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Napirendi javaslat

1. Egyes adótörvényeknek a sport támogatásával összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/385. szám)
(Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők
önálló indítványa)
(Általános vita)

2.  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám)
(Dr. Czomba Sándor és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről
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Elnököl: Bánki Erik (MSZP), a bizottság elnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz) megérkezéséig Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a sport- és turisztikai bizottság tagjait a mai ülésünkön.

Képviselőtársaim megkapták előre a meghívót írásban. Ehhez képest egy változást
szeretnék bejelenteni. Az egyes adótörvényeknek a sport támogatásával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját szeretném levenni ma a bizottsági ülés
napirendjéről.

Folynak folyamatosan az egyeztetések a háttérben a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, és miután a miniszterelnök úr bejelentette a 29 pontját, amelyben a
személyi jövedelemadó rendszernek a teljes átalakításáról van szó, köztük az egyedi
adókedvezmények megszüntetéséről, ilyen módon a törvényjavaslatnak az a része, ami a
személyi jövedelemadó kedvezményekre vonatkozott az igazából aktualitását veszti. Nem
látom értelmét annak, hogy ezt bevezetjük, mondjuk július 15-el, aztán pedig megszűnik
december 31-el - tehát emiatt át kell dolgoznunk a képviselői indítványt és nagy
valószínűséggel a jövő héten hétfőn fogjuk tudni tárgyalni.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, ki az, aki elfogadja ezzel a módosítással a mai ülés napirendjét, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás? (Nincs jelzés.)
Nem volt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így
megkezdjük a munkánkat.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám) (Dr.
Czomba Sándor és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító
javaslatok megvitatása)

Elsőként az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító indítványokról tárgyalnánk. Azok közül is azokról, amelyek a bizottságunk
hatáskörébe tartoznak. Arra kérem majd képviselőtársaimat, hogy a szavazási sor végén, ha
van olyan indítvány, amelyről nem szavaztunk, de úgy gondolják, hogy egyébként
szavaznunk kellene, azt majd külön jelezzék.

Kaptak egy listát azokról az ajánlási pontokról, amelyekről most szeretném, ha a
bizottság állást foglalna, úgyhogy ennek megfelelően fogunk haladni most és arra kérem
Czomba Sándor urat - aki egyben előterjesztő is és a kormány képviselője is -, hogy ezekhez a
javaslatokhoz majd kiegészítést, illetve egy olyan megjegyzést tegyen, hogy előterjesztőként,
illetve kormánytagként támogatja ezeket.

Elsőként a 2-es ajánlási számon Gőgös Zoltán és képviselőtársainak módosító
indítványa szerepel.

Kérdezem, hogy kormányálláspont van-e ebben az ügyben.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait. Nem kormányálláspontot, hanem tárcaálláspontot tudok
mondani. A tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az,
aki a Gőgös Zoltán és képviselőtársai által jegyzett módosító indítványt támogatja,
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás? (Nincs jelzés.)
Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével ezt támogatja.

Ez az jelenti, hogy érinti ez a javaslat a 18-as, 27-es és 78-as ajánlási számon szereplő

indítványokat, úgyhogy kérem, hogy most azokat vizsgáljuk meg. Tehát mindenhol az a
lényeg, hogy az idegenforgalmi idénymunka helyett a turisztikai idénymunka szerepel.
Gondolom, hogy ebben a szellemben a többit is támogatja a tárca.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha megengedik, erről a három javaslatról egy
csomagban szavaztatnék. Tehát, aki a 18-as, 27-es és 78-as ajánlási számon szereplő módosító
indítványokat támogatja, amely tulajdonképpen egy megfogalmazásnak a cseréjét jelenti - az
idegenforgalom helyett a turisztikai idénymunkáról beszél -, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.)
Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével e három ajánlási ponton számon tartott indítványt
támogatja.

Technikai kérdés, elnézést. Előterjesztőként is gondolom, nyilván támogatja.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Tehát
amennyiben esetleg az előterjesztő és a tárca álláspontja nem ugyanaz, akkor azt jelezni
fogom.

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr, ezzel meggyorsítja a bizottság munkáját.
Sorrendben haladva az 5-ös ajánlási ponton Kiss Péter és képviselőtársainak az

indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az
indítványt, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 3. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Köszönöm. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2.

Tehát 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás mellett egyharmada sem támogatja a bizottságnak
ezt az indítványt.

6-os ajánlási számon Kiss Péter és képviselőtársainak az indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja.

7-es ajánlási számon dr. Karakó László képviselő úr indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.
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ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4.
Köszönöm szépen. Tehát 13 igen és 4 tartózkodással a bizottság támogatja az indítványt.

8-as ajánlási számon Zakó László képviselőtársam indítványa. (Zakó László:
Visszavontam.) Zakó László képviselő úr jelzi, hogy ezt visszavonta. Köszönöm, akkor erről
szavazást nem kell elrendelnünk.

9-es ajánlási számon Kaufer Virág és Scheiring Gábor képviselő hölgy és úr
indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő és a tárca sem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja az indítványt?
(Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. A bizottság
egyharmada sem támogatja.

10-es ajánlási számon ismét dr. Karakó László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 4. Tehát 13 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság tagjai támogatják
ezt az indítványt.

14-es ajánlási számon Zakó László képviselő úr indítványa szerepel. (Zakó László:
Visszavontam.) Képviselő úr jelzi, hogy visszavonta. (Zakó László: Csak még nem érkezett
meg a bizottsághoz.) Nem érkezett meg hozzánk. Köszönjük szépen a képviselő úr jelzését,
akkor erről így ilyen módon nem kell szavaznunk.

16-os ajánlási számon szintén Zakó László képviselő úr indítványa szerepel. (Zakó
László: Visszavontam.) Képviselő úr jelzi, hogy visszavonta. Köszönöm, akkor erről sem kell
szavaznunk.

17-es ajánlási számon Pál Béla képviselő úr indítványa szerepel. (Pál Béla: Ehhez egy
mondatot hadd mondjak.)

Képviselő úr ezt kiegészíteni kívánja, öné a szó képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Ehhez tisztelettel kérném a bizottság
támogatását. Biztos a sajtóból is értesültek arról - és korábban szakmai ismereteik alapján is -,
hogy a vendéglátási tevékenységet nem tartalmazza a benyújtott törvényjavaslat. Vendéglátási
tevékenységre egészítettem ki ezzel a módosító indítvánnyal, hiszen azt gondolom, hogy a
turisztikában teljesen normális – és nem is akarom tovább mondani, mert mindenki ismeri azt
a problémát -, hogy a vendéglátás is bekerüljön a felsorolt tevékenységi körbe. Valószínűleg
azért nem került be, mert a kereskedelemről szóló törvényre hivatkoznak a törvénytervezet
előkészítői és ott ebben a felsorolásban nem szerepel, de egy bizottsági támogatással ezt
korrigálhatjuk - ebben kérném a bizottság tagjainak a támogatását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Kérdezném előterjesztőként Czomba Sándor
államtitkár urat, hogy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Az a bizottság ülésén már
felmerült, amikor az általános vitára történő alkalmasságot vizsgáltuk, és egyhangú döntéssel
a bizottság támogatta ezt az indítványt. Ott is felmerült, hogy a bizottsághoz tartozó
vendéglátás szakterület hogyan tudna bekerülni, vagy legalább azok az egységek, vagy azok a
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részlegei ennek a területnek, amelyek valóban mondjuk, egy szezonális idénymunkát
jelentenek akár a Balatonnál, a Tisza-tónál, vagy egyes turisztikai régiókban. Van-e mód és
lehetőség arra, hogy ez valamilyen módon bekerüljön ebbe a törvényjavaslatba, ezért
kérdezném most előterjesztőként Czomba Sándor urat, hogy egy értékelést adjon erről.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Tehát
mind az előterjesztő, mind a tárca nevében azt tudom mondani, hogy nem támogatjuk. És ha
megengedik, akkor itt két mondatot tennék hozzá.

Alapvetően, amikor az alkalmi munkavállalói kiskönyv megszűntetéséről döntött az
előző kormány, abban a döntésben nagy valószínűséggel benne volt, hogy 1 millió 200 ezer
alkalmi kiskönyv volt kint a legvégén már a kezekben – hogy ebből mennyi volt használva az
egy másik dolog. De tény és való, hogy megindult a munkaerőpiac abba az irányba, hogy akik
eddig megbízásos jogviszonnyal, határozott idejű munkaszerződéssel voltak foglalkoztatva,
azokat kitolták az alkalmi foglalkoztatás felé. Ez egy nagyon rossz tendencia összességét
tekintve a magyar munkaerőpiac tekintetében, ezért gyakorlatilag azt mondjuk, hogy csak
azok az idényjellegű munkák férnek bele, amik valóban idényjelleggel bírnak. Itt a
vendéglátásnál a Balaton szokott az ember eszébe jutni igen sűrűn, és szeretném jelezni azt,
hogy ötszáz forint, illetve ezer forintos közteherjegyről van szó.

A magyar kormány úgy döntött, hogy a mezőgazdaságot, amit az aszály, a viszály és
minden sújt, gyakorlatilag kiemelt területként szeretné kezelni és ehhez kapcsolódóan a
turisztikát is támogatni; a vendéglátást úgy ítéljük meg, hogy ebbe a körbe nem tartozik bele.
Tehát az ezer forintos közteherfizetés szerintünk megfelelő ösztönző és viszont ösztönző,
tehát gyakorlatilag jelen pillanatban közel ezernégyszáz forintot kellene fizetni azoknak, akik
most a vendéglátásban a jelenlegi szabály szerint foglalkoztatnak.

Viszont a másik oldalon azt teljesen jogosnak tartjuk, hogy ha egy szezonban – akár a
lángossütőt vegyük alapul a Balatonnál – ott ilyenkor naponta akár 5, 6, 7, 8, 10 embert is kell
foglalkoztatni, míg október-novemberben, a dolog természeténél fogva senkit. Ezért a
lehetőségét megadtuk annak, hogy abban az esetben, amikor itt 5 és 20 fő között, nem
ragozom, tudják, miről van szó: a 2 fő, a 4 fő napi átlagban értendő. Tehát gyakorlatilag
megvan a lehetőség arra, hogy egy nap ne 4 főt, hanem akár 14 főt is foglalkoztassak, míg egy
másik napon adott esetben, amikor rossz idő van, vagy vége a szezonnak, senkit.

Tehát arra szeretném a tisztelt bizottság figyelmét felhívni, hogy az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény lényege nem a közteher könnyebbség, hanem elsősorban az,
hogy azokon a helyeken, ahol valóban szükséges, hogy gyorsan, hatékonyan tudjunk
munkáltatók és munkavállalók megtalálni egymást, azoknak a lehetőségét adjuk meg. Tehát
ebből a szempontból úgy ítéljük meg, hogy a vendéglátás semmiféle hátrányos helyzetben
nincs, tehát annyi embert foglalkoztatnak gyakorlatilag, akit akarnak és véleményünk szerint
az ezer forintos közteher pedig abszolút reális és elfogadható. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdezem ezek után a bizottság tagjait. Ki
az, aki támogatja Pál Béla képviselő úr módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada támogatja, a többsége nem támogatja az
indítványt.

Továbbhaladva, a 23-as ajánlási számon dr. Karakó László indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem a
bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. 14. Ki az, aki nem támogatja? Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Tehát 14
igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság tagjai támogatják.

26-os ajánlási számon Zakó László képviselő úr indítványa szerepel.(Zakó László:
Elnézést, kiegészítést szeretnék tenni.)

Igen. Kiegészítést tesz képviselő úr, öné a szó!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): A kettőből az egyik, hogy nem vontam vissza. Tehát én
úgy gondolom, hogy egy munkáltatónak – az eredeti előterjesztés értelmében – még a
vérnyomásra vonatkozó mondjuk észrevételére is szükség van ahhoz, hogy teljesüljön a
pontban rögzített feltétel - bizonyos értelemben ez veszélyt is hordozhat a munkavállalóra, én
ezt kiemelném. Tehát inkább a munkáltatót tehermentesíteném az ilyen típusú kötelezettség
alól és egy alkalmi: egy szemrevételezésre, egy ittasságra vonatkozó megállapításra
korlátoznám; a többi mondjuk, legyen a munkavállaló feladata és felelőssége, hogy milyen
orvosi vagy egészségügyi háttérrel áll munkába – ezért gondoltam ezt beadni.

ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
Zakó László alelnök úr javaslatát támogatja-e. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 16 igen.
Tartózkodás, ellenvélemény nélkül egyhangú döntésével támogatja a bizottság.

31-es ajánlási számon szereplő indítvány következik, amelyet Kaufer Virág és
Scheiring Gábor képviselők nyújtotta be.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 1 támogatás van, tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

32-es ajánlási számon Kiss Péter és képviselőtársai indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) 3. A bizottság egyharmada sem támogatja.

33-as ajánlási számon Kiss Péter és képviselőtársai indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja. (Szavazás.) 3. A bizottság egyharmada sem támogatja.

35-ös ajánlási számon szintén Kiss Péter és képviselőtársainak indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.



- 11 -

ELNÖK: Előterjesztő és a tárca sem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3., tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

36-os ajánlási számon Kaufer Virág és Scheiring Gábor indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
mi az álláspontjuk, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1., tehát a bizottság egyharmada sem
támogatja.

37-es ajánlási számon szintén Kaufer Virág indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1., tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

40-es ajánlási számon Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs.
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Köszönöm szépen. Tehát 13 igen szavazat, 4 tartózkodás
mellett, a bizottság támogatja Koszorús László indítványát.

41-es ajánlási számon Kaufer Virág és Scheiring Gábor indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Se a tárca, se az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat,
ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1., tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.

42-es ajánlási számon szintén Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki
az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm. 13. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Tehát 13 igen, 4 tartózkodás mellett
a bizottság támogatja a javaslatot.

43-as ajánlási számon szintén Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatja az indítványt, tehát a bizottság
egyharmada sem támogatja.

44-es ajánlási számon szintén Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel.



- 12 -

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja. (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4.
Tehát 13 igen, 4 tartózkodás mellett támogatja a bizottság.

45-ös ajánlási számon Zakó László alelnök úr indítványa. (Zakó László:
Visszavonom.) Visszavonta az indítványát, erről tehát ilyen módon nem kell szavaznunk.

Soron következik a 67-es ajánlási számon Koszorús László képviselő úr indítványa.
Kérdezem az előterjesztőt.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú, a bizottság valamennyi
tagja támogatja.

68-as ajánlási számon szintén Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő is támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki
az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú
döntésével támogatta ezt a javaslatot.

És végül a 69-es ajánlási számon Karakó László képviselő úr indítványa szerepel.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az,
aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatja, tehát ilyen módon a bizottság
egyharmada sem támogatja.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan javaslat, amelyről nem szavaztunk, de
úgy gondolják, hogy a bizottság hatáskörébe tartozik. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

Megköszönöm az államtitkár úrnak a jelenlétet, a napirend kapcsán a módosító
indítványokról a szavazást befejeztük. (Pál Béla képviselő úr jelentkezik.) Igen.

Pál Béla képviselő úr, mégiscsak.

PÁL BÉLA (MSZP): Az 57-es pont nem szerepelt a felsorolásban. Van még két
módosító indítvány: az 57-es ajánlási számú, amely egy pontosítást tartalmaz, arról
szeretném, ha szavaznánk.

ELNÖK: Az 57-es ajánlási számon Pál Béla képviselő úr indítványa, amely egy
nyelvtani módosítást, pontosítást tartalmaz.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca is támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy
ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Egyhangú döntésével a bizottságunk támogatja.

Melyik a másik, képviselő úr!
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PÁL BÉLA (MSZP): Ez nem nyelvtani volt, csak inkább egy pontosító, keresem az
ajánlási számot.

ELNÖK: A 19-es ajánlási számon van a képviselő úrnak egy indítványa.

PÁL BÉLA (MSZP): Igen, a 19-es, ez is egy pontosítást tartalmaz.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a tárca és az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a
bizottság tagjait, hogy a 19-es ajánlási számon Pál Béla képviselő úr által benyújtott
indítványt ki az, aki támogatja a bizottságból. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 5. A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Van-e még valami? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor megköszönöm az előterjesztőnek és
államtitkár úrnak, egyben a tárca képviselőjének a jelenlétét, a napirendet ezzel lezárom.

Egyebek

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele? Egy bejelentésem lenne.
Holnap 10 órakor ülésezünk újra, kapcsolódó módosító indítványokról kell tárgyalnunk.
Elnézést kérek, jeleztem, hogy itt most a törvényjavaslatoknak a tárgyalása során
folyamatosan jönnek olyan javaslatok, amelyekről tárgyalnunk kell, ezért kell ezen a héten
kettő ülést tartanunk, úgyhogy szeretném, ha a képviselőtársaim minél nagyobb számban meg
tudnának jelenni a holnapi ülésen.

Köszönöm szépen a megjelenést, a mai bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek
sikeres, szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


