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Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Józsa István (MSZP) dr. Baja Ferencnek (MSZP)
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
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Hegedűs Tamás (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, és elnézést kérek a késésért, de ez még
bizonyos értelemben jól is jön.

Hozzákezdenénk a bizottsági üléshez, amennyiben megvan a határozatképesség, a
jelenléti ív alapján úgy láttam, hogy megvan.

A kiküldött napirendet változatlanul fönntartom, de mindenféle sorrendi
módosításokkal. A devizakölcsönökkel kapcsolatos kérdéskört áttenném a legvégére. Van egy
kiegészítés, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3298. számú
törvényjavaslat, ez lenne az utolsó előtti, és egyébként az összes többi napirendi pont
változatlan sorrendben menne végig, úgyhogy az egyes gazdasági tárgyú törvényekkel
kezdenénk.

Tekintettel arra, hogy napirend-kiegészítés az egyes közlekedési tárgyú törvények
módosításáról szóló T/3298. számú törvényjavaslatnál a bizottsági módosító javaslat
benyújtása, ezért először arról kell döntenünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel
kapcsolatban van-e esetleg kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, ki támogatja ennek a napirendre vételét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság majdnem egyhangúlag támogatja. Ki nem támogatja?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság ennek a
napirendrevételét támogatta.

A következő az egész napirendről szóló döntés. Kérdezem, ki támogatja a napirendet
az előbb általam ismertetett formában, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A
bizottság ezt egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen.

Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/3414. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása)

Hozzákezdünk az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat tárgyalásához. Tisztelettel üdvözlöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat,
és végig is szaladunk az ajánláson.

Az 1. ajánlási pontban Tukacs István képviselő úr módosító indítványa az első. A
kormány álláspontját kérdezem.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Üdvözlök mindenkit. A kormány támogatja.

ELNÖK: Minő meglepetés. Ebből is látszik, hogy ellenzéki módosító indítványok is
sikerülnek jól, amiket támogatni lehet. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, a szavazás előtt csak annyit mondanék, hogy jelenleg a jelenléti ív alapján
a Fidesznek 14 szavazata van a bizottságban, a Jobbiknak 4 és az MSZP-nek is 4 szavazata
van, egyelőre így néznek ki a szavazási arányok, ha valaki közben nem fut be.

Szavazásra tenném fel a kérdést, ki támogatja a módosító indítványt, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. A kormány támogatta. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

Áttérünk a következő, 2. ajánlási pontra, Scheiring Gábor képviselő úr indítványára.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja a módosító
indítványt ennek alapján? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, a bizottság egyharmada sem támogatja.

A következő szintén Tukacs István képviselő úr módosító indítványa, összefüggésben
az 5. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja az indítványt?
Kérem, kézelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de
egyharmadot kapott. (Manninger Jenő megérkezik.)

Úgy látom, hogy közben azzal, hogy megérkezett Manninger képviselő úr, változnak a
szavazási arányok 16:8-ra, ezt jelzem majd a legközelebbi szavazásnál.

A 4. ajánlási pontban Gőgös Zoltán képviselő úr módosító indítványa a következő.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja a módosító indítványt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A
bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 6. ajánlási pontban Hörcsik Richárd képviselő úr módosító indítványa következik,
összefüggésben a 8. és a 10. ponttal. A kormány álláspontját kérdezem.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen
nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 7. ajánlási pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 8 igen szavazattal
nem támogatta, viszont egyharmadot kapott.

A 9. ajánlási pontban szintén Hörcsik Richárd képviselő úr módosító indítványa
következik, összefüggésben a 11. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 12. ajánlási pontban Nagy Andor és jómagam módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 20 igen
szavazattal támogatja.

A következő 13. ajánlási pont, azt visszavontam, csak az ajánlás még a visszavonás
előtt készült.

A 14. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 20 igen
szavazattal támogatta.

A 15. ajánlási pontban Scheiring Gábor képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada
sem támogatja.

A 16. ajánlási pontot szintén visszavontam korábban.
A 17. ajánlási pontban szerény személyem módosító indítványa következik. Kérdezem

a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 18 igen
szavazattal - mert közben így alakult a Fidesz szavazatai aránya - támogatta.

A 18. ajánlási pontban Bödecs Barna képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 19. ajánlási pontban szintén Bödecs Barna képviselő úr módosító indítványa
következik, összefüggésben a 21. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 20. pontban szintén Bödecs Barna képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen szavazattal, tekintettel
a 18:8 arányra, bizottság egyharmada sem támogatja.

A 22. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 20 igen
szavazattal támogatta.

A 23. ajánlási pontban szerény személyem módosító indítványa következik. Kérdezem
a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 18 igen
szavazattal támogatja.

A 24. ajánlási pontban szintén szerény személyem módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sajnos a
kormány álláspontját még nem tudom, tárcaszinten, szakértői szinten kifogásaink vannak,
nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Annyit tennék hozzá, hogy ez
a Magyar Fejlesztési Bank számára szerintem nyújt egy olyan lehetőséget, ami lehetővé teszi
az aktívabb hitelezést. Megértem az ezzel kapcsolatos költségvetési kifogásokat, de esetleg
emiatt kérném, hogy a bizottság fontolja meg a támogatását. Én nyilvánvalóan támogatni
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fogom benyújtóként. Tehát a kormány nem támogatja, kérdezem, hogy ki támogatja. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt egyhangúlag
támogatta.

A 25. ajánlási pontban szintén szerény személyem módosító indítványa következik,
ezek lényegében összefüggenek egymással. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Hasnlóan az előzőhöz, nem támogatjuk.

ELNÖK: Ugyanez a helyzet. Nem is tudom, miért nem emelték ki az összefüggéseket
az ajánlásban, mert ezeket akár együtt is kezelhettük volna.

Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal
támogatta.

A 26. ajánlási pontban ugyancsak szerény személyem módosító indítványa
következik, ami kicsit hosszabb módosító indítvány. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Végül is
ez a 23. pont kiegészítése, illetve kapcsolódik hozzá, a kormány támogatja.

ELNÖK: Ez mondjuk igaz, lehetett volna az ajánlásban együtt is kezelni. Van-e kérdés
vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal a módosító indítványt
támogatta.

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Amennyiben valakinek van tudomása olyan ajánlási
pontról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk, kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) Ha nincs,
köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak is a jelenlétet, ezt a napirendi pontot lezárjuk.
(A bizottság munkatársával tanácskozik.) A munkatársam kéri, hogy ha lehet, a következő

napirendi pontot ugorjuk át, és térjünk át az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos, összesen
4 darab zárószavazás előtti módosító indítványra, illetve 2 darab bizottsági zárószavazás előtti
módosító indítvány rövid tárgyalására. Ennek az az oka, hogy velünk párhuzamosan ülésezik
az alkotmányügyi bizottság, de a 12 órát ki kellett várnunk, mert addig volt leadási határidő,
és mi vagyunk az előterjesztő. Tehát mi foglalunk előterjesztőként állást, viszont ott fel kell
gyorsítani a munkavégzést, úgyhogy vegyük előre ezt a témakört.

Az Állami Számvevőszékről szóló T/3109. számú törvényjavaslat (Zárószavazás előtti
módosító javaslatok megvitatása - előterjesztőként)

Tehát van 4 darab koherenciás módosító, amiket képviselők nyújtottak be, először
ezekről fogunk dönteni.

Az 1. módosító indítványt Semjén Zsolt és Latorcai János képviselő urak jegyzik. Ezt
a magam részéről támogathatónak tartom, és azt is javasolom a bizottság számára. Kérdezem
a kormány vagy a tárca álláspontját az ügyben.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca álláspontját tudom mondani, a korábbi ülésen is valami ilyen
megjegyzést tettünk, és ez orvosolja ezt, úgyhogy támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A
bizottság 22 igen szavazattal - mint előterjesztő - támogatta a módosító indítványt.
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A következő Nyikos képviselő úr módosító indítványa. Ez hasonló témájú, mint az
előző, de mivel azzal ütközik, értelemszerűen az elutasítását javasolom. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Mivel az előzővel ellentétes, ezért úgy gondolom, ha az előzőt támogattuk,
akkor ez nem támogatható.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja,
illetve ennek itt nincs jelentősége, elnézést kérek, itt előterjesztőként foglalunk állást.

A következő szintén Nyikos László képviselő úr módosító indítványa. Ez hasonló
egyébként, témájában ugyanazon lovagolunk végig. Hasonló okokból az elutasítását
javasolom. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ugyanezen okokból szintén nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság
nem támogatta.

A következő szintén Nyikos László képviselő úr módosító indítványa. Azt gondolom,
itt az a megfogalmazás, ami eredetileg volt, tökéletesen megfelel ebből a szempontból,
egyébként az eddigi törvényi logikának is megfelel, úgyhogy az elutasítását javasolom.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Szintén nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
4 igen szavazattal nem támogatta.

Lenne két olyan zárószavazás előtti módosító indítvány, amit magunk nyújtunk be
előterjesztőként, már amennyiben a bizottság így dönt.

Az első a közlés időpontjával kapcsolatos, a 37. § (5) bekezdésében, illetve a 11. §
(5) bekezdésében egy módosítás, amely nyelvtani pontosítás. Értelemszerűen támogatni
javasolom. Kérdezem a kormány álláspontját, hogy ismeri-e egyáltalán a tárca.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca támogathatónak tartja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki támogatja ennek a benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta.

A következő az alelnökökkel kapcsolatos kérdéskört rendezi. Jelzem, hogy ez
előremutató, tehát nem a most megválasztott alelnökre vonatkozik visszamenőleg, hanem
előremutatólag rendezi az alelnökökkel kapcsolatosan felmerült kérdéseket. Kérdezem a tárca
vagy a kormány álláspontját.
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca támogathatónak gondolja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
22 igen szavazattal a benyújtást támogatta.

Még azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a sürgős
kihirdetést támogatja. Azt javasolnám, hogy ezt támogassuk, tekintettel arra, hogy július 1-jei
hatálybalépés szerepel a szövegben, és azért ma mégiscsak 20-a van, ennek a racionális
lebonyolítása csak úgy képzelhető el, ha a bizottság kezdeményezi a sürgős kihirdetését is.

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a sürgős kihirdetésre irányuló indítványt.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal ezt támogatta.

Köszönöm, ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami viszont az előző, amit az előbb
átugortunk, tehát a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat
módosító indítványainak megvitatása következik. Tisztelettel üdvözlöm helyettes államtitkár
urat.

Rátérünk az első ajánlási pontra, ami Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító
indítványa.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
A jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy tárcaálláspontot képviselek, a kormány
nem tárgyalta, de támogatjuk.

ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta a módosító indítványt.

A következő Bertha Szilvia képviselő asszony módosító indítványa.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A következő Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa, összefüggésben a
13. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata következik. Kérdezem a
tárca álláspontját.
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

Az 5. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 6. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatja.

A 7. ajánlási pontban Bertha Szilvia képviselő asszony módosító javaslata következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 8. pontban Román István képviselő úr módosító indítványa következik. Kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt.

A 9. ajánlási pontban Román István képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta.

A 10. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 11. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 12. ajánlási pontban szintén Volner János képviselő úr módosító javaslata
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 14. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás módosító indítványa következik. Kérdezem
a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 15. ajánlási pontban Román István képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta.

A 16. ajánlási pontban Bertha Szilvia képviselő asszony módosító indítványa
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 17. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatjuk.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatja.

A 18. ajánlási pontban Kaufer Virág és társai módosító indítványa következik,
összefüggésben a 25. ajánlási ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 19. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 20. ajánlási pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 21. ajánlási pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító indítványa
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 22. ajánlási pontban Kaufer Virág és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 23. ajánlási pontban Kaufer Virág és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.
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A 24. ajánlási pontban Kaufer Virág és társai módosító indítványa szerepel. Kérdezem
a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 26. ajánlási pontban Gúr Nándor és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja.
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.

Köszönöm szépen, ezzel legjobb tudomásom szerint az ajánlás végére értünk, úgyhogy
helyettes államtitkár úrnak köszönöm a jelenlétet, ezt a napirendi pontot lezárjuk.

A közbeszerzésekről szóló T/3502. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontra, a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat
általános vitájára, első helyen kijelölt bizottságként. Elsőként erről kellene most állást
foglalnunk. Tisztelettel üdvözlöm az előterjesztők képviselőjét, és szeretném megkérdezni,
van-e esetleg szóbeli kiegészítése az indítvánnyal kapcsolatban.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, inkább gyorsabban térjünk rá a kérdésekre.

ELNÖK: Rendben van. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről a
közbeszerzésekről szóló törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Ez azt jelenti, hogy mindenki
általános vitára alkalmasnak tartja? (Kovács Tibor jelez.) Képviselő úr! Mert csodálkoztam
volna.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak röviden és
általánosságban a törvényjavaslatról. Látszólag ez a törvényjavaslat - úgymond - nagyon
leegyszerűsíti a közbeszerzés egyes kérdéseit, valójában, miután számos helyen pontatlan és
szabályozatlan területek is belekerülnek a törvényjavaslatba, ezért kevésbé lesz áttekinthető,
kevésbé lesz mindenki számára egyértelmű és követhető ez a szabályozás. Nem beszélve
arról, hogy lehetőséget nyújt számos területen a nem éppen átlátható folyamatokra. Úgyhogy
mindezekre tekintettel az általános vitában természetesen részletesen ki fogunk térni a
szabályozás általunk vitathatónak tartott elemeire.

Mindezekre tekintettel nem tartjuk általános vitára alkalmasnak a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hozzátennék, hogy azt gondolom, nagyon sok
nagyon jó egyszerűsítés van ebben a törvényjavaslatban. Azzal egyetértünk, hogy egyébként
több helyen szorul módosításra, lesznek olyan módosító indítványok, amelyeket - ha jól
tudom - a Fidesz-frakció is előkészített, például önkormányzati témakörökben, de szerintem
összességében az iránya miatt ez igenis jelentős egyszerűsítést foglal magában, és azt
gondolom, hogy végül is a közbeszerzési eljárásoknak az a célja, hogy azok ne csupán a
nyilvánosságot biztosítsák, hanem a lehető legegyszerűbb eljárásmódot is garantálják. A
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kettőt együtt kell biztosítani, és szerintem ennek ez a törvényjavaslat irányát tekintve
tökéletesen megfelel. Ezért a magunk részéről az általános vitára való alkalmasságot
támogatjuk.

Van-e még a továbbiakban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, kíván-e esetleg reagálni az előterjesztő képviselője az itt elhangzottakra, de ez nem
kötelező.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Csak annyit mondanék, hogy most egy 175 paragrafusos, könnyen áttekinthető szerkezetű,
nyelvezetű, olvasmányos törvény van az önök asztalán. Ehhez képest eddig egy
402 paragrafusos, valóban az ön által is felvetett követhetetlenségtől szenvedő törvényt kellett
eddig kezelni. Úgy érzem, eddig inkább a szakértők privilégiuma volt, hogy ezeket
megértsék. Mi egy olyan - ön által átláthatatlannak és követhetetlennek ítélt - jogszabályt
próbáltunk alkotni, amit viszont egy egyszerű vállalkozó vagy önkormányzati ügyintéző is
nagyobb nehézség nélkül meg tud érteni, kezelni tud.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, akkor az
általános vitára való alkalmasságról döntünk. Tehát aki a bizottság tagjai közül a
közbeszerzésekről szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.)
8 nem szavazat ellenében a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a jelenlétet.

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények
módosításáról szóló T/3589. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontra, az alacsony keresetű munkavállalók bérének
emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, itt majd Kardkovács
Kolos helyettes államtitkár úrra, illetve valakire a tárca vagy a kormány képviseletében
szükségünk lenne.

Tekintettel arra, hogy itt én vagyok az előterjesztő, addig Koszorús László alelnök
úrnak át fogom adni az ülés vezetését. (Kovács Tibor: Elnézést kérek, az előző napirendi
pontnál bizottsági előadókat a bizottság nem kíván állítani?) De, állíthat minden további
nélkül.

Elnézést, ezt azért nem szoktam föltenni kérdésként, mert nagyon sok esetben nem
volt rá igény, de azt gondolom, minden további nélkül lehet. Tehát amennyiben erre igény
van, kérem, hogy mindig jelezzék a bizottság tagjai. Tehát még az előző kérdéskörre,
gondolom, a képviselő úr… (Volner János jelez.) Illetve osztott időkeretben, Volner János
alelnök úrral a képviselő úr lenne a kisebbségi előadó. Többségi előadó ki kíván lenni a
kormánypárti képviselők soraiból? (Jelzésre.) Aradszki András képviselő úr lesz, köszönöm
szépen.

Akkor ezzel átadom az elnöklést.

(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm a helyettes államtitkár urakat, és
megkérdezem az előterjesztőt, van-e esetleg szóbeli kiegészítése.
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Rogán Antal előterjesztő (Fidesz) szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Nagy meglepetést nem
fogok okozni, szerintem már részemről is több alkalommal elhangzott, hogy a Fidesz és a
KDNP frakciói készíteni fognak ilyen törvényjavaslatot, illetve benyújtanak a tisztelt Ház elé.
Ezt többen jegyezzük, ez a törvényjavaslat kétéves időtartamra szól, ez azt jelenti, hogy
2012 januárjától 2014 elejéig lesz hatálya, illetve értelemszerűen bizonyos értelemben
büntetéseiben túl tud rajta mutatni, de erre a két esztendőre szóló törvényjavaslat, és az a
célja, hogy amint az a címéből is kiderül, az alacsony keresetű munkavállalók bérének
emelését ösztönözze.

Nyilvánvalóan itt meghatároztunk egy célcsoportot, a bruttó 300 ezer forint alatt
keresők nettó bérének a megőrzését célozza meg. Ennek megfelelően felhatalmazást ad a
kormánynak arra, hogy a bruttó 300 ezer forint alatti munkabérek nettó értékének
megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét egyébként rendeletben határozza
meg, és innentől kezdve szankciókat is biztosít a kormánynak ahhoz, hogy ha ezt valaki ebben
a formában nem tartja be.

Ezek a szankciók nem olyan típusú szankciók, amelyek például a minimálbérhez
kapcsolódnak, tehát ez nem kötelező a továbbiakban sem, viszont ha valaki az ezzel
kapcsolatos munkabéremelést nem hajtja végre, akkor a következményei egészen egyszerűen
megállapíthatók. Egyik oldalról ez a munkaügyi ellenőrzés témakörébe van utalva, tekintettel
arra, hogy ez már a NAV-val való egyesülés irányába mutat, ezért 2012-től ezt már
lényegében egy apparátus fogja ellenőrizni, és a munkaügyi ellenőrzés tekintetében
gyakorlatilag már eleve olyan szankciókat biztosítanak, amelyek kizárják például a
közbeszerzési ajánlattevés köréből azt, aki itt a megfelelő munkaügyi ellenőrzés keretében
bírságban részesül.

Itt egy külön paragrafus rendelkezik arról a törvényjavaslaton belül, ami kifejezetten
arról szól, hogy a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési
eljáráson ajánlattevőként nem indulhat, és a központi költségvetésből, valamint elkülönített
állami pénzalapból származó támogatásban nem részesülhet. Gyakorlatilag ez az a szankció,
amit ebben az esetben biztosít. A cél nyilvánvalóan az, hogy a nettó bérkompenzáció történjen
meg a piaci szektor azon részében is, ahova az állami bérkompenzáció nem tud eljutni.

Azt gondolom, hogy tekintettel az idei évi tendenciákra, miszerint most már jól látszik
- eltelt több mint fél esztendő -, az év elejéhez képest is gyakorlatilag a statisztikákból az
tűnik ki, hogy jelentős részben ez a bérkompenzáció megvalósult, nem lehetetlen dolog az,
amit el kívánunk érni ezzel a törvényjavaslattal, hanem igenis lehetséges dolog. A célunk
mindösszesen az, hogy ösztönözzük arra a munkáltatókat, hogy lehetőleg ennek a mértékét
tervezzék, és úgy készítsék, hogy ez ne az év folyamán elnyújtottan, hanem lehetőleg
koncentráltan tudjon megvalósulni.

Azt gondolom, erre ez a törvényjavaslat önmagában alkalmas, és semmi olyan
speciális konzekvenciát nem fűz hozzá, amire egyébként az államnak ne lenne joga, akár a
közbeszerzési ajánlásokról, akár az állami támogatásokról beszélünk.

Tehát ez az, amit összességében el kívántam mondani hozzá, és kérem értelemszerűen
a bizottság tagjainak a támogatását. A sürgős tárgyalásához csak annyit tennék hozzá, hogy
mindenképpen szeretnénk, hogyha ezt a parlament érdemben el tudná fogadni, hogy a
felkészülés időszakára a teljes ősz rendelkezésre álljon. Ehhez értelemszerűen sürgős
tárgyalás szükségeltetik, és tekintettel arra, hogy a Fidesz-frakció kezdeményezte ennek a
napirendre vételét már a Házbizottságban is, ennek megfelelően azt gondolom, a gazdasági
bizottság döntésére a mostani koradélutáni órákban szükség van.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő kiegészítését, és megadom a szót Balog
helyettes államtitkár úrnak.
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A tárca álláspontjának ismertetése

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány még nem tárgyalta a kérdést, tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja az
irányt, támogatja az elgondolást. Még szakértői szinten egyeztetést javasolunk, hogy minden
szempontból megfelelő legyen, még mi is most láttuk a végső verzióját.

Tehát a tárca álláspontja támogató, de még szükségesnek látjuk az egyeztetést.

ELNÖK: Köszönöm a helyettes államtitkár úrnak. Tehát a tárca támogatja. Most
megnyitom a vitát, van-e esetleg hozzászóló? (Jelzésre.) Alelnök úr!

Kérdések, hozzászólások

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is valamit azért furcsállok
e törvényjavaslat kapcsán. Azt, hogy szembemegy a piaci logikával. Ugyanis, hogyha a
cégeknél nem következik be mondjuk termelékenységnövekedés, nem nő a produktuma az
adott vállalkozásnak, akkor is, hát nem ösztönözzük, mint ahogy elnök úr megfogalmazta ezt
az expozéjában, hanem kényszerítjük a cégeket arra, hogy bért emeljenek. Hát ha a bérnek
nem teremtődik meg a fedezete az adott cégnél, akkor nehezen fogja tudni ezt előteremteni.
Lehet, hogy ez nem fog neki sikerülni, és éppen ezért mennek aztán veszendőbe, illetve
kerülnek veszélybe a későbbiek során ezek a munkahelyek.

Tehát erre mindenképpen fel szeretném hívni a figyelmet, hogy itt most gyakorlatilag
nem történik egyéb - és azért vagyok kénytelen kicsit hevenyészve összeállítani az
álláspontunkat, mert most érkezett, és most láttuk először ezt a törvényt -, mint hogy a
kormány a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr által 500 milliárd forintban
számszerűsített bevételkiesést, amelyet az egykulcsos adó bevezetése a magyar
költségvetésnek okozott, megpróbálja legalább részben ráterhelni a maga által
megsegélyezettnek, illetve támogatottnak gondolt, illetve többször is annak titulált kkv-
szektorra. Magyarul a vállalkozók fogják majd összedobni azt, amit a kormány az elhibázott
adóátrendezés révén kivett a zsebükből. Nem tartjuk jónak ezt az irányt.

A másik hozzáfűznivalóm pedig az lenne, hogy az első törvények között, még a
tavalyi nyári ülésszak során szerepelt a kkv-k fejlődéséről, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény, amelynek tárgyalásakor úgy rendelkezett már az előterjesztésben is a jogalkotó, hogy
bizonyos hatósági szankciókat első ellenőrzés alkalmával nem engedélyez. Ezt aztán a
későbbiek folyamán Kepli Lajos képviselő úr módosította annyiban, hogy az emberi élet és
testi épség védelme került bele módosító javaslat formájában a törvénybe, illetve
másodsorban pedig a természetkárosítással összefüggő cselekmények. Lehet, hogy lesz itt egy
koherenciazavar, de mondom még egyszer, nem volt időm, mert most találkoztunk először a
törvényszöveggel, de lehet, hogy lesz itt egy koherenciazavar, mert az a törvény nem tette
lehetővé a hatóságok számára a szankcionálást, csak egyes esetekben, munkaügyi esetben
csak akkor, ha az élet és a testi épség védelme azt indokolja. Most ebben az esetben ilyesmiről
szó sincs, tehát kérdezem, hogy milyen módon valósul meg a szankció, ha kimennek a
vállalkozóhoz, és nem tud a hatóság vele szemben eljárni, maximum figyelmeztetheti őt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Megadom a szót Kovács Tibornak. Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Meglehetősen példátlan esettel állunk
szemben a mai napon. A hétvégén valóban, sőt a Házbizottság ülésén a Fidesz frakciója
jelezte, hogy ilyen címmel kíván törvényjavaslatot kezdeményezni, de hát azért arra példa
nem volt, hogy a hétvégén sem, hanem most, a bizottsági ülés előtt három perccel kapjuk meg
ezt a törvényjavaslatot. Ráadásul, miután 2012. január 1-jén lépne hatályba, elég érdekes,
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hogy miért kellett ilyen kutyafuttában, ilyen "soványdisznó-vágtában" tárgyalni, és
elfogadtatni a parlamenttel.

Ráadásul úgy gondolom, hogy ez a javaslat egy csomó ellentmondást is tartalmaz,
nem beszélve arról a nyilvánvaló szándékról, hogy annak idején, amikor elfogadtatta az
Orbán-kormány az adókoncepcióját, és tele szájjal harsogták heteken-hónapokon keresztül,
hogy ez olyan nagyon jó adójavaslat, hogy itt mindenki jól jár vele majd, és aztán amikor
kiderült, hogy az ellenzéknek volt igaza a tekintetben, hogy zömében a 300 ezer forint alattiak
bizony nem jártak jól ezzel a javaslattal, akkor ezt úgy próbálta meg a kormány az elnök úr
közreműködésével ezt korrigálni, hogy kvázi megfenyegették a vállalkozásokat, hogy
amennyiben ők nem emelnek annak megfelelően bért, hogy a kormány ígérete teljesülhessen,
akkor bizony ez vagy az vagy amaz fog történni. Miután rájöttek, hogy persze ezt nem nagyon
lehet megfelelőképpen érvényesíteni, csak valami törvény formájában, most benyújtották ezt
a kezdeményezést, és ráadásul azzal egy időben, hogy hivatkozik az Országos Érdekegyeztető

Tanáccsal folytatott konzultációra. Most tárgyaltuk azt a törvényjavaslatot, ami viszont
pontosan megszünteti az Országos Érdekegyeztető Tanácsot.

Tehát meglehetősen mind körülményeiben, mind tartalmában egy elfogadhatatlan
javaslatról van szó, nem beszélve arról, hogy nem is látom be, miért szükséges ezt most ilyen
sürgősséggel és ilyen kutyafuttában tárgyalnia a parlamentnek. Mi nem támogatjuk az
általános vitára való alkalmasságát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás, észrevétel nincs, akkor megadom a
kormánynak a lehetőséget, hogy reagáljon. (Jelzésre.) Elnézést, először megadom a szót az
előterjesztőnek, hogy reagáljon, utána a kormánynak.

Válaszadás

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal,
hogy mindig csodálkozom azon, amikor elhangzik - rendszeresen elmondják -, hogy az
egykulcsos adónak bármi köze van a nettó keresetek alakulásához az alacsony keresetű

munkavállalóknál. Annak nincs köze hozzá, az adójóváírás kivezetésének van, ez két
különböző dolog. Az adójóváírás kivezetése viszont szerintem azért indokolt, mert ilyen
mértékű, ennyire túlterjeszkedő alkalmazása, ami Magyarországon történt, tehát hogy
gyakorlatilag szinte az átlagbérig kiterjedt, azt gondolom, egyetlen európai adórendszerben
sem lelhető fel, és ez mesterséges gátja annak, hogy hogyan lehetne egyébként elérni a bérek
valóban normális növekedését a teljesítménnyel összefüggésben. Hiszen gyakorlatilag azt
ösztönözte, hogy csak egy bizonyos határig adják oda rendesen, bejelentett bérként a
munkáltatók a munkavállalóknak a bért, aztán azt követően pedig lehetőség szerint feketén.
Azt gondolom, ha ez a rendszer változik, és ebből a szempontból a tiszta arányos
adórendszernek nagy jelentősége van, akkor ez pontosan ezeket a gátakat fogja kivenni a
munkavállalók bérének az alakulásából.

Azt, hogy ez egyértelműen kedvező a vállalkozói szektornak, soha senki nem vitatta.
Ezt a vállalkozók érdekképviseletei is nagyon hevesen üdvözölték, és értelemszerűen a
vállalkozók maguk is kiszámolták, hogy mondjuk mit jelentett volna a nettó bérek
kompenzációja 2011-ben. Emlékeztetnék arra, hogy az ő számításuk a magánszektorban 40-
45 milliárd forintot jelentett - ez az ő saját számításuk volt a költséget illetően, tehát nem is
saját számítással próbálkozom. Nézze meg, hogy ehhez képest mondjuk kifejezetten a
társasági nyereségadó csökkentésével mekkora összeget engedtünk át - azt gondolom, elég
jelentőset -, és mekkora terheket vettünk le egy csomó helyen a bürokrácia egyszerűsítésével.
Azt gondolom, ezek után az a minimum - ahogyan a miniszterelnök úr is fogalmazott -, hogy
versenyképes adórendszert úgy lehet elérni, hogyha egyébként kölcsönösen odafigyelünk a
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leginkább rászorultakra, azaz az átlagkereset környékén vagy az alatt keresőkre. Azoknak a
segítését szolgálja egyébként ez a törvényjavaslat.

Ez a törvényjavaslat önmagában nem foglal semmi olyan kényszerítő erőt magában,
amit egyébként nem tudna kikerülni egy vállalkozás, amennyiben nem találkozik az állami
szférával. A problémája csak ott lehet, hogyha az állammal találkozik. Azt gondolom, az
államnak pedig joga van ahhoz, hogy egyébként saját maga mondja ki, hogy adott esetben
milyen kritériumokat támaszt azok elé, akik állami támogatást vesznek fel vagy állami
megrendelésért kívánnak egyébként ajánlattevőként elindulni, és ez ebbe a kategóriába
tartozik.

Ami azt a felvetést illeti, ami koherenciatermészetű volt, itt az Országos
Érdekegyeztető Tanácsra való utalás nem véletlen, mivel jelenleg nem fogadta el még a
parlament, sőt párhuzamosan fut az NGT-re vonatkozó előterjesztés másik oldalon.
Értelemszerűen, ha azt elfogadja a parlament, mivel annak a helyébe mindenhol az lép, ide is
az fog lépni, ez csupán jogalkotói megfogalmazás. Ha a képviselő úr konzultál jogászokkal,
akkor el fogják neki mondani - legalábbis hozzáértő jogászokkal -, hogy egyébként a futó
jogrendszerhez módosító indítványt beadni így lehet, tehát ezzel önmagában semmilyen
probléma nincs. A két javaslat párhuzamos tárgyalása és elfogadása önmagában az
összhangot közöttük meg fogja teremteni.

Ami pedig a munkaügyi ellenőrzésnél arra a módosításra vonatkozik, ami a tavalyi
esztendőben volt, ezt mi is meg fogjuk nézni. Engem arról tájékoztattak az előkészítő
jogászok, hogy ezzel önmagában megteremtjük azt, hogy az alól ez kivételt jelent. Ha ez még
sincs így, akkor ezt módosító indítványokkal javítani tudjuk.

A rapid tárgyaláshoz pedig annyit mondanék, hogy most június 20-a van, július 11-én
fogja ezt a parlament a tervek szerint elfogadni, több mint három hét áll rendelkezésre ahhoz,
hogy egyébként az ezzel kapcsolatos módosító indítványokat meg lehessen fogalmazni, és az
érdemi vitáját meg lehessen tenni. Szerintem a nyár előtti elfogadására pontosan azért van
szükség, hogy a vállalkozóknak kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy ha a
2012-es évet tervezni akarják, mi az, amire a jogi környezetben számíthatnak. Ez majdnem
ugyanolyan fontosságú jogszabály, mint az adójogszabályok ebből a szempontból, a
kiszámíthatóság szempontjából. Ezért akartuk ezt előkészíteni, hogy az adójogszabályok
tervezetével együtt azt is megismerjék, hogy egyébként milyen béremelési tervet kell
készíteniük jövőre, amennyiben ezeknek a kritériumoknak meg akarnak felelni. Ezért van az,
hogy a törvényjavaslat gyors elfogadását javasoljuk.

ELNÖK: Köszönöm az előterjesztőnek, és most megadom a szót a kormány
képviselőjének, ha kíván reagálni.

DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tulajdonképpen egyetértek elnök úrral és az elhangzottakkal. Én is azt írtam föl magamnak,
hogy gyorsan kell ezt elfogadni, és minél gyorsabban tudatni kell az adózókkal ezt a
rendelkezést, hogy legyen felkészülési idő, illetve talán az adójóváíráshoz szeretnék még
annyit hozzáfűzni, hogy az adójóváírásnak van egy közgazdasági háttere, van egy logikája,
ugyanakkor Magyarországon rendkívül magas volt az elmúlt években, és még mindig elég
magas. Továbbá nagyon kevés olyan európai ország van még a régióban is, ahol ennyire
magas lenne a nem munkabérként történő kifizetések aránya, legyenek ez akár szürke, akár
fekete módszerek. Az ilyen mértékű adójóváírással tulajdonképpen ezt ösztönöztük, hiszen
így több száz milliárd forintot adunk oda akár olyanoknak is, akik erre nem feltétlenül
jogosultak. Számításaink szerint körülbelül a fele nem valódi minimálbéresekre vagy nem
valódi alacsony jövedelműekre megy el.

Köszönöm.



- 22 -

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Nem maradt más hátra, mint hogy
szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról, úgyhogy felteszem a kérdést, ki az, aki
egyetért az általános vitára való alkalmassággal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
(Szavazás.) 18 igen szavazat. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 8 nem szavazat. Ki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, köszönöm szépen.

Visszaadom az ülésvezetést.

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár uraknak is a jelenlétet, és áttérünk
a következő napirendi pontunkra, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat; döntés bizottsági módosító benyújtásáról.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3298. számú
törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Tisztelettel üdvözlöm államtitkár urat. Előre jelzem a bizottság tagjainak, hogy
gondolom, államtitkár úr sem fog tudni teljes értékű álláspontot mondani ezzel kapcsolatban.

Ezt a bizottsági módosító indítványt a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte.
Tekintettel arra, hogy több, az ottani belső átalakulással összefüggő kérdés törvényi hátterét
kívánja megteremteni ez a módosító indítvány, önmagában külön tárgyalására lenne
lehetőség, csak ha már éppen fut a törvény, akkor miért ne próbálnánk megoldani. Azt a
problémát magában hordozza, hogy mivel az Ötv.-hez hozzányúl, ezért kétharmados szakaszt
emel be az egyébként feles törvénybe. Ez kétségkívül jogtechnikai probléma ebben az
értelemben.

Azt gondolom, hogy ezt a szöveget - amennyire tudom - a minisztérium apparátusa
valamennyire ismerte, talán inkább a külön tárgyalását tartotta célszerűnek. A magam részéről
azt gondolom, hogy érdemes lenne megfontolni az együttes futtatását, és legfeljebb a
kormány ki fogja alakítani benne az álláspontját, és amennyiben itt problémák vannak,
legfeljebb vissza fogunk tudni térni erre a módosító indítványra. Nem tudom, az államtitkár
úrnak vagy a tárcának, kormánynak pillanatnyilag mi az álláspontja. Ezeknek a problémáknak
az előrebocsátásával tartottam indokoltnak azt, hogy a bizottság megvitassa ezt a bizottsági
módosító javaslatot.

Parancsoljon!

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Ami az önkormányzati törvényt illeti, arra vonatkozóan nem nyilatkoznék,
mert ezt a bizottság nyilván kezeli.

A benyújtott anyaggal kapcsolatban a tárca álláspontja az, hogy támogatjuk ezt a
tervezetet, hogy aztán a későbbiekben hogyan alakul a kormány álláspontja, valószínűleg
ehhez fog igazodni, és gyakorlatilag tényleg azt a problémakört, ami a BKK-BKV története,
megoldhatónak tartjuk ezzel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító javaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a bizottsági
módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a
bizottság támogatta.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a jelenlétet.
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A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú törvényjavaslat (Döntés
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Áttérnénk, de nem tudunk áttérni a következő napirendi pontra, ez az egy probléma
van. A devizaárfolyamok törlesztési árfolyamával kapcsolatos kérdéskörnél egy bizottsági
módosító javaslat benyújtására fogalmazódott meg igény a kormány részéről, ami egyébként
az árverezési kvótát illeti. Ha jól tudom, itt új szempontok merültek föl a bankszövetségi
tárgyalásnál, de ezt az egyébként nem túl nagy lélegzetű módosítást nem kaptuk kézhez, mert
ha jól tudom, a szövegezése zajlik, illetve ezzel kapcsolatban talán még nincs meg a végleges
álláspont. Viszont a mai nap az utolsó, amikor be lehet adni ezzel kapcsolatos módosítót,
úgyhogy itt annyi problémám van, tisztelt képviselőtársaim, hogy nekem is vannak délután
elfoglaltságaim. Egyelőre még nem tudom, hogyan tudnék összehívni erre bizottsági ülést.
Megpróbálunk egyeztetni, de ha megengedik, elképzelhető, hogy azt fogom javasolni - erről
sms-ben mindenkit értesítünk -, hogy az interpellációs szünet után ülésezzen a bizottság, de ha
ez így van, azon nem fogok tudni részt venni, hanem Koszorús László alelnök urat fogom
megkérni. (Koszorús László: Azonnali kérdésem van.) Tehát ő sem, azonnali kérdése van.
Igen, ez a probléma többeknél is, tehát még nem tudom. Elképzelhető, hogy a szóbeli
kérdések időtartamára próbálom összehívni, de mindenképpen még a határozathozatalok előtt
leszünk kénytelenek megtárgyalni. Örültünk volna, ha kézhez kaptuk volna a módosító
indítványt, de ez nem sikerült.

Egyebek

Van-e esetleg az egyebekben bárkinek felvetése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
köszönöm szépen, a bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


