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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 4 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, szerintem elvileg elegendően vagyunk. 

Kezdjük először a napirend megtárgyalásával. A meghívóban pillanatnyilag hat 
napirendi pont szerepel az egyebekkel együtt, arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a bizottság 
csak a hétfői, késő délelőtti ülésén tárgyalja a két általános vitát, tehát a befektetési 
alapkezelőkről, illetve az államháztartásról szóló törvényeket, és csak a módosító 
javaslatokkal kapcsolatos első három napirendi pontot, tehát az energetikával, a csődeljárással 
és a munka törvénykönyvével kapcsolatos javaslatokat tárgyaljuk csak meg most.  

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy az ily módon módosított 
napirendet fogadjuk el, tehát az 1., a 2. és a 3. napirendi pontunk marad, valamint az 
eredetileg a 6. ponton szereplő egyebek lép elő 4. napirendi ponttá. Aki egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta, 
köszönöm szépen. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Hozzá is látnánk rögtön az energetikai tárgyú törvényekhez. Tisztelettel üdvözlöm a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Pálffy Ilona helyettes államtitkár asszonyt 
és Bársony Balázs főosztályvezető urat.  

Kérem, hogy mindenki vegye kézbe az ajánlást, és kezdjük rögtön az 1. ajánlási 
ponttal, dr. Aradszki András képviselő úr módosító indítványával. Tisztelettel kérdezem a 
tárca vagy esetleg kormány álláspontját.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

KIM-mel egyeztetett álláspontunkat tudjuk mondani, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát alapvetően tárcaálláspont, amely szerint nem támogatják a módosító 

indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Aradszki András 

képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Visszavonom az indítványt, elnök úr.  
 
ELNÖK: A képviselő úr visszavonja, ezt kérem rögzíteni a jegyzőkönyvben. 
A 2. ajánlási pontban Göndör István és társai módosító javaslatáról kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni az előterjesztőktől, miért 

gondolják azt, hogy a korlátozhatók körét a kormány határozatban szabályozhatja, és nem a 
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törvénynek kellene szabályozni. Ezt sarkalatos kérdésnek tartjuk, tehát azért gondoljuk, hogy 
ez nem egy szerencsés megoldás. Kiszámíthatatlanná teszi egyébként a felhasználók számára 
az ilyen eseteket.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): De 

adódhatnak olyan ad hoc lehetőségek, amikor muszáj, tehát nem lehet, hogy egy sarkalatos 
törvény szabályozza, hiszen az operativitást nem tudnánk biztosítani, ezért szükséges a 
kormányrendelet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, akkor 

szavaznánk a módosítóról. Aki tehát a módosító indítványt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazat, ami azt jelenti, hogy a bizottság nem támogatta és 
egyharmadot sem kapott.  

A következő a 3. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr módosító indítványa, 
összefüggésben a 10. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt egyhangúlag támogatta.  
A 4. ajánlási pontban Göndör István és társai módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A következő az 5. ajánlási pont, összefüggésben a 6., 7., 8. és 9. ponttal, Aradszki 

András képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Aradszki András képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom el, hogy 

ez a javaslat arról szól, hogy a földgázkészletezés nemzetközivé tétele, hogy hogyan lehet 
átjárni a határokat, hogyan lehet kooperálni a különböző szervezetekkel. Ez egy lehetőség lett 
volna a kormány részére, ez a kormányzati pozíciót erősítő dolog.  

Igazából azt kell mondanom, hogy ez szakmailag rendben van, de ha a tárca nem 
támogatja, akkor ezt visszavonom.  

 
ELNÖK: Kérem ezt rögzíteni. (Jelzésre.) Kovács Tibor! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Fenntartanám ezt a javaslatot.  
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ELNÖK: Alelnök úr fenntartja, akkor mégiscsak döntünk róla, a tárca nem támogatja. 
Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 15 nem szavazattal a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.  

A következő módosító indítványt szintén Aradszki András nyújtotta be a 11. ajánlási 
pontban, összefüggésben a 12. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt 

pontosítással tudjuk támogatni. Itt bizonyos pontosításokra van szükség, ha esetleg egy 
kapcsolódó módosító indítványt nyújtana be, képviselő úr, akkor tudnánk támogatni.  

 
ELNÖK: A kapcsolódó módosító javaslat egy későbbi kör, akkor kérem, hogy ezt 

egyeztessék le. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt egyhangúlag támogatta.  

A következő a 13. ajánlási pontban szintén Aradszki András képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez is 

kapcsolódó módosítós, ugyanaz vonatkozik rá, mint az előzőre.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt 
17 igen szavazattal támogatta.  

A következő a 14. ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr javaslata. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Aradszki András képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Visszavonom az indítványt.  
 
ELNÖK: A képviselő úr visszavonta, kérném rögzíteni a jegyzőkönyvben, erről akkor 

nem szavazunk.  
Még egy maradt hátra, van egy bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amit szeretnénk 

benyújtani. Ez a távhőszolgáltatókkal kapcsolatos, ami gyakorlatilag sortartást ír elő a 
távhőszolgáltatásnál a díjak behajtásával. Ez azt jelenti, hogy a távhőszolgáltató adott esetben 
egy önkormányzati lakásnál például nem tudja rögtön a tulajdonoson, mármint az 
önkormányzaton behajtani a díjat, hanem előbb erre kísérletet kell tennie a bérlőnél, és csak 
azt követően térhet át sortartó módon a tulajdonosra. A jelenlegi gyakorlat nem mindig ilyen, 
ennek megfelelően ez tartalmi és lényegi módosító indítvány. Előzetesen a tárcát tájékoztattuk 
róla, kérdezem, van-e tárcaálláspont az ügyben, vagy az még csak kialakulófélben van, ezt 
szeretném megkérdezni helyettes államtitkár asszonytól.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Szakmai álláspontunk van, mégpedig az, hogy tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta, köszönöm szépen, ezzel a benyújtásáról döntöttünk, én pedig alá is írom. 
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Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és főosztályvezető úrnak a 
jelenlétet. 

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 (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása. Itt szeretnék kérni a 
képviselőtársaimtól egy kis ügyrendi segítséget. Meglehetősen sok olyan módosító indítvány 
van, amit például az alkotmányügyi bizottság nyújtott be, iszonyatos mennyiségű ajánlási 
pontszámon, és megkértük a tárcát, hogy előre közölje a támogatott módosító indítványokat. 
Ennek megfelelően, mivel itt elég sok módosítás lett volna, hasonlóan a költségvetéshez, 
illetve az adótörvényekhez, kigyűjtöttük ezeket, és ezt mindenki kézhez kapta; a bizottság 
munkatársainak köszönöm szépen ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy külön kigyűjtöttük a 
támogatott ajánlási pontokat, és ezekben egyébként ellenzéki módosítók is szerepelnek –
Steiner Pál az MSZP-től, Schiffer András az LMP-től –, ha jól látom, legalább négy helyen, 
és számtalan alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító indítvány. Másrészt 
különválogattuk az MSZP, a Jobbik és az MSZP maradék módosító indítványait, amelyeket 
nem támogatott az előterjesztő, legalábbis az előzetes közlése alapján.  

Kérdezem, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy e lista mentén szavazzunk. 
(Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az szeretném kérdezni, hogy Latorcai-Rubovszky álnév 

alatt nyújtotta be az alkotmányügyi bizottság, vagy hogyan.  
 
ELNÖK: Nem gyűjtöttük ki a kormánypártiakat külön, tehát van benne Rubovszky, 

Latorcai is, és alkotmányügyi bizottság is van elég nagy számban. Tehát minden támogatottat 
ide gyűjtöttünk. Olyan kormánypárti vagy bizottsági módosító, amit nem támogat az 
előterjesztő, tudomásom szerint nincs.  

Tehát még egyszer kérdezem, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy esetleg ennek 
megfelelően szavazzuk. (Nincs jelzés.) Ki támogatja, hogy a bizottság e listának megfelelően 
voksoljon? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen.  

Először azt kérdezem az előterjesztőtől, hogy fedi-e a valóságot az, hogy az 1. pontban 
külön gyűjtött ajánlási pontokat támogatja az előterjesztő.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Jó estét kívánok! Turcsán Katalin vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium gazdasági-kodifikációs főosztályának főosztályvezető-helyettese. Igen, így van.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony. Akkor kérdezem, hogy 

ezekkel a módosító indítványokkal kapcsolatban van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy akar-e bárki bármelyikről külön voksolni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen sincs, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a tárca által is 
támogatott módosító indítványokat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen 
szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a módosító javaslatokat.  
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A 2. pontban a frakciónként külön gyűjtött módosító indítványok vannak. Először az 
MSZP-képviselőcsoport módosító indítványairól döntenénk, ezeket Steiner Pál képviselő úr 
nyújtotta be. Fedi-e a valóságot, hogy a tárca ezeket nem támogatja?  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca ezeket nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bármelyikkel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akar-e bárki bármelyikről külön voksolni? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben ilyen sincs, kérdezem, ki támogatja ezeket az ajánlási pontokat. (Szavazás.) 
2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Következnek a Jobbik képviselőcsoportjából Lenhardt Balázs képviselő úr által 
benyújtott ajánlási pontok szerint szedett módosítók. Fedi-e a valóságot az, hogy a tárca 
ezeket nem támogatja?  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, ezeket nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e bármelyikkel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Akar-e 

bárki bármelyikről külön voksolni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor kérdezem, ki 
támogatja ezeket az ajánlási pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen 
szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Végül az LMP, Schiffer András által benyújtott módosító javaslatai következnek. 
Ezeket támogatja-e a tárca?  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bármelyikkel kapcsolatban kérdés vagy 

észrevétel? (Nincs jelzés.) Akar-e bárki bármelyikről külön voksolni? (Nincs jelzés.) Ki 
támogatja ezeket az ajánlási pontokat? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

Kérem, hogy ezt a táblázatot majd a jegyzőkönyvhöz csatoljuk, hogy ott rendelkezésre 
álljon. Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszonynak a jelenlétet.  

A munka törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a munka törvénykönyvéről szóló 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatására. Kérem Kardkovács Kolos 
helyettes államtitkár urat, foglaljon helyet. Itt nem mertem összevont tárgyalásra javaslatot 
tenni, de talán nincs is olyan sok módosító, a mai nap tapasztalatai alapján óvatos voltam 
ezzel. Kérem, hogy helyettes államtitkár úr vegye kézbe az ajánlást, és akkor hozzá is 
kezdenénk.  

Az 59/1. módosító javaslat az első, dr. Gaudi-Nagy Tamás és társai.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta.  



- 10 - 

A 91/1. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás és társai módosító indítványa szerepel.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 96/1. pontban, összefüggésben a 107/1. ponttal, Kara Ákos képviselő úr módosító 

indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen 

szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 124/1. pontban Gaudi-Nagy Tamás és társai módosító indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 157/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 208/1. pontban Aradszki András módosító javaslata következik, összefüggésben 

három másik ajánlási ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 208/2. pontban Gaudi-Nagy Tamás és társai módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 221/1. pontban Gaudi-Nagy Tamás és társai módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 223/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 229/1. pontban Tapolczai Gergely módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító indítványt egyhangúlag támogatta.  
A 302/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 302/2. pontban Kara Ákos módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 316/1. pontban Kara Ákos módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 321/1. pontban – összefüggésben a 424. ponttal – Kara Ákos módosító indítványáról 

kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen 
szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.  

A 455/1. pontban Kara Ákos módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 477/1. pontban Kaufer Virág módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs 

ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 479/1. pontban Kaufer Virág módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 480/1. pontban Kara Ákos módosító indítványa következik. Kérdezem a tárca 

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

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen 

szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 nem szavazat ellenében a bizottság 
támogatta. 

A következő az 511/1. pont, Tapolczai Gergely módosító indítványa. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság 19 igen szavazattal támogatta.  
Az 546/1. pontban Aradszki András és Seszták Miklós módosító indítványa 

következik. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta.  
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Az 566/1. pontban Szilágyi Péter és Kaufer Virág módosító indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 608/1. pontban Aradszki András, Seszták Miklós módosító javaslata következik. A 

tárcát kérdezem.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság 19 igen szavazattal támogatta.  
A 616/1. pontban Kara Ákos módosító javaslata következik. A tárca?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen 

szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 654/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 657/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 673/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 674/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 677/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 677/2. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 680/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 690/1. pontban Mandur László módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 716. pontban Tapolczai Gergely módosító indítványáról kérdezem a tárca 

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

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság 19 igen szavazattal támogatta. 
Ezzel tudomásom szerint a kiegészítő ajánlás végére értünk, még két bizottsági 

módosító indítvány benyújtására érkezett hozzánk javaslat. Az egyik az egészségbiztosítási 
szabályokkal való összhang megteremtése miatt elhagyja az ominózus b) pontot a 
törvényjavaslat 130. §-ából. Ezt ismeri a tárca?  
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
A tárca ismeri, támogatja.  

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

támogatja a bizottsági módosító benyújtását. (Szavazás.) A bizottság 19 igen szavazattal 
támogatta a bizottsági módosító benyújtását.  

A következő a felek megállapodása vagy kollektív szerződés eltérő rendelkezése 
alapján lehetővé tenné a munkaszerződéstől eltérő rugalmasabb foglalkoztatást. Ezt ismeri a 
tárca?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca ismeri, támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság 19 igen szavazattal a benyújtást támogatja.  
Köszönöm szépen. Ezzel tudomásom szerint a napirend végére értünk. Köszönöm 

szépen Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet, és amennyiben az 
egyebekben senkinek nincs felvetése (Nincs jelzés.), akkor a bizottság ülését berekesztem. 
Köszönöm szépen, legközelebb hétfőn találkozunk.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 27 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


