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Napirend:

1. A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/389. szám - Bencsik János és Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselők önálló indítványa -

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek

3. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/420. szám - Lázár János (Fidesz) és Harrach Péter

(KDNP) képviselők önálló indítványa - általános vita első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)
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Balla György (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Domokos László (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Szatmáry Kristóf (Fidesz), előterjesztő

Hadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket és a sajtó munkatársait.

A napirend elfogadása

Most jött a hírnök, és lihegve szólt, miszerint az 1. napirendi pontot nem kellene
tárgyalnunk, mert Bánki Erik bizottsági elnök úr az előterjesztők nevében kérte, hogy vegyük
le napirendről. Ezért személyesen úgy döntöttem, hogy eleget teszek a kérésnek. Ez valóban
személyes felelősségem, hozzászoktam a felelősségvállaláshoz, és azt is vállalom, hogy a
magam részéről nem terjesztem elő ezt a napirendi pontot. Ezt azért kell hozzátennem, mert
írásos lemondás nem, csak egy telefon érkezett. De bízunk egymásban mindaddig, amíg erre
ok van.

Ezek után következne a 2., a 3., napirendi pont és az egyebek. A 3. napirendi ponthoz
az a megjegyzésem van, hogy amikor ez a meghívó született, minden jel arra mutatott, hogy
legkésőbb hétfő reggelig megkapjuk a szükséges információkat, amelyekről itt beszélnünk
kellene. Nos, eddig semmiféle információ nem érkezett, így jelenleg a 3. napirendi pont is
tárgyalhatatlan.

Maradt a 2. napirendi pont, amit érdemben meg lehet vitatnunk, továbbá az egyebek.
Ezek után kérdezem meg képviselőtársaimat, a tisztelt bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e
ezzel a csonka napirendi javaslattal. (Szavazás.) Úgy látom, mindenki egyetért.

A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Tehát nincs akadálya annak, hogy a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési
szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját megkezdjük. Megkérdezem a jelen lévő

előterjesztő képviselő urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni hozzá. (Jelzésre.) Tessék
parancsolni!

Szatmáry Kristóf szóbeli kiegészítése

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak nagyon
röviden szólnék. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy kora reggel ezt tárgyalja. A javaslat
nagyon egyszerű. Egy korábbi törvény egyik paragrafusa hatályának kiterjesztéséről szól.
Képviselőtársaim, akik az előző ciklusban itt voltak, és talán az újak is tudják, arról van szó,
hogy egy olyan rendelkezést fogadtunk el körülbelül egy évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy
azok az alvállalkozók, akik nem tudnak nullás igazolást benyújtani a fővállalkozók felé, azok
a közbeszerzésben megkapott számláik ellenértékét nem kaphatnák meg. A jogalkotó már
akkor is érezte, hogy a gazdasági válság és az APEH különböző nyilvántartási rendszereinek
problémái miatt nem lehet hatályba léptetni ezt a rendelkezést július elejéig. Ezért úgy ítéltük
meg, hogy a gazdasági környezet nem sokkal jobban változott az egy évvel ezelőtti
időponthoz képest, így javaslatunk szerint kitolnánk ezt az időpontot az év végéig.

Ehhez hosszú indoklást fűzhetnék. Egyrészt a nullás igazolás kiadása akár egy
ezerforintos adótartozás miatt is meghiúsulhat, illetve aki egyszer felkerül az APEH
rendszerébe, hogy nem kaphat nullás igazolást, az adótartozás kiegyenlítése után is
bizonytalan ideig rajta marad a listán. Így akár több milliós számlák kifizetése is
ellehetetlenülhet. Egyeztetve Bencsik képviselőtársammal nyújtottuk be ezt a javaslatot. Azért
nem ennek a rendelkezésnek a kivétele szerepel a módosító javaslatban, mert információink
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szerint az adókörnyezet átalakítása kapcsán globálisan lesz kezelve ezt a probléma, és az év
végéig ez rendeződni fog anélkül, hogy ki kellene venni a törvényből. Kérném a bizottságot,
hogy támogassa a törvénymódosítási javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Szatmáry képviselő úr kiegészítését. Megkérdezem a
kormány jelen lévő képviselőjét, kíván-e kommentárt fűzni ehhez.

A kormány álláspontjának ismertetése

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormány támogatja az indítványt.

ELNÖK: Ez egy lakonikus álláspont. Ezek után megkérdezem képviselőtársaimat, a
bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük a törvényjavaslattal kapcsolatban. Veres
János képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, vélemények

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A benyújtott javaslatot az MSZP részéről támogatjuk. Mégpedig nem az elhangzott, illetve
leírt indokok miatt, hanem azért, mert a gazdasági válság nyilván nem múlt el olyan
mértékben, hogy ennek a határidőnek a szigorú betartására itt most sort kellene keríteni. Ezért
azt gondolom, teljesen megalapozott az, hogy további fél évet hosszabbítunk ennek a
határidőnek az érvényesítése kapcsán. És ha megtörténnek azok a dolgok, amikre Szatmáry
képviselő úr itt utalt, az egy új helyzetet teremthet. Ha viszont nem történnek meg, akkor is
érdemes majd decemberben visszatérni arra, hogy ezt a fajta, egyébként megalapozott
kötelezést a későbbiek során hogyan, milyen feltételekkel, milyen határidővel és mikortól
érdemes érvényesíteni. Ugyanis nem a nyilvántartási rendszerekkel van igazán probléma,
hanem azzal, hogy nem élénkül úgy a világgazdaság és a magyar gazdaság sem, hogy a
vállalkozók jobb helyzetet érzékelhetnének. Éppen ezért a vállalkozók érdekében ezt a fajta
határidő-módosítást érdemes megtenni. Emiatt mi is támogatjuk a javaslatot. Köszönöm
figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van még véleménye, kérdése, kommentárja,
javaslata? Lenhardt Balázs képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak azt szeretném megkérdezni, mennyire
biztos, hogy olyan módosítások lépnek életbe, amelyek révén biztosítható, hogy fél év múlva
nem kell újabb féléves, egyéves hosszabbításra sort keríteni. Ez a jogbiztonságot ugyan ilyen
szempontból nem veszélyezteti, de semmiképpen sem lenne pozitív. Köszönöm.

ELNÖK: Az előterjesztő válaszát szeretném kérni.

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Annyit tudok csak
megerősíteni, hogy a minisztérium jelenlegi vezetésével egyeztetve alakult ki az az álláspont,
hogy itt csak egy határidő-módosításra kerül sor, hiszen, ha jól tudom, még a rendkívüli
ülésszakon is fogunk tárgyalni adótörvényeket, illetve az ősz folyamán, a jövő évi
költségvetés kapcsán egy globális áttekintése lesz a jogszabályoknak. Ez azért volt sürgős,
mert július 1-jével lépne életbe a módosítandó szabály, és a mostani rendkívüli ülésszak
keretében sem születnének erre vonatkozó jogszabályok. Ilyen szempontból ez rendkívüli
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javaslat, hogy július 1-től ne legyenek a vállalkozók bizonytalan ideig hátrányban e
jogszabály következtében. Bízunk abban, hogy a kormány által előterjesztendő javaslatokban
ezt a problémát kezelni fogják.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a választ. Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Túlzás
nélkül állíthatom, hogy a magyar kis- és középvállalkozói szféra, illetve a vállalkozói szféra a
magyar gazdaság gerincét képezi, ami az összfoglakoztatottak több mint kétharmadának
teremt munkahelyet, és számos esetben ez a vállalkozói szféra az állam hibájából, úgyis
fogalmazhatok, hogy önhibáján kívül került abba a helyzetbe, hogy nem kaptak nullás
igazolást, mert nem időben kapták meg a pályázati pénzt, mert az áfa visszatartásával
ellehetetlenültek. Kétségtelen tény, hogy ezzel a problémakörrel, élek a gyanúperrel, egy fél
éven belül és azt követően is foglalkozni kell. Mert ha és amennyiben ez a vállalkozói szféra
megroppan, akkor az egész magyar gazdaság fog megroppanni. Úgy gondolom, hogy ez az
állapot, ami pillanatnyilag van, olyan előterjesztés, ami egyfajta mankót ad a magyar
vállalkozói rétegnek, hogy tovább tudjon élni, tovább tudjon lépni, de egy átfogó
portfolióban, csomagban kell majdan a magyar kis- és középvállalkozói szféráról
gondoskodnunk, gondolkodnunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? (Nincs jelentkező.)
Nincsenek. Akkor megkérdezem Szatmáry Kristóf képviselő urat, illetve a kormány
képviselőjét, Hadi László urat, hogy kívánnak-e reagálni az itt elhangzottakra. (Jelzésre.)
Nem, nincs reagálás.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Következik a szavazás. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyhangúnak
tűnik, de azért megkérdezem, van-e ellenszavazat. Nincs. Tartózkodás? Az sincs. A bizottság
egyhangúlag támogatja. Köszönjük szépen képviselő úr, főosztályvezető úr, a jelenlétet.
Viszontlátásra!

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor az egyebek között néhány rövid bejelentést
szeretnék tenni. Változatlanul javasolom, hogy a két megalakított albizottságunk tagjaira,
illetve vezetőjének személyére tegyék meg a frakciók javaslataikat. Eddig még nem érkezett
ilyen.

A második bejelentésem az, hogy a Thaiföldi Királyság nemzetgyűlésének pénzügyi
bizottsága 18 fős delegációval érkezik Magyarországra, és találkozót kért bizottságunkkal.
Erre én kész vagyok. Feltettem a kérdést, hogy kíván-e valaki részt venni ezen a
beszélgetésen június 25-én, itt, ebben a teremben. Eddig nem érkezett ilyen igény. A
delegáció két kérdéskörről akar velünk eszmét cserélni, a költségvetési törvény kidolgozása
előkészítésének menetéről, illetve a parlamenti képviselők szerepéről és felelősségéről a
költségvetési törvény előkészítése és megvalósítása során. Aki úgy gondolja, hogy érdekli ez
az esemény, annak jelentkezését változatlanul tisztelettel várom.

A következő bejelentésem egy protokolláris eseményre vonatkozik. Meghívót kaptam
a Kanada Day nevű protokolláris eseményre, a kanadai nagykövetség részéről. Bevallom
férfiasan és őszintén, hogy én személy szerint nem vagyok túl nagy látogatója az ilyen
eseményeknek, de úgy érzem, hogy ezt a lehetőséget fel kell ajánlanom bármelyik
képviselőtársamnak, aki úgy gondolja, hogy szívesen részt vesz június 30-án ezen az
eseményen. Aki ide el akar menni, annak is tisztelettel várom a jelentkezését.
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Végül: holnap is lesz bizottsági ülés.

A napirendi pont lezárása

Az egyebekkel és a napirendünkkel is végeztünk volna, de átadom a szót Hargitai
János képviselő úrnak.

Dr. Hargitai János javaslata a napirend bővítésére

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Javaslom,
hogy a mai ülésünk napirendjére vegyük fel ezt a nagyon könnyen áttekinthető
törvényjavaslatot, amit most kaptunk meg, és jeleztük, hogy be fogjuk terjeszteni a
költségvetési törvény módosítását a pártfinanszírozás ügyében. Az előterjesztés sürgős
tárgyalását kértük, a szükséges számú képviselő aláírásával került a Ház elé az anyag. Ez
eredetileg szerepelt a napirendi javaslatban, de elnök úr nem terjesztette elő. Ha ez vitára ad
okot, akkor azt javaslom, hogy vegyük napirendre, amire nyilvánvalóan lehetőség van. (Dr.
Nyikos László kéri, hogy az alelnök vegye át az ülés vezetését, mivel ebben az eljárásban
nincs gyakorlata.)

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

Döntés a javaslatról

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Ha egyetértés van abban, hogy ez napirenden van, akkor nem
vetetem napirendre. Ha nincs napirenden (A képviselők jelzik, hogy nincs.), akkor javaslom,
hogy vegyük napirendre. Ki az, aki ezt az indítványt támogatja. (Szavazás.) Köszönöm, a
munkatársaink segítségét kérem, de ez egészen biztosan több, mint kétharmad, ezzel a
napirendet bővíteni lehetett.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló,
képviselői önálló indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Az előterjesztő Lázár János és Harrach Péter. Az előterjesztő szerepét átveszem.
Amikor a miniszterelnök úr az első gazdasági akciótervet beterjesztette, külön szólt a pártok
támogatásának csökkentéséről. Ez az előterjesztés mindössze ezt a 15 százalékos csökkentést
célozza meg. Akkor az első reakciók a pártok részéről, és ha jól emlékszem, mindenhol a
frakcióvezetők szólaltak meg, támogatták az akciótervnek ezt a programját.

Önöké a szó, tisztelt képviselők. Veres Jánosnak adom meg a szót.

Észrevételek, vélemények

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Frakciónk
képviseletében kifejezetten tiltakozom a napirend ilyen módon történő tárgyalása ellen. Azt
gondolom, hogy az ország költségvetés-módosításának ez a formája teljesen elfogadhatatlan.
Három perccel ezelőtt került írásban kiosztásra egy indítvány. Ugyan alelnök úr az imént azt
mondta, hogy ez könnyen áttekinthető, de én nem tekintem annak. A magyar költségvetés
módosításához ilyen módon a parlament illetékes bizottsága ne asszisztáljon semmiképpen.
Ezért az a javaslatom, hogy ezt a napirendi pontot normális felkészülési idő után, rendes
bizottsági ülésen tárgyaljuk meg. A tartalmáról nem is akarok mondani egy szót sem, csak az
eljárás maga nem fogadható el. Ezért azt ajánlom a jelenleg az ülést vezető alelnök úrnak
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elnöki minőségében, hogy legyen szíves, fontolja meg azt, hogy a bizottság tekintélyének
megóvása érdekében legalább felkészülési időt biztosítson, és egy későbbi időpontban
megtartandó bizottsági ülés tárgyalja meg ezt az előterjesztést. Szerintem nem helyes, ha ilyen
módon próbáljuk meg a bizottság tekintélyét lejáratni. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Csak
annyit mondanék, hogy ha jól emlékszem, délután 6-ra is össze van hívva a bizottsági ülés.
Szívesen beszélgetnék ezekről a számokról is, csak még nem számoltam ki konkrétan, hogy
hol, merre. Mondott Orbán miniszterelnök úr egy 15 százalékos csökkentést, de megmondom
őszintén, nem láttam exceltáblázatot, pedig tudom, hogy a pénzügyeseink készítettek. Délután
6-ig ez egy félórás felkészülési munka, addig ezt el tudnánk végezni. Szerintem sokkal
tisztább volna. Örülök annak a 123,6 millió forintnak, amit frakciónk kap, de nem tudom,
hogy ez teljes mértékben fedi-e a valóságot. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. A következő jelentkezőnek is szót adok, ha jól látom, ez Boldvai
László. Csak egy megjegyzés azért, mert a vita abba az irányba megy, hogy délután 6-kor
tárgyaljuk, mert ez az idő kell a bizottsági előkészítésre. Ha mindössze ez a gond, délután 6-
kor is visszatérhetünk rá, de most ezt tárgyalnunk kell. Boldvai képviselő úré a szó.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Arra szeretném felhívni a teremben
ülő fideszes képviselőtársaim figyelmét, ültünk sokan egy bizottságban az elmúlt 8 évben, és
akkor, Hargitai képviselő úr, Szijjártó képviselő úr, ha és amennyiben, bár ilyen előterjesztést
nem tettünk, ilyen jogtechnikai előterjesztéssel találkozott volna, nagy valószínűséggel a
bizottsági tárgyalás felfüggesztését indítványozta volna. Én is hangsúlyoznám, hogy nem a
tartalmával van vitám, hanem egyszerűen azzal a precedens értékű törvénykezési folyamattal,
és ettől tartok, amellyel itt ma bennünket ebben a témakörben megkínálnak. Ez arról szól,
hogy a bizottsági ülés kezdete után helyszíni kiosztással már a törvényjavaslatot tárgyalni
kívánják. Azt hiszem, hogy ha és amennyiben tartják magukat az önök által elmondott elmúlt
8 éves kritikához, ami sokszor bennünket érintett, és néhányszor szerintem volt is alapja,
akkor ezt a folyamatot ma itt, ebben a formában önök sem tudják támogatni, és ezen egy picit
elgondolkodnak.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A megjegyzésem csak annyi vitavezetőként, bár
nem akarok vezetni és moderálni is, hogy láttam már elegánsabb előkészítést, és ilyen
szempontból osztom a véleményét. Mégis azt gondolom, tényleg könnyen áttekinthető az ügy.
További képviselői vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az általános vitára való
alkalmasságról kellene szavaznunk. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem tartja
általános vitára alkalmasnak? Egy. Ki az, aki tartózkodott? Három. A bizottság tehát általános
vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Ki az, aki boldogan lenne előadója ezt a törvényjavaslatnak? Ezt a két mondatot
kellene elmondani, ami itt elhangzott. (Nincs jelentkező.) Ha erre nincs vállalkozó, akkor én
leszek, ha ezzel a bizottság egyetért, ezt a hálás feladatot én fogom vállalni a Ház előtt.
(Jelzésre.) Köszönöm a képviselő hölgyek és urak bizalmát. Az ülés vezetését átadom elnök
úrnak.
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(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm, alelnök úr.

Az ülés bezárása

További napirendünk nincs, de még megadom a szót Rozgonyi Ernő képviselő úrnak.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Elnök Úr! Többekkel beszéltünk az ülés előtt, és lenne
egy olyan kérdésünk, hogy miért a napirend után egy órával lesz holnap ülés. Addig mit
csinálunk?

ELNÖK: Hogy a képviselők mit csinálnak, azt nem tudom. Nekem készülnöm kell a
bizottsági ülésre, át kell néznem néhány előterjesztést, a munkatársnőim hasonlóképpen ezt
kérték, miután még várhatóak további információk, módosító indítványok, et cetera, ezek
feldolgozása technikailag és szakmailag is igényel egy órát. Ez az oka, semmi más.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm.

ELNÖK: Kérem. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 00 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


