsánatot kérek, majd bediktálják pontosan a megjelentek neveit, hogy ne tévesszünk. Tehát 
ismereteim szerint még Román Zsuzsanna van jelen, szakmai tanácsadó asszony, Miavecz 
Adrienn osztályvezető és Honyek Péter osztályvezető urat jelezték még, akiket üdvözlök. És 
akkor most szeretném kérni, hogy a mikrofonba legyen szíves bediktálni, főosztályvezető úr. 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Párniczky Tibor NGM 

nyugdíjbiztosítási főosztály. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenki előtt ott fekszik a T/8750/94-es szám alatt futó 

ajánlás, amelynek a következő pontjairól fogunk majd állást foglalni. Nem mindegyikről, elég 
sokról, ezeket egyenként tesszük, nyilván.  

Szakértő asszony áttekintette, kijelölte, és ha valakinek esetleg lesz még pluszigénye, 
akkor természetszerűleg szóljon a szavazás végeztét, befejezését megelőzően.  

Elkezdenénk a munkát. Mindegyik ajánlás a Számvevőszéki és költségvetési bizottság 
javaslata. 

A bizottság módosítója az 1-es, ami összefügg a 13-assal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennél a pontnál 

tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 13. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A többiek tartózkodtak, azaz 4-en. 
A következő a 2-es, nem fogom mondani a bizottságot, mert törvényszerűen az összes 

a bizottságé, tehát a 2-es, ami összefügg a 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 91., 108., 109., 110., 111., 
114., és 115-össel.  

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A többiek, 5-en tartózkodtak. 
Következik a 4-es, ami összefügg a 10., 67., 68., 92., 112., 113., 116-ossal. 
A kormány álláspontja? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 12-es.  
Kormány? 
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WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 13. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
Következik a 14-es, ami összefügg a 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 80., 106., 117-es 

pontokkal. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 12 igen. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 2-es, ami összefügg a 66., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 81., és 93-as 

pontokkal. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 13. Ki 

az, aki nem? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
A 28-as következik, ami összefügg a 29., 30., 31., 32., 52., 90., 118., 119-essel. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki 

nem? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
A 34-es következik. Összefügg a 35., 36., 37., 38., 39., 94., 95., és 96-os pontokkal. 
Kormányálláspont? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 12. Ki 

az, aki nem? (Szavazás.) 1 és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
A 40-es, ami összefügg a 41., 42., 100., és 101-es pontokkal. 
Kormányálláspont?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Következik a 43-as, ami összefügg a 44., 45., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 57., 

58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 75., 83., 89., 99., 107., 120., és 121-es pontokkal. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
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A 46-os, ami összefügg a 47., és a 98-assal.  
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) 12. Ki 

nem? (Szavazás.) 2., 3 tartózkodás.  
Kérni szeretnék egy indoklást ehhez. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az EPT eljárás, tehát a 

túlzottdeficit-eljárás alól való kikerüléshez szükséges egyensúlyjavító intézkedéseket a 
kormány már bejelentette, ezek egyike a pénzügyi tranzakciós illeték mértékének emelése. Itt 
ugye a készpénzfelvételt sújtó tranzakciós illetéknek a 3 ezrelékre való emelését, az általános 
mérték ezen szintre való emeléséről van szó, szükséges ez ahhoz, hogy a jövő évre kitűzött 
hiánycélt tartani tudjuk és így kikerülhessünk a túlzott ilyen eljárás alól.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván az ez ellen szavazók más állásponton vannak, 

más megoldásokat kívántak volna találni erre a kérdésre, de hát a kormány úgy látom, azt az 
utat járja, amelyik szerintünk nem helyénvaló. Szavazásra kerítettünk sort. Az indoklást 
meghallgattuk. Köszönöm szépen. Nem segítette vagy nem változtatta a helyzetet.  

A szavazás úgy volt, hogy 12 igen, 2 nem és 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Következik a 76-os, ha emlékképeim nem csalnak, ami összefügg 84-essel. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Itt a szavazást megelőzően szeretnék egy indoklást 

kérni. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Felkérem kollégámat a 

válaszadásra. 
 
PÁRNICZKY TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat az Önkéntes 

Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvényt és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 
törvényeket módosítja. Az előbbiek alapvetően a pénztárak adminisztrációjának a 
csökkentését célzó javaslatokat tartalmazza az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak 
esetében, illetve új szolgáltatásokat vezetnek be az Önsegélyező pénztáraknál. A már 
mostanában sajátos módon kialakult élethelyzetek támogatását szolgálják, mint például a 
devizahitelesek esetében a törlesztés támogatását, vagy az elmaradt közüzemi díjak 
megfizetésének támogatását, hosszú távú gondozás segítségét és egyéb ilyen élethelyzetek 
támogatását vezetné be az Önsegélyező pénztárak esetében. Ezen kívül a pénztárak 
működését egyszerűsítő javaslatok kerültek be, mint például az elektronikusan lebonyolítható 
információcserék, tehát a tagoknak a tájékoztatását, vagy a felügyeletnek szóló jelentések 
elküldését elektronikusan lehetővé tevő javaslatokat tartalmazza az előterjesztés.  

A magánnyugdíjpénztárak esetében a magánnyugdíjpénztárak kötelező jellegének 
megszűnése következményeit próbáljuk átvezetni, ilyen például az, hogy nincs szükség most 
már a pénztárak központi nyilvántartásának részletes vezetésére, az egyéni pénztártagok 
nyilvántartására. Eddig ezt az ÁSZ-nál vezették, és ennek a megszüntetését lehetővé tevő 
szabályozásokat tartalmaz; illetve az idén, ’12-ben a visszalépések során a pénztárak Garancia 
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Alapjából a nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére való átutalást lehetővé tevő 
szabály kerül még be ebbe a csomagba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Engem nem sikerült meggyőzni, a 

próbáljuk átvezetni és sok minden egyéb más kategória az számomra nem elégséges, de hát ez 
az én vélekedésem. Szavazásra fogunk sor keríteni.  

A kormány álláspontját már kérdeztem és az támogató volt. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a módosítót. (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 és 3-an pedig tartózkodtak. 

Következik a 77-es, ami összefügg a 82., és a 102-essel. 
A kormány álláspontját kérdezem. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Itt is kérek egy indoklást. 
 
DR. BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A biztosítási törvénynek az 

audit bizottságra vonatkozó szabályai 2013. január 1-jén léptek volna hatályba, azonban a 
hatálybalépés és a korábbi elfogadás közötti időszakban a zártkörűen működő 
részvénytársaságok, biztosító egyesületek és biztosító szövetkezetek vonatkozásában 
értelmezési problémák merültek fel az audit bizottság hatályba lépő szabályaival 
kapcsolatban. Erre tekintettel vált szükségessé a biztosítási törvénynek a módosítása, hogy a 
gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak azok továbbra is érvényben maradjanak, a 
nyilvánosan működő részvénytársaságokra, illetve a zrt.-kre, illetve az egyéb biztosítókra – az 
általam említett egyéb biztosítókra – az audit bizottsági szabályok megfelelően 
alkalmazhatóak legyenek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elég nagy a káosz, úgy látom, de hát a kormány részéről 

támogatás fogalmazódott meg. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a módosítót. 
(Szavazás.) Ennek ellenére 12-en támogatják. Kik azok, akik nem támogatják? (Szavazás.) 2-
en, és 3-an tartózkodtak. 

78-as a következő. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Indoklást kérek. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fontos cél az, hogy a 

gazdasági kamarák az ellátott közfeladatokat minél hatékonyabban tudják ellátni. A törvény 
lehetővé teszi, hogy a magyar állam legalább 51 százalékos hozzájárulásával a közfeladatok 
ellátására gazdasági társaságot alapítson. A módosítás meghatározza azt is, hogy a magyar 
állam nevében a tulajdonosi jogokat ki gyakorolja, ez 80 százalékban a gazdaságpolitikáért 
felelős minisztert és 20 százalékban pedig az agrár- és vidékfejlesztésért felelős minisztert 
jelenti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értem, akkor ugye itt arról van szó, hogy a 

kamarán belül egy új társaság életre hívására ad módot, lehetőséget. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kik azok, akik 

támogatják a módosítót. (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 és 3-an 
tartózkodtak. 

85-ös a következő, ami összefügg a 88., és a 103-assal. 
Kormány? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3-an.  

86-os, ami összefügg a 87-essel. 
A kormány álláspontja? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja 

képviselőtársaim közül. (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. A többi 
képviselőtársam pedig tartózkodott, vagyis 3-an.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak, kollégáinak az álláspontok rögzítését, ezzel 
a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük. Ha képviselőtársaim nem láttak semmi olyan 
pontot, amelyet tárgyalnunk kellene. (Nincs jelzés.) Nem láttak, akkor a napirendi pontot 
zárom. 

A harmadik napirendi pontra térek át, miközben elköszönök a kormány részéről 
történő előterjesztőktől. Szép napot kívánok önöknek, jó munkát! 

Egyebek 

Harmadik napirendi pontunk az egyebek napirendi pont. Azt szeretném 
képviselőtársaimnak jelezni, minden törekvésünk az irányú, hogy a következő bizottsági 
ülésünket 19-én, hétfőn tartsuk. Ennek ellenére, minden valószínűség szerint, nehéz lesz ezt 
megoldani a beterjesztett törvényjavaslatok mellett, így még konzultációs egyeztetéseket 
folytatok, meglátjuk, hogy mire jutunk. Én arra törekszem, hogy 19-én üljünk bizottsági ülést, 
és minden egyéb más pedig úgy néz ki, hogy arra szorít minket, hogy még egyszer kell majd a 
héten találkozni, de akkor azt még jelezni fogjuk. Valószínű, ha igen, akkor ez a szerdai vagy 
a csütörtöki vagy a pénteki vagy a szombati vagy a vasárnapi nap lesz. (Derültség.) (Bertha 
Szilvia: Ha szerdán van, akkor 9-től kezdődjön, mert 10 órától már frakcióülés van.)  

Az a helyzet, hogy rövid bizottsági ülés lesz, egy fél órára bele fog férni és kímélni 
szeretném képviselőtársaimat a tekintetben, hogy messzi vidékről is ide tudjanak érni, ha 
onnan jönnek; tehát lehetőség szerint megpróbálom a fél 10-es indítást is úgy, hogy 10 órára 
befejezzük. 

Köszönöm szépen. Ha más nincs, akkor szép napot, szervusztok, viszontlátásra! 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 03 perc) 

  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


