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Napirendi javaslat

1. Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/577. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/581. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító javaslatok
megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke

Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke
Földesi Gyula (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Boldvai László (MSZP)
Farkas Gergely (Jobbik)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Ertsey Katalin (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Boldog István (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)
Örvendi László József (Fidesz) Mágori Józsefnének (Fidesz)
Simonka György (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)
Seszták Miklós (KDNP) megérkezéséig Spaller Endrének (KDNP)
Tóbiás József (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Csák Andrea főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lucz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Hadi László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Kóródy Dávid (FEOSZ)
Dr. Eitmann Norbert (FEOSZ)
Széplaki Ferenc (PME Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület)
Széchenyi László (Társadalmi Unió)
Dr. Török Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Oláh János (Jobbik)
Frőlich Gusztáv (NEF)
Kapocsi Géza (NEFM)
Dr. Kovács Krisztina (FÉBÉSZ)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)

Elnöki megnyitó

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, és köszönöm szépen, hogy hétfő reggel úgy kezdjük
a hetet, hogy bizottsági ülés keretében a szükséges döntéseket meghozzuk.

A napirendet előzetesen kiküldtük elektronikus úton, a kiküldött napirendnek
megfelelően kívánunk a mai bizottsági ülésen eljárni. Jelzem, hogy a bizottság
határozatképes, rögtön bediktálom a helyettesítéseket is, de a részvétel láthatóan mind a
kormánypárti, mind az ellenzéki oldalon adott az eredményes érdemi munkához.

A napirend elfogadása

A kiküldött napirend a következőképpen szól: egyes egészségügyi és szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló T/577. számú törvényjavaslat, a kapcsolódó módosító
javaslatokat vitatjuk meg. A 2. napirendi pont az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/581. számú törvényjavaslat, szintén a
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító javaslatok
megvitatása és arról való döntés, a 3. napirendi pontunk az egyebek.

Kérem, hogy aki egyetért a mai napirenddel, most szavazzon! (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadta a bizottság.

Most bediktálom a helyettesítéseket, és kialakítjuk az induló szavazati arányokat:
Boldog István képviselő urat Szabó Zsolt alelnök úr, Örvendi László képviselő urat Mágori
Józsefné képviselő asszony, Simonka Györgyöt Zsigó Róbert alelnök úr, Seszták Miklós
képviselő urat Spaller Endre képviselő úr, Tóbiás József képviselő urat pedig Boldvai László
képviselő úr helyettesíti. A helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképessége
egyértelmű, és mindjárt az első döntésnél a szavazati arány is kialakul.

Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/577. szám) (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)

Kérem, hogy a kormány 1. napirendi ponthoz érkezett képviselője foglaljon helyet az
asztalnál, és a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzon be.

CSÁK ANDREA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csák Andrea vagyok, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium főosztályvezető-helyettese, a szociális osztályról.

ELNÖK: Köszöntjük, főosztályvezető-helyettes asszony.
Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/577.

számú törvényjavaslatnál a kiegészítő ajánlás 1. pontjával kezdjük, mely Kaufer Virág és
Szilágyi László képviselőtársaim módosító indítványa. Erről fogunk most dönteni.

Először kérdezem a kormány álláspontját.

CSÁK ANDREA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kér-e valaki indokolást ehhez? (Nincs jelzés.)
Nem látok ilyet, akkor dönteni fogunk.

Aki a módosító indítványt támogatja, kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.)
6 igen. Aki a módosító indítványt nem támogatja, kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.)
12 nem szavazat. A módosító indítványt a bizottság nem támogatja, viszont az egyharmadot
megkapta. Ennek figyelembevételével történt meg a döntés.
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Úgy láttam, hogy ehhez a törvényjavaslathoz más módosító nincs. Van-e a bizottság
részéről más vélemény? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, akkor ennek a napirendi pontnak a
tárgyalását befejeztük. A főosztályvezető-helyettes asszonynak köszönöm a részvételt,
további jó munkát kívánok.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és
még nem tárgyalt módosító javaslatok megvitatása)

Kérem a 2. napirendi ponthoz behívni a kormány képviselőjét. (Lucz Zoltánné és
dr. Hadi László belépnek az ülésterembe.)

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a kormány képviselőit. A 2. napirendi pontunk az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló T/581.
számú törvényjavaslat. Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért legyenek kedvesek
bemutatkozni.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt
bizottságot. Lucz Zoltánné vagyok, az NGM jövedelemadó-főosztályának vezetője.

DR. HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dr. Hadi László vagyok, az
NGM adóigazgatási és szakképzési főosztályának vezetője.

ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető kollégáknak. Nincs akadálya annak,
hogy megkezdjük a napirendhez kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalását.

Irományszámot, a módosító javaslat számát fogom mondani, tehát a 92. módosító
javaslattal kezdünk, mely Szekeres Imre és több képviselőtársának a módosító javaslata. A
kormány álláspontját kérdezem.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most
szavazzon. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és egyharmadot
sem kapott.

Haladjunk tovább! A 100. irományszámú javaslat következik, ami szintén Szekeres
Imre és több képviselőtársának a javaslata. Ugyancsak kérdezem a kormány álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.)
3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta meg.

A következő a 109. irományszámú módosító javaslat, amely szintén dr. Szekeres Imre
és képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.)
4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta meg.
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A 181. irományszámú módosító javaslat következik, ez a számvevőszéki és
költségvetési bizottság bizottsági módosító javaslata. Kérem a kormány álláspontját!

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Kérem, aki a módosító javaslatot támogatja, most
szavazzon. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot elfogadta.

Ugyancsak a 182. irományszám alatt található módosító javaslatról fogunk tárgyalni,
ez is bizottsági módosító javaslat, a számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító
javaslata. Kérem a kormány álláspontját.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem,
szavazzon. (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot elfogadta.

Még egy kapcsolódó módosító javaslatról fogunk dönteni, a 177. irományszám alatt
Ertsey Katalin képviselő asszony módosító javaslatáról. A kormány álláspontját kérdezem.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem, aki a módosító javaslatot támogatja, most szavazzon. (Szavazás.)
6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság a módosító indítványt nem
fogadta el, viszont az egyharmadot megkapta.

Kérdezem a bizottság tagjait, látnak-e még olyan módosító javaslatot, amiről kellene
dönteni? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látunk, köszönöm szépen.

Köszönöm az előterjesztőnek a képviseletet, és ennek a napirendi pontnak a
tárgyalását is lezárom.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében néhány információt szeretnék mondani.
Szándékaink szerint ebben a rendkívüli időszakban az utolsó bizottsági ülést tartottuk, a
mostani menetrendből adódóan valószínűleg jövő héten hétfőn nem kell bizottsági ülést
tartanunk, ezért - ha nem haragszik a tisztelt bizottság -, nem hívnék össze hétfőre bizottsági
ülést. Ugyanakkor szeretnék mindenkinek a nyárra jó pihenést és jó felkészülést kívánni az
őszi ülésszakra.

Szeretném jelezni, hogy az elmúlt néhány hét bizottsági munkája szerintem nagyon
kulturált, nagyon korrekt, a szakmaiságra koncentráló együttműködés volt, és szeretném
kérni, hogy a következő időszakban is ezt tartsuk szem előtt. Mindenkinek jó munkát kívánok
a mai napra, a nyárra pedig jó pihenést és felkészülést az őszi ülésszakra, és ezzel a bizottsági
ülést… (Dr. Papháziné dr. Herczeg Ildikóval konzultál.)

Bocsánat, egy információ van még, ezt még jeleznem kell. Emlékeznek, hogy a június
21-ei ülésünkön írásban kértünk a kormányzattól tájékoztatást a katasztrófavédelemtől az
árvízkárosultakkal és a biztosítási ügyekkel kapcsolatban. A katasztrófavédelem megküldte az
írásbeli tájékoztatót, ezt a bizottság titkársága elektronikus úton ki fogja küldeni a bizottság
tagjainak. A mostani tudásunk szerint - lehet, hogy alelnök urak jobban tudják - valamikor
szeptember közepén tervezik megkezdeni az ülésszakot, hogy ez bizottsági hét lesz-e vagy
már plenáris hét, azt még a Ház meg fogja mondani, reményeim szerint vagy ezen, vagy a
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következő házbizottsági ülésen, és ha tudjuk, akkor természetesen információként ezt is el
fogjuk küldeni a bizottság tagjainak.

Köszönöm szépen, ezzel a bizottsági ülést lezárom, jó munkát kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 17 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


