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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)
(Módosító javaslatok megvitatása)

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

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Bánki Erik (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Elnöki megnyitó

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntök mindenkit! Elkezdjük a munkánkat. Ahogy látom, határozatképesek
vagyunk. Egy napirendi pontunk van; gondolom, ezt a napirendet mindenki megkapta. Van-e
bármilyen gondolat előtte a napirendi sorhoz? (Nincs jelentkező.)

A napirend elfogadása

Szavazzuk meg a napirendi sort! Aki elfogadja, emelje fel a kezét, legyen szíves!
(Szavazás.) Elfogadtuk. Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Nincs
jelentkező.)

Mindannyian elfogadtuk.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám)

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslatról beszélünk. Szeretettel
köszöntöm Czomba képviselőtársunkat! (Becsó Zsolt az ülésterembe érkezik.) Mintegy kilenc
darab módosító javaslatunk van. Kérdezném, hogy van-e még esetleg valami a módosító
javaslatokhoz, ami most érkezett. (Nincs jelzés.)

Az 1. számú módosító javaslattal kapcsolatban kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Köszöntöm a bizottság tagjait! Részben
előterjesztőként, részben pedig kormányképviselőként tárcaálláspontot tudok mondani. A
tárca az előterjesztést támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságunkat kérdezem, hogy támogatjuk-e.
Aki támogatja, emelje fel a kezét, legyen szíves! (Szavazás.) Aki nem támogatja?

(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag támogattuk.
A 2. számú módosító javaslattal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságunk?
Aki támogatja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.)

Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag támogattuk a 2. számú módosító javaslatot.
A 3. számú módosító javaslat következik.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságunkat kérdezem. (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? (Nincs
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)

Mindenki támogatta.
A 4. számú módosító javaslat következik.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságunk? (Jelzésre:) Bocsánat, kérdés van.



- 6 -

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak egy gyors kérdés, az előterjesztőtől
szeretnék kérdezni. Az EF-kód nagyon sok módosító javaslatban már vastag, fekete zárójelbe
került. Akkor ez most lekerül, mint egy adat, amit rögzíteni kell, vagy törölhetjük az
emlékünkből is?

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Igen, úgy tűnik, hogy meg lehet oldani egy
újabb kód generálása nélkül is. Gyakorlatilag azért kellett ezt eredetileg beépíteni a
törvénytervezetbe, mert úgy tűnt, hogy az informatikai rendszer nem lesz képes az adószám
vagy adóazonosító és a TAJ-szám alapján beazonosítani minden esetben. Reméljük, hogy a
későbbiekben még egyszerűbbé válnak majd az ügyfélkapus rendszeren keresztül a
vándorlások, de egyelőre úgy néz ki, hogy az EF-kód generálása nélkül, tisztán az
adószámmal vagy adóazonosítóval és a TAJ-számmal sikerül majd kezelni a problémát, ezért
vezettük át a javaslatban. (Zakó László: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm.
Aki elfogadja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki nem fogadja el? (Nincs jelentkező.)

Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Elfogadtuk mindannyian.
5. számú módosító javaslat, hasonlóképpen.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdések, vélemények? (Nincs jelentkező.) Szavazhatunk róla! (Szavazás.)
Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)

Mindannyian elfogadtuk.
6. számú módosító javaslat.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdések, vélemények? (Nincs jelentkező.)
Szavazhatunk róla! (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Aki

tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag elfogadtuk.
7. számú módosító javaslat.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdések, vélemények? (Nincs jelentkező.)
Szavazhatunk róla! (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Aki

tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag elfogadtuk.
8. számú módosító javaslat.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.)
Szavazhatunk róla! (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Aki

tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag elfogadtuk.
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9. számú módosító javaslat.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdések, vélemény? (Nincs jelentkező.)
Szavazhatunk róla! (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Aki

tartózkodott? (Nincs jelentkező.)
Egyhangúlag elfogadtuk.
Ennek a napirendnek a végére értünk.

Egyebek

Van-e az „egyebek” kérdéskörében bárkinek mondanivalója? (Jelzésre:) Alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Ez csak egy szavazástechnikai kérdés, hogy ha
itt kilenc módosító javaslatot egy előterjesztésben tárgyaltunk, jó, hogy most mindegyiket
támogattuk, de ha az egyiket igen, a másikat nem, akkor most ez az egész egy szavazásként
ment volna a parlament elé? Jó megoldás volt ezt így előterjeszteni, egy módosító javaslattal?
Ez ugyanis egy szám alatt fog futni.

DR. CZOMBA SÁNDOR előterjesztő: A számozott ajánlásban ez tíz pontban
szerepel. Most úgy neveztük, hogy az 1-es pontot támogatjuk-e, de ez a valóságban a 31-es
pont egyébként a támogatotti soron. Mehettünk volna sorba úgy, hogy 35-ös, 37-es, 39-es - a
szám lett volna más, nyilván a tartalma ugyanaz végül is -, amikor szavaztunk róla. Az a
lényeg, hogy nem egyben fogunk szavazni a bizottsági módosítókról, hanem ott már szét lesz
szedve, és pontonként haladunk. (Zakó László: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más? (Nincs jelentkező.) Köszönjük szépen az
aktív és hatékony részvételt.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc)

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


