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Napirend: 
 

1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11112. szám – a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 

módosító javaslatok megvitatása) 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11209. szám - kapcsolódó módosító javaslatok 

megvitatása) 

3. Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám – a bizottság 

feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 

szóló törvényjavaslat (T/11191. szám – Dr. Cser-Palkovics András és Gulyás Gergely 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa – a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 

módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Pősze Lajos (független) 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

Balázs József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

Balla György (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Pősze Lajosnak (független). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Jánosi Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára 

 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Dr. Gáva Krisztián, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 

államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása 

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel kérem, foglalják el helyüket, mert megkezdenénk a bizottság ülését. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Kérem, szavazzunk a napirendről, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

 

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk az 1. napirendi pontunk megtárgyalására, a közbeszerzésekről szóló törvény 
módosításáról törvényjavaslatra, T/11112. szám alatt. A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor. A kormány képviseletében 
köszöntöm dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár asszonyt, valamint dr. Hajas Tünde 
főosztályvezetőt. 

A kiegészítő ajánlásról tárgyalunk, a javaslatok sorrendjében. Először Ékes József 
képviselő úr javaslatáról kérdezem a kormány képviseletében helyettes államtitkár asszonyt, 
van-e észrevételük, támogatják-e. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcavéleményt tudok 

megfogalmazni, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e hozzászólnivalójuk. 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazhatunk. Aki az indítvánnyal egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta az indítványt. 

A másodikként jegyzett indítvány összefügg a 3. pontban lévővel, Ughy Attila 
képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági hozzászólnivaló nincs. Kérem a bizottságot, 

szavazzon az indítványról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Végezetül pedig Ékes József képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e hozzáfűznivalójuk. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
a bizottság az indítványt egyhangúlag elfogadta. 

A gazdasági bizottság módosító javaslatáról tárgyalunk, Rogán Antal elnök úr jegyzi. 
Kérdezem a tárca álláspontját. A három pontról együtt szavazunk. 
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DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, erről szó volt a 
gazdasági bizottság ülésén, mert egy Házszabályi rendellenesség miatt javasolták bizottsági 
módosítóként benyújtani. Támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e hozzáfűznivalójuk. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzanak az indítványról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen, helyettes államtitkár asszony, ezzel végeztünk. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

Áttértünk, tisztelt bizottság 2. napirendi pontunk megtárgyalására, a Magyarország 
2013 évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, 
T/11209. számon. Ehhez nem érkezett kapcsolódó módosító indítvány, de a bizottságnak kell 
módosító indítványokat benyújtania. 

A tárca kommentálja mind az ötöt. Tessék, helyettes államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, röviden ismertetném azon szakmai érveket, háttér-
információkat, ami alapján a bizottsági módosító javaslatokat benyújtásuk esetén a kormány 
támogatna. Eljárásilag annyit mondanék el, hogy a tegnapi ülésen a kormány megtárgyalta a 
költségvetés módosítása kapcsán fölmerült javaslatokat, és döntött arról, hogy melyek azok a 
módosítások, amelyeket még szükségesnek tart. 

Az 5. § módosításában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének befizetési 
kötelezettsége egy időpontig teljesítendő, augusztus végéig kell 1,5 milliárd forintot befizetni. 
Ez az egyenlegjavító intézkedések sorába tartozik. A korábbi javaslat egy töredezettebb, több 
részletben történő befizetésről szólna. 

Szintén a kormány részéről támogatott lenne az a bizottság által benyújtandó módosító 
javaslat, amely a foglalkoztatási alapon belül 3 milliárd forint átcsoportosítását teszi lehetővé 
aktív foglalkoztatáspolitikai célokra. Hogy világos legyen, 10 milliárd forint került 
elkülönítésre a garantált bérminimum emelésével összefüggő munkáltatói többletterhek 
kompenzálására. Úgy néz ki, hogy nem szükséges ezt felhasználni, kevesebb is elegendő a 
munkáltatók számára, kevesebb forrásra pályáztak. A megmaradó pénzt nem kell visszafizetni 
a költségvetésbe, hanem foglalkoztatásbővítésre felhasználható lenne. 

A harmadik javaslat a köztársasági elnökség fejezeten belül tesz lehetővé 
átcsoportosítást az igazgatási intézményi, illetőleg államfői protokoll között. Ennek háttere az, 
hogy az államfői protokoll kiadása fejezeti kezelésű előirányzatként szerepel a 
költségvetésben, ennek nagy részét a Külügyminisztérium részére átadja a köztárssági 
elnökség, de azt az összeget, amit nem ad át, maga a köztársasági elnökség költi el, az 
államháztartási szabályok szerint intézményi előirányzatról kell megtennie. Főösszegeket nem 
érint az átcsoportosítás. 

A következő javaslatban a Nemzeti Választási Iroda feladatellátása érdekben önálló 
cím, önálló előirányzat jönne létre az Országgyűlés fejezetén belül. Itt arra emlékeztetnék, 
hogy az Országgyűlés az idei évben fogadta el azt a törvényt, ami a Nemzeti Választási Iroda 
jogállásáról szól, és ezen törvény értelmében kell létrehozni az Országgyűlés fejezetén belül 
egy önálló címet. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget az önök előtt lévő módosító javaslat. 
Az iroda 550 millió forintos működési költséggel jön létre, valamint az irodához tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzaton 2,3 milliárd forint szerepel a 2014. évi választások 
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előkészítésére, és 81 millió forint az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítására. A 
javaslat ezen kívül megteremti a lehetőségét olyan forrásátcsoportosításnak, amely 
feladatmozgással együtt járna. Például amennyiben a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban működő, választásokkal kapcsolatos feladatok, személyek átkerülnek a 
Nemzeti Választási Irodához, akkor ezzel együtt a pénzt is át lehet csoportosítani a KIM 
fejezetből a Nemzeti Választási Iroda költségvetésébe. Ez a módosító javaslat főösszegeket 
érint, de egyenlegsemleges, hiszen a többletkiadások fedezetét a kamatkiadások megtakarítása 
jelenti. A konvergenciaprogramban is jelezte a kormány, hogy a csökkenő hozampályának 
köszönhetően érdemi megtakarítások látszanak a kamatkiadásokon, ezért az új előirányzatok 
létrejötte összességében az államháztartás egyenlegét nem befolyásolná. 

Végül az utolsó bizottsági módosító a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységének 
kibővítésére tesz javaslatot. Itt ismét van egy szaktörvényi rendelkezés, nevezetesen a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény, amelynek értelmében 2014. 
január 1-től a közforgalmú gyógyszertárak csak akkor működhetnek, ha abban a 
gyógyszerészi tulajdon legalább 25 százalékot elér. Ahhoz, hogy a patikusok tulajdonrészt 
szerezhessenek, a Fejlesztési Bankon keresztül indít a kormány egy hitelprogramot, és a 
hitelprogram mellé kezességet tud vállalni a Garantiqa Zrt, amennyiben a módosítás 
benyújtásra és később megszavazásra kerül. Röviden ez a tartalmuk a benyújtásra javasolt 
tételeknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Egy kérdésem lenne, a bevételi 

egyenleg kapcsán a Költségvetési Tanács véleményét ki kell-e kérniük ilyenkor. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A zárószavazás előtt kell 

nyilatkozni a Költségvetési Tanácsnak. A javaslatok között egy olyan van, amely 
főösszegeket érint, a választási iroda létrejöttével kapcsolatos javaslat. Itt összességében az új, 
úgymond forrás 2,85 milliárd forint. Ennek fedezete a kamatkiadások általunk látott 
alacsonyabb összege lenne. A tanácsnak kell arról nyilatkozni, hogy így összességében az 
államadósság csökkentésének követelményét teljesíthetőnek tartja-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a zárószavazás előtt kell kérniük a véleményt. 

(Jelzésre.) Rendben. Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, 

hogy a vállalkozói szféra számára elkülönített alap esetében, amelyet nem igényeltek, és nem 
kell visszafizetni a központi költségvetésbe, viszont foglalkoztatásbővítésre felhasználható, 
mekkora összegről van szó. 

 
ELNÖK: Tessék, parancsoljon, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Hárommilliárd forintra tesz javaslatot a módosító indítvány. Hangsúlyozom, hogy az eredeti 
10 milliárdos keret a vállalkozások alacsonyabb igénylése miatt nem került felhasználásra. A 
hatályos törvény szerint a teljes megtakarítást a központi költségvetésbe kellene visszafizetni, 
tehát ez már munkahelybővítésre már elveszne. Mivel a kormány is úgy látja, és tegnaptól az 
Európai Bizottság is, hogy az államháztartás helyzete stabil, ezért munkahelyteremtésre 3 
milliárdot javasol a kormány, illetőleg kéri a bizottságot, hogy amennyiben ezzel egyetért, ezt 
módosító javaslatként nyújtsa be. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további kérdésük, észrevételük? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor együtt szavazhatunk az indítványokról. Aki az indítványok 
benyújtásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az indítványokat. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen Banai Péter helyettes államtitkár úrnak. Tudnak-e esetleg olyan 
módosításról, amit még meg kell tárgyalnunk? (Jelzésre.) Nem. Köszönöm szépen. 

Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

A 3. napirendi pontra térünk át, a T/11208. számú törvényjavaslatra. Itt az előadó a 
kormányzat részéről Banai Péter helyettes államtitkár úr és Pankucsi Zoltán helyettes 
államtitkár úr. 

Van egy foglalkoztatási bizottsági indítvány, és lesznek a bizottságnak is módosító 
javaslatai elég szép számmal. Először a foglalkoztatási bizottság indítványát tárgyaljuk. 
Kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, mert itt külön szavazunk a foglalkoztatási bizottság 

indítványáról, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a javaslatot. 

Kérném, hogy az általunk benyújtandó bizottsági indítványokról ugyancsak egy 
csomagban a kormányzati álláspontot legyen kedves ismertetni. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 

önöket. Az előttem lévő módosító javaslat, csak hogy egyről beszéljünk, az, ami a gazdasági 
társaságokról szóló törvény módosításával indít. Röviden összefoglalva a lényeget, több 
pontosító rendelkezést tartalmaz ez a bizottsági módosító javaslat, illetve van néhány érdemi, 
új rendelkezés, amit ennek keretében javaslunk rendezni törvényi szinten. 

Az érdemi rendelkezések közül talán legfontosabb, hogy az e-útdíj bevezetésével 
összefüggésben a kormány kifejezett célja az, hogy biztosítsa továbbra is a fuvarozók 
versenyképességét. Ennek elősegítése érdekében döntött arról a kormány, hogy javasolni 
fogja a helyi iparűzési adóból a megtett úttal arányos díj 7,5 százalékának levonhatóságát. Ez 
az egyik, a versenyképességet elősegítő intézkedés lenne. Illetve ezzel párhuzamosan a 
gépjárműadóval kapcsolatos törvény módosítását is javasolja a kormány. Ennek keretében 
pedig a légrugós rendszeres gépjárművek, nyerges vontatók adóját csökkentené úgy, hogy a 
jelenlegi 1200 forint megkezdett 100 kilogrammonkénti díjat csökkentené 1850 forintra. 
Ennek a két intézkedésnek a költségvetési hatása nagyságrendileg 15 milliárd forint. 
Álláspontunk szerint ez érdemben hozzájárulhat a fuvarozók további működésének 
sikerességéhez. 

A másik érdemi része ennek a módosító csomagnak azt üzemanyag-jelölés 
keretszabályainak megteremtése. Ezzel kapcsolatban a kormány által is elfogadott javaslat azt 
tartalmazza, hogy részben a Szénhidrogén Készletező Szövetség számára előírja, hogy a 
legfontosabb üzemanyag-jelöléssel összefüggő kérdéseket az alapszabályában rendezze, 
illetve kiutal a szénhidrogén- és kőolajtermékek készletezéséről szóló törvény egy miniszteri 
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rendeletre. Ebben az energiapolitikáért felelős miniszternek kell majd az üzemanyag-
jelöléssel összefüggő legfontosabb részletszabályokat megalkotni. Például azt, hogy mi is lesz 
az az üzemanyag-jelölő, mi lesz az az anyag, amivel az üzemanyagokat jelölni kell, illetve 
ennek milyen hatósági és egyéb szabályait kell majd betartani. 

Ezzel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény is módosításra 
kerül abban az értelemben, hogy a NAV-nak is feladata lesz a Szénhidrogén Készletező 
Szövetséggel az együttműködés, és ez a két szervezet együttesen tudja majd az üzemanyagok 
rendeltetésszerű megfelelőségét vizsgálni a jövőben. 

Ezen túlmenően, ami még érdemi vagy újdonság ebben a törvényjavaslatban, az a 
szabad vállalkozási zónákban egy új adókedvezmény bevezetése. Már az előző napirendi pont 
kapcsán elhangzott, hogy a kormányzat kiemelten kezeli a munkahelyek megvédését, a 
munkahelyteremtés elősegítését. Ennek keretében a szabad vállalkozási zónákban bevezetésre 
kerülne a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában egy új kedvezmény, amelynek lényege 
az, hogy minden egyes új munkahelyteremtés kapcsán az újonnan teremtett munkahelyen 
dolgozó munkavállaló után legfeljebb 100 ezer forintos bérig az első két évben 27 százalékos 
adókedvezményt lehet igénybe venni. Ez gyakorlatilag a szociális hozzájárulási adó összege. 
A harmadik évben pedig az új munkahelyen foglalkoztatottak után 14,5 százalékos 
kedvezményt lehet igénybe venni. Ennek az lesz a feltétele, hogy ezt az új munkahelyet meg 
is kell tartani, tehát ez a szabály mindenképpen garanciális elemeket is tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy ne lehessen visszaélni ezzel az adókedvezménnyel. Fenn is kell tehát 
tartani ezeket a munkahelyeket legalább 3 évig. Ezzel kapcsolatban még egyéb garanciális 
szabályokat is lefektet ez a törvényjavaslat. Álláspontunk szerint ez mindenképpen fontos 
lenne az új munkahelyek teremtése céljából. 

Ennek a törvényjavaslat a többi része…. 
 
ELNÖK: Mivel mégis csak elég bonyolult ez a törvényjavaslat, külön szavaznánk a 

javaslatokról. Azt gondolom, ennek végére értünk. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, még vannak technikai 

módosítások, de azok már érdemi, új rendelkezéseket nem érintenek, azok korábbi 
rendelkezések pontosítását szolgálják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor erről a csomagról szavaznánk, ami a gazdasági 

társaságokról szóló törvény módosításával kezdődik. Ehhez kapcsolódóan van-e kérdés, 
vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor erről a javaslatcsomagról 
szavazhatunk. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Mehetünk a következőre, de egyesével haladjunk. Következik a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény módosításáról 
szóló javaslatot legyen kedves ismertetni. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tavaly 

év végén módosult a postai szolgáltatásokról szóló törvény, amelynek értelmében már nem 
postai küldeménytípusként nevesített a címzett reklámküldemény, ezért ezen szolgáltatástípus 
fenntartásához, ezért szükséges a törvény módosítása. Ez inkább jogtechnikai jellegű 
módosítás, ami a tisztelt bizottság előtt szerepel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e esetleg kérdésük, 

észrevételük, javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a 
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módosító javaslatról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

A következő az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek 
szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódik. Az 
önkormányzatok adósságkonszolidációjához kötődik tartalmilag. Helyettes államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

módosító javaslat, azt gondolom, érdemi változtatást fogalmaz meg. Az önkormányzati 
hitelfelvétel szabályai jelentősen szigorodtak, illetőleg új szabályok kerültek 
megfogalmazásra 2012. január 1-től. Ezek tovább módosulnak párhuzamosan azzal, hogy az 
állam a helyi önkormányzatok adósságának jelentős részét átvállalta. Az önök előtt lévő 
módosító javaslat pedig azt fogalmazza meg, hogy a kormány hitelfelvételi vagy más, 
adósságot keletkeztető ügyletről szóló engedélyt elutasíthat abban az esetben, ha nem 
kötelező önkormányzati feladatellátás végrehajtásához szükséges kapacitás létrehozására 
irányul. Egyszerűen fogalmazva olyan feladatok, amelyek sok esetben önként vállalt 
feladatok, és az önkormányzatok eladósodását eredményezték, mit tudom én, 
fürdőkomplexum kialakítása, ami nem feltétlenül szükséges az önkormányzat területén, az 
ilyen kapacitások létrehozására vonatkozó hitelkérelmet a kormány elutasíthat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kérdés, észrevétel van-e. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak az indítványról! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az indítványt. 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő, a bizottság által benyújtandó javaslatra. Az 
indoklásból idéznék: „Indokolt az adósságot keletkeztető ügyletek, továbbá a kezesség és 
garancia azonos súlyú kezelése azon ügyletek körében, amelyekhez nem szükséges a kormány 
hozzájárulása.” Tehát kérem, hogy ennek lényegét ismertesse! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt gondolom, hogy egy 

technikai jellegű módosításról van szó. A hatályos szabályok szerint kis összegű fejlesztési 
hitelhez nem szükséges kormányzati egyetértés. Tehát, ha egy város 3 milliós hitelt akar 
fölvenni, ahhoz nem kell kormányzati engedély. A nemrég benyújtott eredeti törvényjavaslat 
a kormányzati engedélyt kiterjesztené a kezesség- és garanciavállalási ügyletekre is, viszont 
célszerű, hogy a kis összegű kezesség- és garanciaügyleteket se kelljen a kormányzattal 
engedélyeztetni. Erre tesz javaslatot a módosítás. Például, ha egy önkormányzat 3 milliós 
hitelhez nyújt kezességet, akkor ahhoz nem kell kormányzati engedélyt kérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdésük, észrevételük. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel jelezzék támogatási 
szándékukat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a javaslatot. 

A következő a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosításáról szóló 
javaslatcsomag. Itt is kérném a kormányzati álláspontot, illetve a rövid tartalmi összefoglalót. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Bethlen Gábor Alap nem 

vállalkozási tevékenységet végző szervezetek támogatására nyújt lehetőséget jelenleg is. Ez a 
kör úgymond szélesedne ki a nonprofit gazdasági társaságokkal, ezek a kht.-k utódai, ha lehet 
ezt a kifejezést használni. Tehát ezt a szélesítést tartalmazza a javaslat. Ezen kívül pedig 
megfogalmazza azt, hogy az alap irányító testülete, amely jelenleg háromtagú, négytagú 
legyen, bővüljön ki a nemzetgazdasági miniszter által delegált taggal. A négyfős grémium a 
nemzetpolitikáért felelős miniszterből, az irányítása alá tartozó helyettes államtitkárból, a 
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KIM által delegált személyből és az NGM által delegált személyből állna. Ezen kívül az 
összeférhetetlenségi szabályokat pontosítja a javaslat. Tehát az alapból nem részesülhet olyan 
természetes személy, illetőleg hozzátartozója, aki az irányító testületnek, illetve az alapot 
kezelő szervezet képviselője, vagy annak közeli hozzátartozója. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e esetleg kérdésük, 

hozzáfűznivalójuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak az 
indítványról. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a javaslat benyújtását. 

A következő a sorban az Áht. módosítása. Ezzel kezdődik a javaslatcsomag. Itt is 
kérném a rövid tartalmi ismertetést. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az eredeti 

törvényjavaslatnak az államháztartási törvény módosítására vonatkozó része megteremti a 
keretszabályait a gazdasági társasági formában működő szervezetek költségvetési szervvé 
történő átalakításának. Ezen átalakításban a most önök előtt lévő módosító javaslat pontosítja 
a számviteli szabályokat, így a mérlegforduló készítésének napját, a beszámolók 
elkészítésének határidejét és a közzétételi határidőket. Azt gondolom tehát, hogy technikai 
jellegű pontosításokat tartalmaz a módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

kérem, szavazzanak az indítványról! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a módosító javaslat benyújtását. 

Végül az utolsó a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény 
módosításáról szóló indítvány. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  Ha 

szabad így fogalmazni, ez egy érdemi, tartalmi módosító javaslat. A Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alapból indított visszatérítendő támogatásoknál teszi azt lehetővé, hogy utólag 
egy eredetileg visszatérítendő támogatásként nyújtott forrás vissza nem térítendő támogatássá 
alakuljon. Van egy konkrét ügy is, az innovációs alap a Tudományos Akadémia 
tevékenységéhez nyújtott visszatérítendő támogatást. Ahhoz, hogy ez vissza nem térítendő 
legyen erre a konkrét ügyre is azonnali megoldást jelenthet a javasolt módosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottságnak észrevétele, kérdése? Tessék 

parancsolni! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Csak egy gyors kérdésem lenne. Az 

Akadémia számára mi volt ez a gyors támogatás az alap részéről? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Új ingatlanok vásárlásához 

nyújtott támogatást az Innovációs Alap. De hál’ istennek, az említett államháztartási 
fenntartható pályának és annak a célnak, hogy a Tudományos Akadémia hazacsábítsa a 
külföldön kutató embereket, minél több forrással támogassa a hazai kutatást, innovációt, ezért 
úgy látjuk, hogy nem szükséges a kapott támogatás visszafizetése. A konkrét ügylet tehát az 
ingatlanvásárlás volt. 

 
ELNÖK: Pósán képviselő úr! 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ha jól értettem, ez a Lendület programhoz 
kapcsolódó új kutatóhely létrehozásának programja? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt gondolom, hogy ha a 

Tudományos Akadémia forrásai bővülnek, akkor például a Lendület programot nagyobb 
forrásokkal tudja megvalósítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdésük, észrevételük? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak az indítványról! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetértett az indítvány benyújtásával. 

A napirendi pont lezárása 

Ez volt a 3. napirendi pont. Köszönöm szépen. 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló, 
önálló indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 4. napirendi pontra, az országgyűlési képviselők 
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat megvitatására, T/11191. 
számon. Cser-Palkovics András és Gulyás Gergely önálló indítványáról van szó, és a 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása következik. A 
kormány képviseletében köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. 

Először Szabó Gábor és Schön Péter képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
helyettes államtitkár úr véleményét. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az ajánlás 1. 

pontját a tárca támogatja, mivel a tárca nevében tudok mondani álláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak az indítványról! Ki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az indítványt. Az 
előterjesztő képviselője nincs jelen, ezt meg kell állapítanom a jegyzőkönyv kedvéért. De nem 
is szükséges, hogy itt legyen az előterjesztő képviselője. 

A 2. pontban Szabó Gábor és Schön Péter képviselő urak által jegyzett indítványról 
kérdezem helyettes államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdésük, észrevételük. 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem, támogatják-e az indítványt. (Szavazás.) Nem kapott 
támogatást. 

A 3. pontban jegyzett Tóbiás József és dr. Molnár Zsolt képviselő urak indítványáról 
kérdezem helyettes államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca ebben 

a formában nem tudja támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük, észrevételük? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérdezem, hogy támogatják-e az indítványt. (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
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A 4. pontban Szabó Gábor és Schön Péter képviselő urak indítványáról kérdezem 
helyettes államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdésük, véleményük esetleg? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
Az 5. pontban Szabó Gábor és Schön Péter képviselő urak módosító indítványáról 

kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük, esetleg észrevételük? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak az indítványról! Ki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 6. pontban Tóbiás József és dr. Molnár Zsolt képviselő urak indítványáról kérdezem 
helyettes államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e valaki. (Szavazás.) 

Nem. A bizottság nem támogatja az indítványt. 
A 7. pontban Szabó Gábor és Schön Péter képviselő urak indítványáról kérdezem a 

tárcát. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük, esetleg véleményük? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 

A 8. pontban Tóbiás József és dr. Molnár Zsolt képviselő urak módosító indítványáról 
kérdezem a tárca véleményét. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságból van-e kérdésük, észrevételük? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérem, aki támogatja, szavazzon! (Szavazás.) Nem érkezett támogató szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta az indítványt. 

A 9. pontban Tóbiás József és dr. Molnár Zsolt képviselő urak indítványáról kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság kíván-e kérdezni, véleményt nyilvánítani? (Nincs jelentkező.) 
Nem. Kérdezem, támogatják-e az indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja. 

A következő az alkotmányügyi bizottság módosító csomagja. A Cser-Palkovics 
András elnök úr által jegyzett módosító csomagról tárgyalunk. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdésük, esetleg 

észrevételük az indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

A napirendi pont lezárása 

A tárca tud-e olyan javaslatról, amiről kellett volna, de nem szavaztunk? (Jelzésre.) 
Nem. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Megállapítom tisztelt bizottság, hogy a 4. napirendi ponttal is végeztünk. Az 
egyebekben van-e valakinek mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönjük szépen a 
megjelenésüket és az aktív részvételüket. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 58 perc.) 
 
 
 

 

 

Seszták Oszkár 

a bizottság alelnöke 
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