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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 29 perc)
Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.
Mindenkitől elnézést szeretnék kérni a kis csúszásért.
A hétfői bizottsági ülést pótoljuk a mai nap folyamán. A képviselőtársaim megkapták
elektronikus formában a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e
valakinek kiegészítendője. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Döntünk a
napirend elfogadásáról. Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslatot ebben a formában…
(Pillanatnyi szünetet tart.) Bocsánat! Egy kiegészítéssel élnék még. A T/13081. számú, a
fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat kapcsán bizottsági módosító benyújtásáról kell
még dönteni. Kérem, hogy aki a napirendi javaslatot így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.
Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló
T/13138. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
Rá is térünk a napirendi javaslatunk első pontjára, az egyes törvényeknek a
rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt Németh
Szilárd által benyújtott önálló indítványhoz érkező kapcsolódó módosítókról kell döntenünk.
Az előterjesztőt információim szerint Aradszki András képviselőtársunk képviseli. Külön
köszöntöm Matlák Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
részéről. Kérdezem, tárca- vagy kormány álláspontot tud mondani.
MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tárcaálláspontot.
ELNÖK: Támogatja az ajánlás 1. pontjában Tóth Csaba és társai módosító javaslatát?
MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
tárca nem támogatja.
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem!
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Nem támogatja.
ELNÖK: Nem támogatta sem a tárca, sem az előterjesztő. Kérdezem, hogy a bizottság
részéről ki az, aki támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok, úgyhogy a
bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Úgyhogy az első napirendi pontot lezárom.
Megköszönöm a főosztályvezető asszonynak, hogy elfáradt az ülésünkre.
A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról
szóló H/13094. számú határozati javaslat (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk második pontjára. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozati javaslathoz beérkező
kapcsolódó módosító javaslat megvitatásáról fogunk dönteni. Köszöntöm Tipold Ferenc
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A képviselőtársaim
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érkezett. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e vagy sem.
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a
szót. Tárcaálláspontot tudok képviselni. A tárca támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
döntünk. Kérdezem a tárca támogatása mellett ki az, aki Kara Ákos képviselőtársunk
kapcsolódó módosító javaslatát támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom,
egyhangúlag elfogadta a bizottság.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ezennel lezárom a második napirendi pontot.
Köszönöm, főosztályvezető úr, hogy elfáradt az ülésünkre.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szól T/12415. számú törvényjavaslat
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk harmadik pontjára, Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz érkező kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatásával fogunk foglalkozni. Köszöntöm információim szerint Adorján Richárd
főosztályvezető urat és munkatársát a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A
képviselőtársaim megkapták a titkárság által összeállított sillabuszt. Szokásunk szerint fogunk
haladni, tulajdonképpen három nagy csomagban fogunk dönteni. Először is döntünk azokról
az ajánlási pontokról, amelyekkel egyetért az előterjesztő, utána az olyan kormánypárti
képviselők által benyújtott ajánlási pontokról, amelyekkel nem ért egyet, de a frakció mégis
támogatja és utána az ellenzéki javaslatokról. Köszöntöm a főosztályvezető urat. Kérdezem,
hogy melyek azok az ajánlási pontok, melyeket támogat és tárca- vagy kormányálláspontot
tud mondani.
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudok mondani és köszöntöm a bizottságot én is. A 11/8., 13/1., 39/1., 49/1,
55/3., 59/1-2., 62/1., 112/1., 179/3., 181/1-2. ajánlási pontokat támogatja az előterjesztő.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez mind megegyezik az általunk kiírt ajánlási pontokkal.
Van-e esetleg ezekkel kapcsolatos kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki az előterjesztő által támogatott
ajánlási pontokat, ahogy az az előbb felsorolásra került, támogatja. Kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság.
Rátérünk azokra a javaslatokra, amelyeket a kormánypárti képviselők nyújtottak be, de
az előterjesztő nem támogatja, viszont a frakció egyharmadot szeretne adni. Információink
szerint ilyen a 13/4., 108/1., 192/1. ajánlási pont. Kérdezem a tárcát, hogy ezek helyesek-e,
nem támogatják, de a kormánypárti képviselőknek ez a három javaslata van az ajánlásban.
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen,
helyes. Tehát ezeket az előzetes álláspont szerint nem támogatjuk.
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja? Itt
egyharmadot szeretne adni a kormánypárti frakció. (Szavazás.) Úgy látom, hogy az
egyharmadot megkapta.
Továbbmegyünk az ellenzéki képviselőtársaink által benyújtott módosító javaslatokra.
Itt van az MSZP, a Jobbik, az LMP, illetve a független képviselőtársaink által benyújtott
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számú módosító az MSZP által benyújtott javaslat. Ha minden igaz, a tárca álláspontja…
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
tárca álláspontja az, hogy nem támogatja.
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy az MSZP-s képviselőtársaink által
benyújtott javaslathoz van-e egyébként kérdés vagy észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk. Tehát az imént felsoroltakat a tárca nem támogatja. Kérdezem,
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ezeket az ajánlási pontokat a bizottság nem
támogatta és egyharmadot sem kaptak.
A jobbikos képviselőtársaink által benyújtott módosító javaslatok az ajánlás szerint
11/6-7., 11/10., 17/1-2., 17/5., 25/3., 33/1., 42/8., 53/1., 55/1-2., 75/1., 170/1., 173/1-3.,
173/7., 181/3-4., legalábbis a mi információink szerint. Kérdezem a tárcát, ezeket támogatja-e
vagy sem.
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy
látom, ilyen nincs. Döntünk! Ki az, aki támogatja ezen jobbikos képviselőtársaink által
benyújtott módosító javaslatot? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen
nincs, tehát a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Rátérünk az LMP által benyújtott módosító javaslatokra. Itt nálam kettő van
felsorolva, ez a 5/1., illetve 189/3. számú javaslat. Kérdezem, hogy a tárca ezeket támogatja-e.
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja?
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
ELNÖK: Bocsánat, rosszul hallottam. A tárca nem támogatja. Van-e kérdés vagy
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincs. Ki az, aki támogatja az LMP-s
képviselők által benyújtott módosító javaslatokat? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen
nincs, tehát a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
A független képviselőtársaink által benyújtott 11/5., 25/1., 113/1., 178/3., 194/1.
módosító javaslatokat a tárca támogatja-e vagy sem?
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy
látom, hogy ilyen nincs. Úgyhogy döntünk! Ki az, aki támogatja a független képviselők által
benyújtott módosító javaslatokat? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen
nincs, tehát a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot ezennel
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bizottsági ülésre.
A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló T/13218. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk 4. pontjára, a bizalmi vagyonkezelőkről és
tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslatra. Itt módosító javaslatok megvitatására
kerül sor. Első helyen kijelölt bizottságként fogunk eljárni. A képviselőtársaim megkapták az
ajánlást. Köszöntöm dr. Boros Zsuzsanna osztályvezető asszonyt a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium részéről és munkatársát. Kérdezem, hogy tárca- vagy
kormányálláspontot tud mondani.
DR. BOROS ZSUZSANNA osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Üdvözlöm én is a bizottság tagjait. Tárcaálláspontot tudok mondani.
ELNÖK: Tárcaálláspont. Kezdjünk is neki! Az ajánlás 1. pontjában dr. Gyüre Csaba
képviselőtársam módosítója. Kérdezem a tárcát!
DR. BOROS ZSUZSANNA
Minisztérium): Nem támogatja.

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.
Kérdezem, ki az, aki támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság
nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Dr. Kiss Sándor javaslata az ajánlás 2. pontjában. Tárca?
DR. BOROS ZSUZSANNA
Minisztérium): Igen, támogatjuk.

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk. A tárca támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatja a
bizottság.
Az ajánlás 3. pontjában dr. Kiss Sándor javaslata. Kérdezem a tárcát!
DR. BOROS ZSUZSANNA
Minisztérium): Nem támogatja.

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet
nem látok, a bizottság nem támogatja és egyharmadot sem kapott.
Az ajánlás 4. pontjában dr. Kiss Sándor javaslata. Tárca?
DR. BOROS
Minisztérium): Nem.

ZSUZSANNA

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet
nem látok. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a
bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Az ajánlás 5. pontjában Kiss Sándor képviselőtársunk. Kérdezem a tárcát!
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DR. BOROS ZSUZSANNA
Minisztérium): Nem támogatja.

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy
látom, ilyen nincs. Döntünk! Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet
nem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Az ajánlás 6. pontjában dr. Simon Gábor javaslata.
DR. BOROS ZSUZSANNA
Minisztérium): Nem támogatjuk.

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Bocsánat, először házszabályszerűségről kell döntenünk. Tartalmaz
indoklást, ezért úgy látom célszerűnek, hogy szavazzuk meg a házszabályszerűségét. Ki az,
aki házszabályszerűnek tartja Simon Gábor javaslatát? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Kérdezem a tárcát!
DR. BOROS
Minisztérium): Nem.

ZSUZSANNA

osztályvezető

(Közigazgatási

és

Igazságügyi

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok, a
bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm
szépen a főosztályvezető asszonynak, hogy elfáradt az ülésünkre.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló T/13080. számú törvényjavaslat
(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról)
Rátérünk a napirendi javaslat ötödik pontjára, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvényjavaslatra. Itt bizottsági módosító javaslatokról fogunk dönteni
első helyen kijelölt bizottságként. Köszöntöm Kovács Lajos szakreferens urat és Móni
Istvánné dr. Nagy Mónika főosztályvezető asszonyt és munkatársait, mindketten a
Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselik. Mivel több bizottsági módosító javaslatot
nyújtottunk be és nyújtunk be, amelyekről döntenünk kell, ezért kérdezem először is, hogy
tárca- vagy kormányálláspontot tudnak majd ismertetni. (Móni Istvánné dr. Nagy Mónika:
Bocsánat, kaphatunk belőle egy példányt?) Úgy próbáljuk megoldani, hogy mindig
elmondom, melyik mivel kezdődik, és azt kézhez tudja venni. Kezdjük is. Az első bizottsági
módosító a törvényjavaslat 12. §-ának (10) bekezdésével foglalkozna és 15 pontból áll.
Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tudnak mondani? (Móni Istvánné dr. Nagy
Mónika: Tárcaálláspontot!) A mikrofont tessék használni! (Móni Istvánné dr. Nagy Mónika:
Tárca!) Köszönöm. Támogatják-e vagy sem?
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Igen.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja a 15 pontból álló bizottsági módosító
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módosítót elfogadtuk.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, amely a törvényjavaslat
35. §-ának (3) bekezdésével foglalkozik és 9 pontból áll. Kérdezem a tárca álláspontját!
Támogatja-e vagy sem?
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Igen.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta.
Rátérünk arra a módosító javaslatra, amely az elektronikus úton megkötésre került
pénzügyi szerződésekre, szolgáltatásokra vonatkozik. Ez egy egyoldalas módosító javaslat.
Kérdezem a tárcát!
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Támogatjuk.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Úgy látom, nincs. Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatja.
Van egy hosszabb módosító javaslatunk, amely a takarékszövetkezetekkel foglalkozik.
Ez a törvényjavaslat 8. §-ának (3) bekezdése.
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Erre nincs álláspontunk!
ELNÖK: A tárcának nincs álláspontja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem
jelentkezik.) Kérdezem, ki az, aki támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy
látom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Következik az utolsó módosító javaslatunk, amely az szja-val foglalkozik. Nem
tudom, a tárcának van-e esetleg álláspontja ezzel kapcsolatosan.
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Ez melyik pontosan? (Pankucsi Zoltán megérkezik.)
ELNÖK: Köszöntjük Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat. Igen, ez van ilyenkor,
amikor hétfő helyett csütörtökön tartunk gazdasági bizottsági ülést. Három perc olvasási
szünetet rendelek el. (Pankucsi Zoltán: Köszönöm szépen. – Rövid szünet.) Folytatjuk a
bizottsági ülésünket. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításával kapcsolatos
bizottsági módosító javaslatunkkal kapcsolatosan kérdezem a tárcát! Támogatja-e vagy sem?
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelettel köszöntöm önöket. Köszönöm szépen a szünetet. Amennyiben ez a külföldi
illetőségű magánszemély fogalmát pontosítja, ezzel kapcsolatban kormányálláspontunk nincs.
A tárca álláspontja az, hogy adószakmai részről ezzel kapcsolatban kifogásunk nincs.
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményt. Döntünk! Ki az, aki támogatja? Az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.
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amelyről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem
látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárjuk.
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/13081. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági
módosító javaslat benyújtásáról)
Rátérünk a napirendi javaslatunk hatodik pontjára, a T/13081. számú
törvényjavaslattal kapcsolatos egy darab bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk. Ez
egyébként a fizetési szolgáltatokról szóló törvényjavaslat. Kérdezem, hogy kormány- vagy
tárcaálláspontot tudnak mondani.
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): A tárca támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja ezt a bizottsági módosító javaslatot? Az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárom.
Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13082.
számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk utolsó pontjára. Itt az egyes pénzügyi tárgyú
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkező
kapcsolódó módosító javaslatokról kell döntenünk, illetve bizottsági módosító javaslatokról.
Első helyen kijelölt bizottságként fogunk eljárni. A tárcát továbbra is Pankucsi Zoltán
helyettes államtitkár úr és munkatársai képviselik. Az ajánlást a képviselőtársaim megkapták.
Az ajánlás 1. pontjában Wintermantel Zsolt képviselőtársunk módosító javaslatáról kell
döntenünk. Kérdezem a tárcát!
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Nem támogatjuk.
ELNÖK: Akkor kérdezem a benyújtóját!
WINTERMANTEL ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Visszavonom ezt a
javaslatot.
ELNÖK: A javaslat visszavonásra került.
Most egy bizottság által benyújtott módosítójavaslat-halmazról kell döntenünk.
Kérdezem a tárcát, hogy megkapták-e ezt a paksamétát. Ez alapján tudunk sorban menni.
Kérdezem, hogy a 35.§-sal kiegészülő módosító javaslattal kapcsolatban, ami nálam a
cégnyilvánossággal kapcsolatos, mi a tárca álláspontja. Támogatja-e vagy sem? (Móni
Istvánné dr. Nagy Mónika: Ugye, ez a takarékszövetkezettel kapcsolatos?) Az a második! Ez
az első.
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Erre nincs álláspontunk!
ELNÖK: Meg szeretném kérdezni, hogy ugyanaz alapján dolgozunk-e.
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Minisztérium): Igen.
ELNÖK: Akkor nyilvánvaló, hogy az első módosító javaslatról döntünk. A tárca nem
támogatja. (Móni Istvánné dr. Nagy Mónika: Nincs álláspontunk!) Kérdezem a bizottság
tagjait, van-e kérdés vagy észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk! Ki
az, aki támogatja a bizottság módosító javaslatát? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta.
Kérdezem a következő bizottsági módosító javaslatot, amely a helyi adókról szól.
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
nem támogatja. Úgy látjuk, hogy a kormányzat egyéb helyi adót érintő módosításai egyébként
már rendezték ezt a kérdést. Ezért nem tudjuk szakmailag támogatni.
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A kormánypárti frakció viszont támogatja. Van-e
kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki
támogatja a másik módosítónkat, amely a helyi adókról szól? Az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatja.
Rátérünk a harmadik bizottsági módosító javaslatunkra, amely az államháztartással
összefüggő egyes törvények módosításáról szól. Ez egy viszonylag hosszabb módosító
javaslat. Tárca!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
döntött.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, amely a devizakölcsönökkel
kapcsolatos. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Ilyet nem látok. Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.
A következő módosító javaslatunk az, amely a törvényjavaslat 23. §-át egészítené ki.
Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság
egyhangúlag támogatta.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, amely a törvényjavaslat 27.
alcímét módosítaná. Kérdezem a tárcát!
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támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra. Ez egy új, negyedik alcímmel
egészítené ki a törvényt. Ez a társasági adóval kapcsolatos egyébként. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag döntött és elfogadta a módosító javaslatot.
A következő a haditechnikai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos módosító
javaslatunk. Ez egyébként egy új 11. alcímmel egészítené ki a törvényjavaslatot. Kérdezem a
tárcát, hogy támogatja-e vagy sem!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Úgy látom, ilyen nincs. Döntünk! Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? Az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra. Ez a közbeszerzésekkel
foglalkozik. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Ki
az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.
Következő bizottsági módosító javaslatunk a korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésével kapcsolatosan foglal állást. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki
az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.
A következő módosító javaslatunk a Magyar Fejlesztési Bankkal foglalkozik. Ez
egyébként egy új 7. címmel egészítené ki a törvényjavaslatunkat. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
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az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra. Ez a törvényjavaslat 8.§-ának
b. és c. pontját módosítaná. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.
Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.
Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, amely a személyi
jövedelemadóról szól. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta.
Rátérünk az állami vagyonról szóló bizottsági módosító javaslatunkra. Kérdezem a
tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Ilyet nem látok. Ki az, aki ezt támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom,
a bizottság egyhangúlag támogatta. Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra,
az az illetékekről szól. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Úgy látom, nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
Rátérünk a következő módosító javaslatunkra, amely az adózás rendjéről szól.
Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt
kormányálláspontot is tudok. A kormány támogatja.
ELNÖK: Óh, köszönöm. A kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
A következő módosító javaslatról már szavaztunk.
Rátérünk az utolsó két oldalon szereplő módosító javaslatokra. Az utolsó előtti az
Eximbankkal foglalkozik. Kérdezem a tárcát!
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PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Egyhangúlag támogatja a bizottság.
Rátérünk az utolsó bizottsági módosító javaslatunkra, az utolsó oldalon található,
amely a személyi jövedelemadóval kapcsolatos. Kérdezem a tárcát!
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, döntünk! Ki az, aki támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A
bizottság támogatta.
Van-e esetleg olyan bizottsági módosító javaslat, vagy egyéb más módosító, amelyről
döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincs.
Ezt a napirendi pontot is lezárom.
Egyebek
Az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e észrevétel! (Senki
sem jelentkezik.) Hétfőn nem lesz bizottsági ülés. Meg szeretném köszönni
képviselőtársaimnak, illetve Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár úrnak és munkatársainak,
hogy elfáradtak az ülésünkre. Önöknek jó munkát kívánok. Az ülést ezennel berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja 11 óra)

Koszorús László
a bizottság alelnöke
Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

