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Napirendi javaslat  

1. Tájékoztató a Nemzeti Külgazdasági Hivatal tevékenységéről  
 
Előadó: 
Dobos Erzsébet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke 

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4855. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4986. szám) 
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. A Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

6. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

7. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

8. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 
hálózatok közötti barangolásról (roaming), (átdolgozás), COM (2011) 402; 2011/0087 
(COD)  
(Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 

9. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Herman István Ervinnek (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz) 
Román István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (Fidesz) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) megérkezéséig Schön Péternek (Jobbik) 
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dobos Erzsébet elnök (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Faragó Péter elnöki tanácsadó (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) 
Dr. Bársony Balázs főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 48 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai bizottsági ülésen. Kiküldtük a napirendi javaslatot, 
annyi módosításunk lenne, hogy a 2. napirendi pontot később tárgyalnánk, mert más 
bizottságban tárgyalják a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényt. Ha a képviselőtársaimnak van a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítésük, akkor 
azt tegyék meg. (Nincs jelzés.) Ha nincs, nekem még egy lenne, méghozzá az, hogy a 
6. napirendi pontot törölnénk a mai napirendről. 

Ha a képviselőtársaim a napirendet így elfogadják, akkor kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Jelzésre.) Parancsoljon, alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Bocsánat, elnök úr, a 6. pont törlésének mi az oka? Ezt 

később kívánja a bizottság tárgyalni?  
 
ELNÖK: Nincs kapcsolódó módosító indítvány. Van-e egyéb más kérdés? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki a napirendi pontokkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Tájékoztató a Nemzeti Külgazdasági Hivatal tevékenységéről 

Rá is térnénk az 1. napirendi pontra, köszöntöm dr. Faragó Péter elnöki tanácsadót és 
Dobos Erzsébet asszonyt, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnök asszonyát. Rövid 
tájékoztatót szeretnénk kérni a Nemzeti Külgazdasági Hivatal tevékenységéről. Parancsoljon, 
elnök asszony! 

Dobos Erzsébet elnök (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) tájékoztatója 

DOBOS ERZSÉBET elnök (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Köszönöm szépen. Jó 
napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatok a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal eddigi tevékenységéről. Ha megengedik, röviden elmondanám, hogy a 
hivatalnak mi is a célja, feladata, hogyan néz ki a szervezet, mivel foglalkozunk, utána pedig 
az elmúlt 9-10 hónap eredményeiről szeretnék beszámolni.  

Tehát a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt idén január 1-jén hozta létre a magyar 
kormány, kettős céllal, és állami feladatkört lát el. Az egyik célja a magyar kis- és 
középvállalkozások exportjának, külpiaci terjeszkedésének elősegítése, a másik pedig a 
hazánkba érkező beruházások letelepedésének az elősegítése. A Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye, és a miniszter közvetlen 
irányítása alatt áll, budapesti központtal. 155 fő dolgozik a hivatalban, de van egy regionális 
hálózata is, amely most már 17 irodából áll, viszont a hálózatban 18 fő dolgozik, tehát 
megyénként jut egy kolléga, aki képviseli a Nemzeti Külgazdasági Hivatal regionális irodáit.  

Az exportfejlesztés terén a kis- és középvállalkozásokkal foglalkozik a hivatal, mind a 
direkt, mind pedig az indirekt export terén segítjük a magyar vállalkozásokat. A direkt export 
terén rendezvények szervezésével, tanácsadással, információszolgáltatással mind belföldön, 
mind külföldön. A belföldi rendezvényeink alapvetően képzések, tréningek, illetve 
információszolgáltatás például elérhető pályázati lehetőségekről. A külföldi rendezvények 
pedig kiállítások, vásárok, üzletember-találkozók, árubemutatók, amit idén közel 
40 országban valósít meg a hivatal.  

Az indirekt export terén pedig beszállítással foglalkozunk, tehát a magyar kis- és 
középvállalkozásokat igyekszünk ahhoz segíteni, hogy beszállítóvá válhassanak a hazánkban 
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jelen lévő nagyvállalatoknál. Ehhez közös programokat indítottunk nagyvállalatokkal, 
alapvetően a járműipar, illetve az elektronika területén. Ezek egy-másfél-, illetve kétéves 
programok, melyek lényege az, hogy ez tulajdonképpen felkészítés arra, hogy milyen 
kritériumoknak kell megfelelni, és hogy ezt hogyan tehetik ahhoz, hogy ők beszállítóvá 
válhassanak.  

Lényeges tudni a hivatalról, hogy ezt a tevékenységét, illetve a befektetésösztönzést is 
ágazati alapon végzi, közel 30 ágazatot fed le a hivatal, a tradicionális szektoroktól kezdve – 
mint az élelmiszer-, a textilipar, az elektronika, az úgynevezett tudásalapú iparágak, mint 
például a biotechnológia, informatika –, ahogy mondtam, közel 30 különböző ágazattal 
foglalkozunk. Ez azért lényeges, mert a hivatalban dolgozó kollégák ezeknek az ágazatoknak 
a specialistái, tehát ismerik azokat a magyar cégeket, sajátosságokat, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy ezt a feladatkört el tudják látni. A rendezvények is ilyen 
ágazatspecifikusak, ágazatfüggők.  

Rátérve a befektetésösztönzésre, a hivatal tulajdonképpen az egyetlen olyan állami 
intézmény, amely a befektetőknek teljes körű szolgáltatást tud nyújtani. Tehát az egészen 
korai szakasztól, amikor még csak érdeklődnek, információra van szükségük, jobban meg 
szeretnék ismerni például a helyi gazdasági környezetet, a hivataltól kérnek és kapnak 
információkat. Majd utána, amikor már eldöntötték, hogy Magyarország mondjuk azon szűk 
listára kerül, ahol be szeretnének fektetni, idelátogatnak, telephelyre kíváncsiak, ipari parkot 
szeretnének látogatni, akkor a hivatal szervezésében tudják ezeket megtenni. Ha megszületik 
a pozitív döntés, akkor pedig utána még a beruházás során is igyekszünk segíteni a 
nagyvállalatokat abban, hogy minél gördülékenyebben menjen a hazai szereplőkkel való 
kapcsolattartás, egyeztetés, a különböző engedélyek, engedélyeztetések folyamata. Illetve van 
egy utógondozó szerepe is a hivatalnak, hogy a már itt lévő nagyvállalatokkal folyamatosan 
kapcsolatot tartson, tőlük információt kapjon, nyerjen. Ugyanis a beruházások 75-80 
százaléka jelenleg újraberuházás. Tehát a már itt lévő nagyvállalatok fektetnek be újra, ezért a 
folyamatos kapcsolattartás ezekkel a cégekkel nagyon fontos.  

Már mondtam, hogy mindkét területen ágazati alapon működik a hivatal, tehát itt is 
ágazatspecifikus rendezvényekről, szolgáltatásokról van szó. Ha az eredményeket nézzük – 
ugye január 1-jétől működik a hivatal –, akkor jelenleg közel 90 befektetési projektet 
kezelünk, amelyek összértéke közel 6 milliárd euró. Ezek 25 ezer munkahelyet teremtenek 
közvetlenül és becsléseink szerint olyan 65 ezret közvetve, tehát a beszállítói hálózatokon 
keresztül. Idén már 20 esetben született pozitív döntés, tehát 20 esetben gondolta azt a 
beruházó, hogy Magyarországot választja a befektetése helyszínéül, ezek több mint 
6600 munkahelyet teremtenek, és 2,2 milliárd euró befektetési összeget jelentenek. Hogyha az 
elmúlt évekhez viszonyítjuk, akkor ez körülbelül egyharmaddal több, mint az előző években 
hozott döntés, illetve a projektek száma is körülbelül egyharmaddal megemelkedett. Ha a 
szektorokat nézzük, akkor a járműipar, élelmiszeripar, logisztika, illetve a szolgáltató szektor, 
valamint az elektronika az, ami kiemelkedik a beruházások tekintetében. 

Kiegészítésként talán még az előzőekhez, hogy szintén tevékenysége a hivatalnak, 
hogy a magas rangú állami delegációkhoz kapcsolódó üzletember-delegációk szervezését 
bonyolítsa, ez mind a ki-, mind a beutazó delegációknál lényeges, tehát itt miniszterelnöki, 
miniszteri, államtitkári delegációkról van szó, a hozzájuk kapcsolódó üzletember-delegációkat 
szervezi a hivatal. Idén eddig 52 ilyen delegáció szervezésében vettünk részt, és több mint 
1500 cég csatlakozott ezekhez a programokhoz. Itt nyilván a kiutazásnál fontos az, hogy a 
fogadó országban is üzletembereket szervezzenek a partnereink, tehát itt üzletember-
találkozókról van szó, nem csupán arról, hogy részt vesznek a magyar vállalatok ezekben 
delegációkban. (Rogán Antal megérkezik.) 

Az exportfejlesztés terén az idén több mint 300 programot szervezünk kis- és 
középvállalkozások számára, és ahogy mondtam, körülbelül 40 országot fed le a tevékenység. 
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Itt a kisvállalkozásoknál alapvetően a cél a környező országok, illetve Európa, az Európai 
Unió, de mondjuk Közép-Ázsia, Délkelet-Ázsia is fontos szerepet játszik az ő 
exportpiacukban. Több mint ezer cég vett részt a programjainkon, és saját bevallásaik szerint 
azon a több mint 2200 tárgyaláson majdhogynem 12 millió eurónyi direkt exportot sikerült 
nekik realizálni a szerződéskötések, új üzletkötések kapcsán.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, és természetesen, ha vannak 
kérdéseik, akkor állok rendelkezésre.  

Köszönöm. 
 

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először én is üdvözlöm Dobos Erzsébet asszonyt, 

elnézést kérek, csak közben más dolgom volt. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdés vagy észrevétel a beszámoló kapcsán.  

(Jelzésre.) Hegedűs Tamás képviselő úr talán egy pillanattal korábban jelentkezett, 
utána Tukacs István képviselő úr, ebben a sorrendben.  

Kérdések, hozzászólások 

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A kérdésem arra 
vonatkozna, hogy a miniszterelnök úr meghirdette több alkalommal is a keletre nyitás 
politikáját gazdasági értelemben is, sőt talán elsősorban gazdasági értelemben. Kifejezetten 
ebben az irányban – tehát gondolok itt Kína, Oroszország és Törökország irányában – 
érezhető-e valami hangsúlyeltolódás a hivatal munkájában a korábbiakhoz képest? Tehát 
történtek-e erőfeszítések arra, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg ezek a lehetséges új 
piacok és új befektetői célpontok, illetve milyen irányú aktivitást fejtettek ki ebben a 
relációban?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne, az 

egyik, hogy a hivatal vajon csak passzív szerepre van-e kárhoztatva. Magyarul, azokkal az 
ügyfelekkel foglalkozik-e kizárólag, akik jelentkeznek hazánkban, vagy van valamiféle aktív 
tevékenysége is külhonban? Tehát tesz-e ajánlatokat, próbál-e valamilyen módon eljutni 
azokhoz, akik még nem terveznek ugyan beruházást Magyarországon, de potenciálisan 
szereplői lehetnek majd a magyar gazdaságnak?  

A másik kérdésem az lenne, elnök asszony, hogy új hivatalról van szó, és ilyenkor 
mindig felmerül, hogy az új hivatal költségei tervezhetetlenek, mert nincs bázisuk, illetve nem 
ismeretes, hogy vajon hogyan fognak működni. Hogyan állnak a költségvetéssel – hogyha ezt 
megkérdezhetem –, mire elég és mire nem, ami most jelenleg az önök rendelkezésére áll?  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni, 

hogy tervezik-e a közeljövőben vagy a jövő évben valamiféle éves jelentés készítését, mert 
nyilvánvalóan akkor jobban tudunk tájékozódni ebben a kérdéskörben.  

Még egy kérdésem, hogy a hivatal bekapcsolódott-e, illetve van-e információ az 
úgynevezett nagy energetikai projektek – Nabucco, Déli Áramlat – állásáról, mert régen 
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hallottunk ezekről a projektekről, és kérdezném a hivatal vezetőjét, hogy ők tudnak-e ezzel 
kapcsolatban tájékoztatást adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman István képviselő úr, parancsoljon!  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallottam a 

beszámolót, ugyanakkor kicsikét véraláfutásos lett a lelkem, mert nem hallottam egyetlenegy 
mondatot sem a gazdasági önkormányzatokkal, azaz a kamarákkal történő együttműködésről. 
Pillanatnyilag úgy tűnik számomra ebből a beszámolóból, hogy párhuzamosan futnak egymás 
mellett. Tessék szíves lenni megnyugtatni, hogy ez nem így van.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd kérdezzek még – lehet, hogy ez elhangzott a 

tájékoztató elején, csak nem voltam itt –, hogy a volt ITD-vel kapcsolatban van-e valamilyen 
munkamegosztás, pillanatnyilag mi a helyzet ebben a tekintetben. 

Amire még szeretnék rákérdezni, hogy amikor először beszélgettünk elnök 
asszonnyal, akkor a hivatal még felállítási szakaszban állt, hogy sikerült-e ezt a munkát teljes 
egészében befejezni, vagy esetleg még vannak olyan területek, ahol emberek felvételét, 
bővítést terveznek, vagy most már, mondjuk úgy, teljes üzemmérettel tud dolgozni és 
működni a hivatal.  

Amennyiben nincs más kérdés – de akár van még lehetőség egy körre –, átadom a szót 
elnök asszonynak. Parancsoljon! 

Válaszadás 

DOBOS ERZSÉBET elnök (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Köszönöm szépen. 
Abban a sorrendben válaszolok, ahogy feltették a kérdéseket.  

A keletre nyitás Kína és Törökország kapcsán: ami az exportfejlesztési részt, illetve a 
bilaterális programokat illeti, ebben van eltolódás, elég jelentős. Tehát elég sok programunk 
van Kínára fókuszálva, illetve nagyon sok Kínából érkező delegációt fogadunk, például a mai 
napon is van egy 24 fős kínai delegáció a hivatalban. A kínai piac jellemzője az, hogy 
viszonylag lassú a döntéshozatali folyamat, tehát amit mondjuk idén elkezdett a hivatal, nem 
feltétlenül fog idén beérni, sőt. Vannak kínai beruházási projektjeink is, amiből van már egy 
olyan, ami a döntés fázisában van, tehát ott már idén döntést is várunk, de a többinél ez 
nagyon hosszú és nagyon lassú folyamat. Most nem terhelném azzal, de négyszer-ötször jön 
vissza egy kínai delegáció ugyanazon egy projekt kapcsán, ugyanazon kérdéskört 
megtárgyalni, tehát ez egy hosszú folyamat.  

Ami mondjuk Törökországot illeti, pont a múlt héten volt a köztársasági elnök úr 
törökországi látogatása, ahova 24 magyar kis- és középvállalkozás képviselője kísérte el, és 
több mint 50 török céggel tárgyaltak Isztambulban, majd pedig egy másik városban is. Tehát a 
török kapcsolatok és a török piac iránti élénkítés is fontos a hivatal életében és jelen van. 
Befektetési szempontból ők nem annyira relevánsak, mint inkább export szempontjából.  

Hogy mennyire aktív a hivatal a külpiacon, vagy mennyire csak passzívan várja a 
beérkező igényeket; a rendezvények, amelyeket említettem mondjuk befektetésösztönzés 
terén, nem csak a projektmenedzsmentet jelentik, hanem vannak olyan nagy nemzetközi 
fórumok, ahol jelen kell lenni, elő kell adni, ahol leszerveznek számunkra célzott 
tárgyalásokat. Tehát ott tudunk találkozni olyan új beruházókkal, akik nincsenek itt 
Magyarországon, vagy akik mondjuk nem is érdeklődtek még a hivatalnál. Tehát ez vagy 
általános megjelenést jelent, vagy ami ennél sokkal hasznosabb, ha már célzottan találkozunk 
olyan partnerekkel, akik érdeklődhetnek a piac iránt.  
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A költségvetés volt a második kérdés. Azért volt valamennyi bázis, mert bár a hivatal 
új, de volt egy szakmai elődszervezete – ahogy elnök úr is kérdezte –, az ITD, tehát az ITD-
nek is volt egy éves büdzséje, ahhoz tehát lehetett viszonyítani. Ugyan a létszám jóval 
karcsúbb az új hivatalnál, de mondjuk az jelentette az alapot. Azt gondolom, mind a 
működési, mind a személyi költségekben a jelenleg rendelkezésre álló keret elegendő, bár ez 
jóval szűkösebb, mint amit előzetesen jóváhagytak. Viszont, ami nagyon fontos lenne, ami 
kiemelt jelentőségű, hogy létezik – vagyis létezett – egy úgynevezett kereskedelemfejlesztési 
pályázat, ami kifejezetten kis- és középvállalkozások számára volt nyitott az elődszervezetnél. 
Ha ezt a hivatalnál is elérhetővé teszik, akkor ebben jelentős többletköltség jelentkezhet. 
Ennek a tervezett költsége most a jövő évre vonatkozóan 500 millió, de ez a vállalkozási 
igények alapján ennél jóval magasabb. Tehát ez az elődszervezetnél mondjuk a beadott 
igények alapján ennek a duplája is volt. (Burány Sándor megérkezik.) 

A következő kérdés az éves jelentésre vonatkozott. Negyedévente készít a hivatal 
jelentést a gazdasági tárca számára, tehát van féléves, háromnegyed éves, és természetesen 
lesz egy végső éves jelentés, amelyben az eredményeket is bemutatja a Külgazdasági Hivatal.  

Az energetikai projektekhez nem kapcsolódik a hivatal, mi a direkt és indirekt 
exporttal, illetve a közvetlen befektetésekkel és azok menedzselésével foglalkozunk, tehát 
ebben nem vagyunk érintettek.  

Valóban nem említettem a társszervezetekkel való együttműködést, de a hivatalnak, ha 
nem is írásos formában, de van szakmai együttműködése, azt merem mondani, több mint 
50 szervezettel van itthon. Ezek közül egy a kamarai hálózat, de ideértendők mondjuk a 
vegyes kamarák is, amelyek itthon működnek. Ezek közös rendezvények szervezésén, 
előadásokon vagy az ügyfelek átirányításán keresztül működő kapcsolatok, vagy akár közös 
hálózat üzemeltetésével is, például van egy EU-s hálózat, amelyet közösen működtetünk a 
magyarországi regionális kamarákkal.  

Az ITD elődszervezete a Külgazdasági Hivatalnak, de a hivatal nem jogutódja az ITD-
nek. Munkamegosztás nincs, hiszen minden szakmai feladatot átvett a Külgazdasági Hivatal 
az ITD-től, tehát nincs olyan, a külgazdasághoz és ehhez a két területhez kapcsolódó szakmai 
feladat, amit az ITD látna el, tehát mindent átvett a Külgazdasági Hivatal.  

Kérdés volt, hogy befejeződött-e a hivatal felépítése. A hivatal engedélyezett létszáma 
155 fő, ebből jelenleg 147-en dolgozunk a Külgazdasági Hivatal keretén belül. Megvan a 
Külgazdasági Hivatal székháza, megvannak a regionális irodák, a regionális központok is, az 
ott dolgozó kollégák is, tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból befejeződött a hivatal 
felépítése, illetve a néhány fős létszámot még fel kell tölteni, de nincs olyan szakmai terület, 
amit a hivatal ne látna el vagy amit nem fedne le a külgazdaság terén.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) 

Kupcsok Lajos képviselő úr. Akkor még egy kérdés kört nyitok, és szerintem utána viszont 
lezárnánk a meghallgatást. Először Kupcsok képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Két nagyon rövid kérdésem 

lenne. Az első, hogy az alapadatokat – a befektetésösztönzésnél nagyon fontos, hogy mit 
kínálunk az érdeklődőnk – honnan meríti a hivatal. Ez különösen a vállalkozói oldalról 
érdekes, ugyanis a kötelező regisztráció majd január 1-jétől fog elindulni a kereskedelmi és 
iparkamaráknál, és azért eléggé foltos lenyomat áll rendelkezésre akár érdekképviseleti, akár 
munkaadói oldalon a potenciális vállalkozói kínálatról.  

A másik kérdéskör arra vonatkozna, hogy a kis- és középvállalkozásoknál az eddigi 
tapasztalatok alapján akár szektorálisan, akár volumenben, akár a trendek vonatkozásában 
milyen következtetések vonhatók le. Tehát úgy is mondhatnám pestiesen, hogy mire van 
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kapás, milyen országok szerint. Mondjuk a kínaiak mire érzékenyek, mindenre, vagy hogyan 
lehet ezt finomítani?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs képviselő úr még egyszer, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kormányzati részről 

többször elhangzott a szándék a közigazgatási folyamatok egyszerűsítésére, beleértve ebbe 
nyilván a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítését is. Ennek 
nyilván csak egy része az, amelyik az ön munkáját érinti, és inkább távlati célként vetem fel a 
kérdést, jó példaként felhozva a Csehinvest működését, ahol gyakorlatilag egykapus 
ügyintézéssel egy beruházó mindenfajta engedélyeztetési és hatósági feladatot el tud intézni. 
Hogyan látják, mikor reális ezt az állapotot elérni, hogy a ma nem potenciális beruházó 
gyakorlatilag egy ablaknál el tudja intézni az összes szükséges engedélyeztetési folyamatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha 

nincs, ezzel a kérdések utolsó körét is lezárom, és elnök asszonyé a szó, parancsoljon. 
 
DOBOS ERZSÉBET elnök (Nemzeti Külgazdasági Hivatal): Köszönöm. A 

vállalkozásokra vonatkozó alapadatokra vonatkozott az első kérdés. Ez valóban nagyon 
nehéz, viszont azokkal a szakmai szövetségekkel, szervezetekkel tényleg nagyon jó és élő 
kapcsolatunk van, amelyek összefogják azokat a cégeket, amelyek mondjuk export 
szempontjából érdekesek lehetnek, és kellő tőkével vagy gyártókapacitással rendelkeznek 
ehhez. Tehát mi alapvetően, ha új cégek bevonására van szükség, a szakmai együttműködő 
partnerekhez és szövetségekhez szoktunk fordulni, amelyek azért ebben nagyon profik, 
tényleg naprakész adatokat tudnak adni, és rendelkezésre állnak. 

A kisvállalkozások kapcsán melyek a népszerű szektorok vagy miben vagyunk igazán 
jók? Közel 30 ilyen szektorral foglalkozunk, és nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, amit 
kiemelnénk ebből, ugyanis más szempontok vannak. A legnagyobb foglalkoztatotti létszám 
még mindig az elektronika, amiben nagyon jók vagyunk, de a különböző technológiai 
fejlesztések szintén, alapvetően az informatika terén. Nagyon egyedülállók, egyediek, nagyon 
szeretik ebben a magyar cégeket, versenyképesek, gyorsak, megbízhatók, tehát ebből a 
szempontból nagyon jók. De vannak extrém példák is, tehát gépgyártás, mezőgépgyártás terén 
is nagyon jók az adatok Magyarországról. Tehát nagyon nehéz azt behatárolni – ez 
relációfüggő –, hogy kit szeret vagy mi a népszerű a magyar piacban. De ugyanígy 
mondhatnám a textilipart is, amit már leírtak, és nagyon sok olyan gyöngyszem van még 
mindig itthon, akiknek nagyon nagy megrendeléseket sikerült realizálni még az idén is. Tehát 
vannak a tradicionális iparágakból is olyanok, amelyek nagyon jól mennek, és amelyeket újra 
lehet építeni, de az újakra is van kereslet. 

Az egykapus rendszerről, hogy mikorra lehet ezt megvalósítani. A hivatal abból a 
szempontból egy kapu most, hogy nem mi intézzük ezeket a hivatali engedélyeket és 
egyebeket, hanem nyilván segítünk megtalálni azt a hatóságot, illetékes hivatalt, amely ebben 
tud segíteni, és szerintem ez a cseheknél is hasonlóképpen van. Tehát a különböző 
engedélyeztetéseket nem maga a Csehinvest végzi, hanem ő az a segítő kéz, amely 
tulajdonképpen a befektetőt végigvezeti ezen a rendszeren. Ha a csehekhez képest nem is, de 
a környező országokhoz képest egyébként ebben Magyarország jobb. Tehát még mindig 
kevesebb engedélyeztetés szükséges itt nálunk, mint mondjuk néhány szomszédos országban. 
Biztos, hogy lehet ezen még javítani, esetleg tovább csökkenteni és még kevesebb 
adminisztrációval terhelni ezeket a cégeket, szerintem ezen folyamatosan dolgozunk, mert 
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igenis nagyon sok ilyen adminisztrációs teher csökken például a vállalkozók vagy külföldi 
befektetők részére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor köszönjük szépen elnök asszonynak, hogy jelen 

volt, remélem, hogy majd egy későbbi fázisban is fogunk találkozni, valamikor a jövő 
esztendőben. A munkához pedig értelemszerűen sok erőt és sok szerencsét is kívánunk.  

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4922. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló, illetve hadd ne olvassam végig, mert még sok mindenről szóló törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságáról történő döntés. Ha jól tudom, Villányi Imre főosztályvezető úr 
képviseli a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot ebben a tekintetben. Van-e esetleg 
szóbeli kiegészítenivalója a törvényjavaslattal kapcsolatban?  

 
DR. VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden összefoglalnám a törvényjavaslat főbb elemeit, 
ebben a mellettem ülő Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes asszony is fog segíteni.  

Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő 4922. számú törvényjavaslatot november 12-én 
nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek, elsősorban abból a célból, hogy a Széll Kálmán-
akcióterv 16. pontját teljesítse, mely pont szerint a cél a felszámolási eljárások gyorsítása. 
Ezen belül a törvényjavaslatban megjelenő konkrét célok, a fizetésképtelenségi, cégeljárási 
szabályok hatékonyabbá tétele, gyorsítása, a hitelezők érdekeinek védelme, a gazdasági 
életben tapasztalt visszaélések minél teljesebb körű visszaszorítása, a jogérvényesítés 
elősegítése. Ezen célok érdekében a törvényjavaslat javaslatot tesz a csődtörvény, a 
cégtörvény, a társasági törvény, az egyéni vállalkozói törvény és néhány egyéb csatlakozó 
törvény módosítására.  

Néhány főbb célt, feladatot, irányt kiragadnék az egyes törvényekből. A csődtörvény 
módosításának célja, hogy az eljárás alá került adós vagyonának védelmét erősítse, erősítse a 
csődeljárás adósságrendező funkcióját, a csődegyezségek megkötésével pedig a felszámolási 
eljárások száma csökkenjen, az eljárások átláthatóbbak legyenek és a kapcsolódó 
jogszabályokkal koherensek maradjanak.  

Ösztönzi a csődegyezség és a felszámolási egyezség megkötését, előírja a jóhiszemű 
joggyakorlást, hiszen ezek az egyezségek, amelyeket támogatni kíván, nem irányulhatnak 
arra, hogy az adós egyes hitelezőivel a többiek rovására összejátsszon. Ugyanakkor 
megteremti a törvényi keretszabályait annak, hogy a felszámolási eljárásban is be lehessen 
vezetni az állam által ellenőrizhető módon az internetes alapú elektronikus értékesítési 
formákat. A bizonyíthatóan vagyontalan cégek megszüntetésekor nem történne meg a 
csődnyitás a törvényjavaslat szabályainak elfogadása esetén, helyette egy gyorsított eljárásban 
zajlana le a kivezetésük a piacról.  

A társasági törvény módosításának elsődleges célja a hitelezők érdekeit sértő módon 
eljáró vezető tisztségviselőkkel, tulajdonosokkal szembeni fellépés lehetőségeinek bővítése, a 
javaslat bővíti a kizáró okokat, a korlátozott felelősségükkel visszaélő tulajdonosok esetében 
pedig a társaságalapítást. Ezenkívül megfelelő biztosíték nyújtásához köti az üzletrész 
átruházását, szigorítja szétválás esetén a jogutódok felelősségét.  
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ELNÖK: Főosztályvezető úr, bocsánat, nem akarok közbeszólni, de nem kell 
ismertetnie a törvényjavaslatot, erre volt módunk és lehetőségünk. Azt kérdeztem, hogy 
szóbeli kiegészítése van-e.  

 
DR. VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezen kívül akkor nincs, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről? 

(Jelzésre.) Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, válaszadás 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az lenne a kérdésem, hogy 
nem merült-e fel a tervezet elkészítésekor az, hogy az egyes törvények módosítása helyett egy 
átfogó szabályozás lenne szükséges ezen a területen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

akkor válaszra átadom a lehetőséget vagy a főosztályvezető úrnak, vagy a főosztályvezető-
helyettes asszonynak.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, felmerült. Azonban úgy gondoltuk, hogy az új polgári törvénykönyvvel 
és a polgári perrendtartás átfogó vizsgálatával célszerű ezt megoldani, ugyanis azt gondoljuk, 
hogy egy új csődtörvényt egy nagyobb hatásvizsgálatnak, nagyobb gazdasági 
hatásvizsgálatnak és a nemzetközi tapasztalatok mélyebb megismerésének kell megelőznie. 
Tudomásunk van róla, hogy a Bizottság is felül kívánja vizsgálni azt a bizottsági rendeletet, 
ami a nemzetközi magánjogi vonatkozásokat szabályozza, tehát azt gondoljuk, így 
konzekvensen lehet majd nekiindulni egy új csődtörvénynek.  

Természetesen tervbe van véve, de ez a félév arra volt jó, azt kívántuk, hogy a 
legsürgősebb kérdések megoldásra kerüljenek, egyébként pedig a bíróságokkal, gyakorlati 
szakemberekkel egyeztettünk amiatt, hogy a koherens szabályozást megteremtsük a gazdasági 
jogalkotás területén. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Még egy lehetőség, Tukacs képviselő úr.  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Egy nagyon apró pótlólagos kérdésem lenne, hogy 

hozzávetőlegesen milyen időtávra lehet tenni az új, átfogó szabályozás megszületését.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mint ahogy az előbb említettem, célszerű ezt a polgári törvénykönyv 
ütemezéséhez és a polgári perrendtartáshoz kötni, hiszen a polgári perrendtartás a csődeljárás 
mögöttes szabálya.  

 
ELNÖK: Úgy tudom, jövő évre várható – ha én is válaszolhatnék képviselő úrnak –, a 

polgári törvénykönyvet már az idei törvénykezésébe értelemszerűen nem nagyon tudja 
bevállalni az Országgyűlés.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): És a bizottsági rendelet felülvizsgálatának az ütemezésétől is függővé tennénk.  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Értem, köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy további kérdés vagy észrevétel 
nem volt, és az általános vitára való alkalmasságról döntünk, kérdezem, a bizottság tagjai 
közül ki tartja általános vitára alkalmasnak. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
22 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak és főosztályvezető-helyettes asszonynak a 
jelenlétet.  

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra, az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 
Tisztelettel üdvözlöm Kovács Pál helyettes államtitkár urat, és kérdezem, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése.  

Kovács Pál helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak egy 
nagyon rövid kiegészítésem lenne. Itt egy hat törvény módosításából álló csomaggal állunk 
szembe, a földgázellátásról és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény esetében az 
ez év januárjában az EMFESZ tönkremenetelével kapcsolatban előállt válsághelyzet során 
első alkalommal kellett alkalmaznunk az addig elméletben kezelt válsághelyzet-kezelési 
szabályokat és megoldanunk a helyzetet, ami akkor kialakult. Ennek a tapasztalatait 
igyekeztünk most átültetni ebbe a törvénybe, ami operatív jelleggel miniszteri hatáskörbe 
javasolja tenni a földgázellátási zavar, illetve válsághelyzet kezelésének a szabályozását, 
illetve két törvény esetében, a bányászati törvény, illetve a megújuló energia közlekedési célú 
felhasználásának előmozdításáról szóló törvény esetében pedig kötelezettségszegési eljárás 
következtében sürgős volt a törvény módosítása.  

Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés vagy 

észrevétel. (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a problémánk ezzel a 
csomaggal is, hogy már az idén legalább 10-szer módosultak energetikai tárgyú törvények. 
Sok esetben oly módon, hogy szintén jogharmonizáció célú módosítások történtek, bár 
jeleztük, hogy vannak hibák a javaslatokban, ennek ellenére ezek úgy kerültek be a 
szabályozásba, és most íme itt van előttünk néhány tétel, azért kerül be a törvényjavaslatba, 
mert korrigálni kell azokat a tételeket, amelyeket korábban rosszul fogadott el az 
Országgyűlés.  

Az a baj ezekkel a szabályozásokkal, hogy meglehetős bizonytalanságot okoz az 
iparág szereplőiben. Nem látják azokat a folyamatokat, amelyeket a kormányzat meg kíván 
valósítani a következő időszakban, így aztán fejlesztések lógnak a levegőben, halasztottak el 
felújításokat, karbantartásokat. A villamosenergia-szektor számos területén vannak komoly 
problémák, amelyeket jeleztünk is egyébként plenáris ülésen interpelláció, kérdés formájában. 
Természetesen ezekre nem ad megoldást ez a javaslat sem, és hát többlet adminisztrációs 
terheket jelent az iparág szereplői számára, különösen a távhőszolgáltatás területén, 
kérdésesnek tartjuk, hogy miért volt most szükség ennek a javaslatnak a megfogalmazására.  
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Mindezekre tekintettel mi – bár belátjuk, hogy jó néhány területen jogharmonizációs 
kötelezettség miatt a javaslatra szükség van – a fölsorolt fenntartások miatt tartózkodni 
fogunk a szavazáskor. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék elmondani helyettes államtitkár 

úrnak, ami nem kapcsolódik szorosan ehhez a témához. Mi el tudjuk fogadni a javaslatba 
foglalt szabályozásokat, viszont szeretnénk felvetni a problémát, amit, ha lehet, akkor akár 
egy módosító javaslattal ehhez a törvényjavaslathoz kapcsolódóan vélnénk megoldani.  

A frakcióban felmerült az a komoly probléma, hogy Magyarországon most már egyre 
gyakoribb az, hogy főleg a nagy intézményi üzemeltetők esetében szétválik egymástól az 
adott területen a rendszerüzemeltető és értelemszerűen az, akitől a villamos energiát 
vásárolják. Ez főleg az önkormányzatoknál okoz olyan problémát, hogy azok az 
önkormányzatok, amelyek ma például világítási rendszerek korszerűsítésébe kezdenek, akkor 
rendszeresen találkoznak azzal a problémával, hogy ha korábban viszont már egy másik 
szolgáltatótól vásároltak villamos energiát, mert az olcsóbb volt, éltek a piaci lehetőséggel, 
akkor a rendszer üzemeltetője helyből ellenérdekeltté válik minden fejlesztésben, mert akkor 
például az egyes karbantartási díjak már nem hozzá kerülnek. Ez a probléma különösen 
igazságtalan, mert a legtöbb helyen ennek a rendszernek a kiépítését például effektív az 
önkormányzatok a saját pénzükön is végezték.  

Azt látjuk, hogy fel kell oldani ezt a problémát, mert az ingyen átadott eszközökért 
utólag pénzt kérnek, és ráadásul még azok továbbfejlesztését is akadályozzák. Ez – finomam 
szólva – igazságtalan helyzet, és ezt a jogi szabályozást szeretnénk feloldani. Azt gondoljuk, 
hogy erre többféle megoldási lehetőség is van, az egyik lehetőség például, hogy az ingyen 
átadott eszközöknél esetleg évekig ne lehessen fölszámítani díjat – vagy azt az egész 
díjfizetésen belül figyelembe kell venni –, illetve nagyobb szabadság biztosítása ezen a 
területen. Mi mindenképpen szeretnénk egyeztetni a tárcával, ezt fontos problémának tartjuk, 
amit ennek a törvényjavaslatnak a keretében meg akarunk oldani.  

Ezt csak jelezni akartam. (Kovács Tibor: Még valamit elfelejtettem, elnök úr.) 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Mindez akkor igaz, 

hogy ha ezzel a javaslattal nem az történik, mint tegnap az adótörvényekkel, hogy itt van 
előttünk egy viszonylag semleges javaslat, aztán a zárószavazás előtt pedig lényegi 
módosításokat tartalmazó javaslatcsomag kerül elénk. Ezt a gyakorlatot kérnénk, ha lehet, 
akkor mellőzzék a kormánypártok, mert egyszerűen követhetetlen, nem csak a képviselők, a 
jogalkalmazók számára is. Képzeljük el, hogy azok a vállalkozások, amelyek könyveléssel 
foglalkoznak, meg amelyek az adótörvények számítástechnikai hátterét biztosítják, a tegnapi 
csomag alapján most soványdisznóvágtában hogyan látnak neki, hogy átalakítsák a 
számítástechnikai rendszerüket, hogy december 31-ére készen legyenek vele.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ehhez ugyan tudnék mondani egy-két mondatot, de inkább nem generálom a 

vitát. Van-e további kérdés vagy észrevétel a témára vonatkozóan? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor kérdezem helyettes államtitkár urat, kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Jelzésre.) Parancsoljon!  

Válaszadás 

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. A Kovács Tibor alelnök úr által fölvetet többlet adminisztrációs terhekkel 
kapcsolatban kifejezetten a távhőszolgáltatásról szóló törvény esetében – úgy gondolom – a 
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hatósági ármegállapítás során keletkezett tapasztalatok indokolják ezeknek a beszámolási 
kötelezettségeknek az előírását, amiben mi azt kérjük a távhőszolgáltatóktól, hogy 
szétválasztási kötelezettséget írunk elő, hogy az egyes folyamatok és ezen folyamatlépések 
közötti elszámolás tiszta, világos, átlátható legyen, ezáltal a távhő összköltségét világosan, a 
rárakódott terhek nélkül láthatóvá tegyük. Az adminisztrációs kötelezettség növekedésének a 
célja – ami lehet átmeneti – a távhő-szolgáltatási árakban egyfajta konvergenciát elérni a 
szolgáltatási árakban jelenleg tapasztalható rendkívül nagy szórás tekintetében.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt is az általános vitára való alkalmasságról fogunk 
dönteni első helyen kijelölt bizottságként. Kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
22 igen szavazattal támogatta. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. (Kovács Tibor: Előadót 
állítunk?) Igen, bizottsági előadót kell állítanunk, jó, hogy szól, alelnök úr. Mindig elfelejtem, 
tehát figyelmeztetni kell. Először itt kell állítani előadót, aztán pedig az ezt megelőző 
napirendi pontnál is. Először kérdezem, hogy a jelen napirendi pontnál többségi előadónak 
vállalkozik a bizottság színeiben? (Közbeszólás: Mikor tárgyaljuk?) Úgy tudom, csütörtökön 
délelőtt. Márton Attila a vezérszónok, Koszorús László alelnök úr vállalta, köszönöm szépen. 
(Jelzésre.) A kisebbségi előadó pedig Tukacs képviselő úr lesz, az előző napirendi pontnál is. 
Az előző napirendi ponthoz is kell többségi előadó, ez a csődeljárással kapcsolatos kérdéskör. 
Az melyik napon lesz? (Kovács Tibor: Csütörtökön délelőtt lesz.) Ha Koszorús képviselő úr 
ezt is elvállalja, nagyon szépen köszönöm, tehát ő lesz a többségi előadó mindkét témakörben, 
és a kisebbségi előadó pedig Tukacs István képviselő úr lesz. 

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Áttérünk a munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megvitatására. Tisztelettel üdvözlöm Czomba államtitkár urat. Itt, tekintettel arra, hogy 
tetemes mennyiségű módosító javaslat van, szeretnék javaslatot tenni – amennyiben ezzel a 
bizottság egyetért – ugyanúgy a csomagban történő döntésre. Ennek a szerkezetét kiosztottuk 
a bizottság tagjainak, mely gyakorlatilag a következőképpen épül fel. Vannak a kormány által 
támogatott módosító indítványok, melyekről itt tudomásunk van. Vannak olyanok – 
mindösszesen három ilyen van –, amelyeket tudomásom szerint a többségi frakciók 
támogatnak, legalábbis egyelőre, bár a kormány nem ért velük egyet. Értelemszerűen vannak 
a többségi frakciók módosító indítványai, ahol a frakciótámogatás sincs meg és a kormány 
támogatása sincs meg, és az ellenzéki képviselőcsoportok, valamint a függetlenek módosító 
indítványait pedig értelemszerűen külön bontottuk az ajánlásban, hogy ezekről külön-külön is 
lehessen dönteni. Természetesen, ha bárki bármelyiket ki akarja kérni, akkor ezt egyébként 
külön meg lehet tenni. Ez a szokásos eljárási rendünk azokban az esetekben, amikor 
nagyszámú módosító indítványt kell tárgyalni, például a költségvetésnél is majd ezt követően.  

Kérdezném akkor először, hogy a bizottság tagjainak van-e ezzel a tárgyalási renddel 
kapcsolatban bármilyen kifogása. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, ki az, aki egyetért 
ezzel a tárgyalási renddel, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg. (Szavazás.) Úgy látom, a 
bizottság többsége ezzel egyetért, köszönöm szépen. 
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Áttérünk a javaslatok tárgyalására. Először az a kérésem, hogy ezen a bontáson belül 
akkor haladnék sorrendben, és kérem, hogy ha van olyan javaslat az adott csomagból, 
amelyiket bárki külön ki akar kérni, azonnal jelezze kézfelemeléssel, és kérem, hogy a 
jegyzőkönyv is kapjon értelemszerűen ebből a papírból.  

Tehát először az előterjesztő által egyetértésre javasolt pontok következnek, itt először 
államtitkár urat kérdezem, hogy ezek valóban megegyeznek-e azokkal a módosító 
indítványokkal, amelyeket a kormány támogat.  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. Megegyezik.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az államtitkár urat 

kérdezni, hogy a törvényjavaslat kapcsán, illetve ismerve a benyújtott módosító 
indítványokat, illetve azok nagy számát, a kormány folytat-e – vagy kíván-e folytatni – az 
érdekképviseletekkel további egyeztetéseket arról, hogy esetleg melyek azok a módosító 
indítványok, amelyeket tudna támogatni a kormány, vagy ezzel a mostani bejelentésével, 
hogy mit támogat és mit nem támogat, ezzel ezt a folyamatot lezártnak tekinti a kormány. Mi 
szerencsésebbnek tartanánk, ha itt nem ez hangzana el, mert akkor egy egész érdekes helyzet 
áll elő.  

 
ELNÖK: Itt arra azért szeretném felhívni alelnök úr figyelmét, hogy bármilyen 

szavazási helyzet a végén csak akkor alakul ki, amikor a parlament meghozza az ezzel 
kapcsolatos döntéseit. Nem csak a kormány, hanem a Fidesz képviselőcsoportja is találkozott 
a szakszervezetek képviselőivel, áttekintettük az erre vonatkozó szabályozásokat is, 
javaslatokat is kértünk tőlük, és értelemszerűen mi is még ennek a fényében fogjuk a végső 
álláspontunkat kialakítani. Tehát az, hogy mely módosító indítványok kerülnek 
megszavazásra, majd szerintem akkor fog eldőlni, amikor odáig eljutunk a parlamentben. A 
legjobb tudomásom szerint ez a kormány pillanatnyi álláspontját tükrözi, de hát ebben 
államtitkár úr jogosult megnyilvánulni, én csak a frakció részéről jeleztem, hogy mi is 
folytattunk a szakszervezetekkel ezzel kapcsolatos egyeztetést.  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Valóban így van, de a kormány részéről többször hangsúlyoztuk, hogy egy olyan 
horderejű törvény van a magyar parlament előtt, amely hosszú évekig vagy akár évtizedekig 
is meghatározhatja a munka világa szereplőinek a mozgásterét, ezért természetesen nem 
zárkózunk el a tárgyalás lehetőségétől, még ebben a szakaszban sem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor viszont most tényleg áttérünk a döntéshozatal 

folyamatára. Először tehát vannak az előterjesztő, tehát a kormány által támogatott módosító 
indítványok. Amennyiben senki nem szándékozik ebből egyet sem kikérni, akkor kérdezem, 
hogy a tisztelt bizottság tagjai közül ki támogatja a kormány által is támogatott módosító 
indítványokat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében a bizottság ezeket elfogadta.  

Áttérünk arra a három módosító indítványra, a 664., 666., 684. ajánlási pontokra, 
melyeket az előterjesztő tudomásom szerint nem támogat, ellenben a többségi 
képviselőcsoportok a támogatásukat javasolják.  

Kérdezem a kormányt, jól tudom-e, hogy ezeket a kormány nem támogatja.  
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DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? 

(Jelzésre.) Aradszki András képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A 666. javaslat elfogadása felborítaná azt a 

rendszert, amit egyébként a kormány által támogatott indítványok és az előterjesztés kialakít. 
Tehát ennek a támogatását erősen kétségesnek és bizonytalan következményűnek tartom.  

 
ELNÖK: Tehát a képviselő úr azt javasolja, hogy erről külön döntsünk a kettőhöz 

képest? (Jelzésre.) Rendben van, akkor erről külön fogunk dönteni. Tehát először a 664. és a 
684. pontot fogom feltenni szavazásra, és Kontur Pál képviselő úr javaslatai közül a 
666. pontról külön szavaznánk.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül a 664. és a 684. ajánlási pontokat ki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem szavazat ellenében a bizottság ezeket a módosító indítványokat támogatta.  

A 666. ajánlási pontban Kontur Pál és Kara Ákos a törvényjavaslat módosítását 
javasolják, Aradszki András képviselő úr ennek a külön szavazását kérte. Kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül ki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás, akkor 
éppen megkapta a többséget a szóban forgó módosító indítvány.  

A következő ajánlási pontok: a 35., 210., 214., 229., 240., 306., 325., 338., 526., 555., 
618., 706., ezeket a képviselőcsoportok sem támogatják, de legjobb tudomásom szerint a 
kormány sem, így kérdezem, hogy ezt jól tudom-e.  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Aradszki András képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Két módosító javaslatom 

van bent, a 35. és a 214., amelyeken lehetne javítani kapcsolódóval. A 35. alatti egyszerűsítést 
jelent a gazdálkodó szervezetek számára, a kapcsolódó módosító javaslat tárgya az lesz, hogy 
az adattovábbítást csak a leányvállalat és az anyavállalat között engedné meg, a 214. pontban 
is lenne egy kapcsolódó módosító indítvány, amely erre az esetre, amit szabályoz, a távolléti 
díj alkalmazására kerülne sor. Tehát távolléti díjat kapna az illető munkavállaló. Arra kérem a 
bizottság tagjait, hogy ezt támogassák, hogy kapcsolódókkal hátha tudunk rajta javítani.  

 
ELNÖK: Felhívnám a képviselő úr figyelmét, hogy kapcsolódó módosító indítványt 

teljesen függetlenül attól, hogy egyébként a módosítót támogatta-e a bizottság vagy sem, vagy 
egyáltalán kapott-e egyharmadot vagy sem, be lehet adni hozzá minden további nélkül. Tehát 
a javítás lehetősége megvan, sőt a Házszabály értelmében még akkor is be lehet adni hozzá 
kapcsolódó módosító javaslatot, ha ön ezt esetleg visszavonja. Mert egyszer már megnyitotta 
módosítók formájában ezt a témát. De gondolom, ilyen szándéka nincsen, tehát nem ezért 
hívtam fel rá a figyelmet, csak azért, hogy itt a bizottsági támogatásnak ebből a szempontból 
nincs jelentősége.  

Ennek ellenére kéri-e a külön szavazást a két módosítóról? (Jelzésre.) Jó, akkor külön 
fogunk szavazni arról a kettőről.  

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
először az előbb említett felsorolásból a 214-től a 706-ig terjedő ajánlási pontokról szavazunk, 
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mert a 35. és a 210. javaslatról külön. (Jelzésre.) Illetve a 214. pontot kérte ki, úgyhogy akkor 
felsorolom: a 210., 229., 240., 306., 325., 338., 526., 555., 618., 706. ajánlási pontokról 
szavazunk most, melyeket a kormány nem támogat. Ki támogatja ezeket? (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság ezeket a módosító javaslatokat a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

A következőkben a 35. és a 214. ajánlási pontokról szavazunk, melyeket Aradszki 
András képviselő úr nyújtott be. Ha jól tudom, a kormány ezeket sem támogatta, de ez már 
elhangzott nyilatkozat formájában. Aki tehát ezeket a módosító indítványokat támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! Szerintem egyharmadot kapjon, úgyhogy ennyiben én is 
csatlakozom a dologhoz. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal a 
módosító indítványt ugyan nem támogatta, de mindkét ajánlási pont egyharmadot kapott.  

Áttérünk a következő sorozatokra. Először az MSZP képviselőcsoportja által 
benyújtott nagyszámú módosító indítvány következik, melyeket most nem sorolok fel, de a 
táblázatban ott találhatók, és a jegyzőkönyv mellékletében lesznek. Először is kérdezem, hogy 
ezek közül bármelyiket támogatja-e a kormány. Bár az előbb már döntöttünk a kormány által 
támogatottakról, de megkérdezem, hogy ezek között van-e még olyan.  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát a kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel, vagy 

bármelyikről kell-e külön döntenünk? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor kérdezem, ki 
támogatja az MSZP képviselőcsoportja által benyújtott, a kormány által nem támogatott 
módosító indítványokat. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A következő csoportban a Jobbik képviselőcsoportjának azok az indítványai vannak, 
amelyeket a kormány nem támogatott. Ezek közül kell-e bármelyikről külön dönteni? (Nincs 
jelzés.) Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki 
támogatja a Jobbik képviselőcsoportjának azon indítványait, melyeket a kormány nem 
támogatott, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Az LMP képviselőcsoportjának azon indítványai következnek, melyeket a kormány 
nem támogatott. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító javaslatokat. (Szavazás.) A 
bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak.  

A következőkben a független képviselők azon módosító indítványairól fogunk 
dönteni, melyeket a kormány nem támogatott. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy 
észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja ezeket a módosító 
indítványokat. (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság ezeket 
nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, a költségvetési törvényre, amit egyébként 
hasonlóképpen tárgyalnánk. Egy új verziót szeretnénk kiosztani, ez az élő verzió, és 
értelemszerűen annak alapján haladnánk. (Koszorús László távozik. – Dr. Lenhardt Balázs 
megérkezik.)  

Tisztelettel üdvözlöm Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes urat a kormány 
képviseletében. Ön is kézhez kapta ezt a táblázatot? (Engyel Gyula: Igen.) Mert itt is 
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hasonlóféleképpen döntenénk, de előtte természetesen megkérdezem a bizottságot, hogy van-
e bárkinek kifogása az ellen, hogy hasonlóképpen döntsünk a költségvetéshez benyújtott 
kapcsolódó módosító indítványokról. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki 
támogatja az összevont tárgyalást. (Szavazás.) A bizottság túlnyomó többsége ezt támogatta.  

Ennek megfelelően akkor kérdezem először főosztályvezető-helyettes urat, hogy 
stimmel-e az az állítás, hogy a papíron fölsorolt kapcsolódó módosító indítványokat a 
kormány támogatja.  

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az 1. pontban felsorolt ajánlási pontokkal és azok kapcsolódó részeivel az előterjesztő 
egyetért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először értelemszerűen ezekről fogunk dönteni. 

Tisztelettel kérdezem, hogy ezek bármelyikéről kell-e egyébként külön dönteni. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nem, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a kormány által is támogatott 
módosító indítványokat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 18 igen 
szavazattal ezeket a módosító indítványokat támogatta.  

Van egy olyan módosító indítvány, a 636/1., amelyet a kormány nem támogat, 
ellenben a többségi képviselőcsoportok a támogatását javasolják. Jól tudom, hogy ezt a 
kormány nem támogatja?  

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki támogatja ezt a módosító indítványt, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt 18 igen szavazattal támogatta.  

Áttérünk a kormánypárti képviselőcsoportok, illetve az emberi jogi bizottság által 
benyújtott azon módosító indítványokra a 90/2., 149/1., 169/1., 256/1., 421/1. ajánlási 
pontokra, ezeket a kormány nem támogatja, ha jól tudom. 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az előerjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki ezeket támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság ezeket a módosító 
indítványokat nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak.  

A következőkben az MSZP képviselőcsoportja által benyújtott azon indítványokról 
döntenénk, amelyeket tudomásom szerint a kormány nem támogat, mivel a kormány által 
támogatottakról döntöttünk külön. Kérdezem, ezekkel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki ezeket az ajánlási pontokat támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem támogatta, és 
egyharmadot sem kaptak.  

A következőkben a Jobbik képviselőcsoportja által benyújtott négy ajánlási pontról 
döntenénk. A kormány ezeket sem támogatja. Kérdezem, van-e ezekkel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel. (Jelzésre.) Lenhardt Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Félreértés volt, csak támogatni akartam.  
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ELNÖK: Értem. Tehát a 156/1., 167/1., 320/1., 656/1. javaslatokról döntünk. Aki 
ezeket támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság ezeket 4 igen 
szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak.  

Az LMP képviselőcsoportja által benyújtott 443/1. pont maradt utoljára, ha jól tudom, 
a kormány ezt sem támogatja. Kérdezem, ki az, aki ezt a módosító indítványt támogatja. 
(Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak a jelenlétet. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4855. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4855. számú törvényjavaslatra. Itt Csonka Ernő helyettes 
államtitkár úr képviseli a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot. A feladatkörünkbe 
tartozó módosító indítványokat tárgyaljuk, ennek megfelelően az ajánlás nem minden 
módosító indítványát.  

Az 5. ajánlási pontban van Lamperth Mónika képviselő asszonynak egy módosító 
indítványa, kérdezem ezzel kapcsolatban a tárca vagy a kormány álláspontját.  

 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok képviselni, nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki 

támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada 
sem támogatta.  

A 7. ajánlási pontban szintén Lamperth Mónika képviselő asszony módosító 
indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 8. ajánlási pontban szintén Lamperth Mónika képviselő asszony javaslatáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 9. pont – összefüggéseivel – Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját.  
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CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 10. pontban Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 13. ajánlási pontban Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 21. ajánlási pontban Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 23. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját.  
 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 45. ajánlási pontban Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Végül a 47. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját.  
 
CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Köszönöm szépen, ezzel az ajánlás végére értünk, helyettes államtitkár úrnak és 

munkatársainak köszönöm a jelenlétet. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 
hálózatok közötti barangolásról (roaming), (átdolgozás), COM (2011) 402; 2011/0087 
(COD) (Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 

Áttérünk a legutolsó napirendi pontunkra a mai napon, az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról, 
azaz a roamingról. Itt a bizottsági véleményt kell kialakítani a Házszabály megfelelő 
paragrafusa alapján. Sajnos a vonatkozó szabályok értelmében az előterjesztést magát, 
mármint a megalapozó anyagot, a kormányálláspontot nem oszthatom ki a bizottság tagjainak. 
Nem tudom, ez miért van így, de viszont a kialakított álláspontunkat, amit egyébként annak 
alapján alakítottunk ki, értelemszerűen igen, és ez kiosztásra is került. Ezért kicsit bővebb lére 
is eresztettük, pontosan azért, hogy az a szempontokra is ki tudjon térni.  

Ami a roamingot illeti, mindenképpen indokoltnak tartjuk, hogy ezzel kapcsolatban a 
szabályozás szigorodjon, illetve szülessen meg, és lényegében a bizottsági ajánlás áttekinti, 
hogy a roaming kapcsán melyek azok a pontok, amelyeknek van egy kritikus határuk a 
magyar szempontok figyelembevételével is, és erre teszünk egyébként észrevételt a Bizottság 
ajánlásához, illetve a Bizottság álláspontjához képest. 

Kérdezem, hogy a kormány képviselőjének van-e ezzel kapcsolatban észrevétele, tehát 
helyettes államtitkár úr kívánja-e ezt esetleg szóban valamivel kiegészíteni.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Néhány konkrét számadattal, amit a Bizottság megosztott velünk. Kiegészítésképpen 
tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy az adatroaming esetében 2012. július 1-je és 
2014. július 1-je között közel 50 százalékos kötelező csökkentést ír majd elő a rendelet. Ez azt 
jelenti, hogy 90 centről 50 centre csökken az az adatforgalmi díj, amit megabájtonként fizetni 
kell. Ezen túlmenően a kezdeményezett hanghívások esetében 35-ről 24 centre fog csökkenni 
az a percdíj, amit fizetni kell ezen szabályozás eredményeképpen, és egy minimális, 
10 százalékos csökkentés várható a fogadott hanghívások, illetve az sms-ek vonatkozásában. 

A tájékoztatóban szereplő információkon túl az EU 2020 digital agenda programja 
tartalmazza azokat a fontos informatikai, infokommunikációs célokat, melyek között 
kiemelten szerepel a különböző roamingdíjak csökkentése. Az erre vonatkozó menetrend az 
előbb elmondott számadatokon túl azt is tartalmazza, hogy meghosszabbodik az az időszak, 
amelyen keresztül a Bizottság szabályozni kívánja ezeket a kötelező árelemeket, így 2016-ra, 
illetve 2022-re kerülne kitolásra az a kötelező szabályozási időszak, amelyen keresztül ezeket 
az ársapkákat, ármaximumokat az EU figyelni, ellenőrizni fogja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel akár a kiosztott bizottsági 

véleménytervezet, akár az államtitkár-helyettes úr által elmondottak alapján? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, majd kérem, hogy ezt, ha akarják, akkor értelemszerűen a sajtó képviselői 
is ismerhessék meg, és most a bizottsági ajánlástervezetről döntenénk. 

Kérem, hogy aki a bizottság tagjai közül „A gazdasági és informatikai bizottság 
véleménye a Házszabály 134. § (4) bekezdés szerinti eljárásban” című anyagot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta, 
köszönöm szépen.  



- 24 – 

Ezzel a napirendi pont végére értünk, én meg ezt értelemszerűen benyújtanám. Ezzel 
gyakorlatilag a mai napirendünknek is a végére értünk, legközelebb a jövő héten találkozunk 
a bizottság tagjaival, és ha megengedik, a bizottság ülését berekesztem. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


