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Napirendi javaslat  
 

1. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6321. szám)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6320. szám)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)  
Kapus Krisztián (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Dávidné Hidvégi Julianna kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
Móró Tamás osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdjük a bizottsági ülésünket, reméljük, hogy pár perc 
alatt tudunk végezni. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Felolvasom a helyettesítéseket: 
Ágh Péter képviselő urat Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti, Csizi Péter képviselő 
urat Iván László professzor úr helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony helyettesíti, Kapus Krisztián képviselő urat Sáringer-Kenyeres Tamás 
képviselő úr helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat Vas Imre képviselő úr helyettesíti, 
dr. Tapolczai Gergelyt Stágel Bence képviselő úr helyettesíti. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6321. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

A kiküldött napirendi javaslatot azzal a módosítással terjeszteném elő, hogy kerüljön 
le a napirendről a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről szóló törvény, 
mivel ide nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat. Amennyiben ezzel egyetért a bizottság, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság egyetértett vele. 

Most a napirendi pontokról szavaznánk. Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottságunk egyetértett a 
napirendi pontokkal.  

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6320. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Soron következik a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
T/6320. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Dávidné Hidvégi Julianna kormány-
főtanácsadó asszonyt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről és Móró Tamás 
osztályvezető urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Sáringer-Kenyeres Tamás indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DÁVIDNÉ HIDVÉGI JULIANNA kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Én is szeretnék csak nagyon röviden kérdezni az indítvánnyal kapcsolatban.  
Az Európai Unió, szerződésre hivatkozik, annak a 87. és 88. cikkelyére. Ezt egy kicsit 

meg lehetne-e, meg tudná-e valaki világítani, hogy pontosan miről is szól. Hiszen nagyjából 
én is tisztában vagyok természetesen vele, de igazából az érdekelne, hogy ha a közeljövőben 
vagy a későbbiek folyamán a magyar kormány úgy döntene, hogy valamilyen szövetkezeti 
rendszert komolyabb mértékben szeretne támogatni, akkor ezt vajon engedélyezi-e az Európai 
Unió ezen cikkelyek alapján, vagy pedig eleve lehetetlen dolog lenne egy ilyenben 
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gondolkodnia bármilyen kormánynak akár az elkövetkező időszakban, akár a mostani 
időszakban.  

 
DÁVIDNÉ HIDVÉGI JULIANNA kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Azonnal átadom a szakértő kollegámnak a szót. Gyakorlatilag ez 
a módosító javaslat azért szükséges, mert hogyha ingyenes használatba vannak adva az ingó- 
és ingatlan vagyontárgyak a szociális szövetkezetek számára, akkor az elmaradt haszonnak a 
de minimis határig történő limitálását javasolja ez a módosító. És azt, hogy miért marad el a 
87., 88. cikk, azt pedig a kollegám el fogja mondani, hogy ez azért nem lesz akadályozó 
tényező a jövőben a szövetkezeti törvény átalakításával kapcsolatban sem, de a részleteket ő 
elmondja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
MÓRÓ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Én abból 

indulnék ki, vagy arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy azáltal, hogy az önkormányzat 
ingyenesen használatba ad, vagy adott esetben később akár tulajdonba ad bizonyos 
vagyontárgyakat gazdasági szereplőnek, ez gazdasági előnyben részesítheti az adott érintett 
szövetkezetet a többi piacon meglévő vállalkozással szemben. És itt az állami támogatás azért 
merült fel, mert gyakorlatilag, ha piaci alapon kerülne ez használatba adásra, akkor nem lenne 
szó állami támogatásról, viszont mivel ingyenes használatba adásról van szó, a piaci díj és a 
nulla közötti érték az, ami támogatásnak minősül. Ennek a formája egyébként csak de 
minimis támogatás lehet amiatt, mert ez a fajta kedvezmény működési támogatási jelleggel 
bír, és mint ilyen megkülönböztetünk agrárágazaton belül alkalmazott - a mezőgazdasági 
termelők esetében alkalmazandó de minimis támogatást, a halászati ágazatban 
megkülönböztetett de minimis támogatást -, és ezeken kívüli általános de minimis támogatást. 
Úgyhogy ez a fajta konstrukció, hogy ingyenes használatbavétel, vagy ingyenes használatba 
adás ez csak a csekély összegű de minimis támogatási formában működhet a jövőben is.  

Tehát ahhoz, hogy magasabb összegű támogatást lehessen nyújtani, annak más 
típusúnak kell lenni, adott esetben beruházáshoz kötődő vagy foglalkoztatási támogatáshoz 
kötődő, és ezen célterületekre - értem én itt ez alatt a beruházást vagy a foglalkoztatást –
speciális támogatási intenzitási szabályok vonatkoznak speciális elszámolható költségekkel, a 
volumen is meg van határozva, hogy mekkora összegben, de ez a forma, ami a jelen 
kormányzati elképzelésben megjelenik, csak csekély összegű támogatásként nyújtható. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki még hozzászólni.  
Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úré a szó. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm. Én arra hívnám fel a 

figyelmet, lévén, hogy én vagyok az előterjesztő is, hogy a de minimis típusú támogatásoknál 
majd oda kell figyelni a szövetkezeteknek, hogy 3 éves ciklusonként kaphatnak ilyen típusút. 
Tehát, ha ezt megkapták, abban az esetben hasonló más de minimis – körülbelül 30 millió 
most a de minimis támogatásnak az összege, úgy tudom, az árfolyamtól függően -, tehát csak 
egyszer igényelhetik, és akkor 3 évig ebbe a típusba már nem lehet pályázni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Visszaadom a szót. 
 
MÓRÓ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Ehhez 

kapcsolódóan csak annyi kiegészítést tennék, hogy vannak különböző gyakorlati praktikák, 
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hogy hogy lehet ezt a 3 éves ciklust abszolválni, tehát lehet úgy, hogy ha harmadolják a 
támogatási összeget, akkor folyamatában lehet adni, de akkor csak a harmadát.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 
Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 
Ezzel a napirendi pontunknak a végére értünk. Köszönöm szépen a vendégeknek a 

részvételt.  

Egyebek 

Az egyebekben kérdezem, hogy van-e valakinek bármilyen óhaja, sóhaja. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt, további jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


