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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve kedves
vendégeinket. Az ember tervez, Isten végez! 7-kor sikerült beindulnom, csak a Lágymányosi
hídnál egy akkora karambol volt, hogy az egész Budafoki út vissza volt dugulva, az M0-ásnál
is szintén volt egy dugó, úgyhogy emiatt csúszott a kezdés, és emiatt elnézést szeretnék kérni.

Megállapítom most már, hogy határozatképes a bizottság, bízom benne, hogy gyors és
hatékony munkánk lesz.

A kiküldött napirendi meghívóban négy konkrét napirendi pont javaslat fogalmazódott
meg, illetve az egyebekben, amennyiben van felvetés, akkor természetesen ott ezt megtehetik
a tisztelt képviselőtársaim.

Szeretném kérdezni, hogy a napirendi pontokkal egyetértenek-e a bizottság tagjai. Aki
igen, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
egyhangúan elfogadta a bizottság a napirendi pontokat.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám) (Általános vita)

Az első napirendi pont: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatnak az általános vitára való
bocsátásáról fogunk dönteni.

A napirendi ponthoz a Belügyminisztérium részéről dr. Eiselt György helyettes
államtitkár urat nagy tisztelettel köszöntöm és a kedves kollegáit.

Szeretném megkérdezni, mint előterjesztőket, hogy kívánják-e az írásbeli anyagot
szóban kiegészíteni.

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (BM) szóbeli kiegészítője

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Megpróbálok nagyon rövid lenni, tekintettel arra, hogy egy kis
időzavarba fogunk mi is kerülni, tekintettel arra, hogy másik bizottság is tárgyalja, a
Foglalkoztatási bizottság is tárgyalja ugyanezt az előterjesztésünket.

A kormány a Széll Kálmán-terv keretén belül az adósság és a munkaprogramjában
célozta meg azt, hogy az értéket nem teremtő kifizetések helyett újragondolja a
közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatás rendszerét és ennek megteremti a jogi feltételeit.

Maga az adósság és a munkaprogram egy keretjellegű program, amiben részt vesz
nemcsak a Belügyminisztérium, mint a közfoglalkoztatásért kijelölt minisztérium, hanem a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Fejlesztési Minisztérium
tekintettel arra, hogy ezzel a minisztériumoknak is hozzá kell járulni ahhoz, hogy a
közfoglalkoztatásba bevonható munkafeltételek megteremtődjenek.

Maga a törvénytervezet új alapokra próbálja helyezni magát a közfoglalkoztatási
jogviszonyt tekintettel arra, hogy jogviszony jön létre, munkajogi jogviszony jön létre a
közfoglalkoztatott és a közfoglalkoztató között, tehát a munkatörvénykönyv alapján minden
járulékfizetési kötelezettségnek, adófizetési kötelezettségének a közmunkában résztvevő

eleget fog tenni.
Maga a törvénytervezet ennek érdekében kiszélesíti azon szervezeteket, akik

bevonhatók, mint közfoglalkoztatók a tevékenységbe, így az önkormányzat, önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági szervezetek, állami tulajdonban lévő vállalatok, külön kiemelve az
erdőgazdaságot, mint lehetséges munkáltatót. Én most eltekintek attól, ha igényli a bizottság,
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természetesen fel tudom sorolni azon számadatokat, ami a 2010. évi nyilvántartásban lévő
volt álláskeresőkre vonatkozik, illetve az alapján különböző támogatásban, illetve járulékban,
segélyben részesült személyek adatait.

Röviden ennyit szerettem volna előrevenni, illetve még egy fontos része van, hogy
ebben a törvénytervezet kettéválasztja a munka munkaviszony alapján kifizethető
támogatásokat és a segély segélyrendszert, tehát ezért van az, hogy maga a törvénytervezet
igen sok törvényt érint tekintettel arra, hogy maga az engedélyezési rendszer jelen pillanatban
mintegy öt törvényben van szabályozva, és ebben próbálja most a kormány első lépcsőben a
közfoglalkoztatás esélyét megteremteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést; illetve szeretettel köszöntöm még a
NEFMI részéről Serafin József főosztályvezető-helyettes urat a Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások főosztályáról, valamint dr. Kása Karolina főosztályvezető asszonyt, a Segélyek
és támogatások főosztálya, valamint dr. Frölich Gusztáv parlamenti titkár urat, a Parlamenti
titkárságtól. Szeretném őket is megkérdezni, hogy ők is kívánják-e esetleg kiegészíteni az
írásbeli anyagot szóban, vagy esetleg majd a kérdéseknél a válaszokban.

DR. KÁSA KAROLINA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kérdésekre, hogyha lesznek.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát az előterjesztő részéről több szóbeli kiegészítés
nincs. A kérdések jönnek.

Farkas képviselőtársamé a szó!

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Engem zavar
ebben a közfoglalkoztatásról szóló törvényben, mégpedig az, tudjuk, hogy maga az, hogy
közfoglalkoztatás az egy olyan fogalom, ami valóban a közért szól, de ugyanakkor itt
feltüntetésre kerültek, ha jól tudom, olyan szervezetek az önkormányzatokon kívül, mint a
víztársulatok, erdőgazdaságok, civil szervezetek, egyházak stb. Én úgy gondolom, hogy mint
Mezőgazdasági bizottság számunkra nagyon fontos lenne, igaz, hogy nem közfeladatot látnak
el azok a gazdálkodó egységek, akik mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, de
nagymértékben hozzá tudnának járulni ezeknek az embereknek, ezeknek a
közfoglalkoztatottaknak a foglalkoztatásához, ha más nem idényjelleggel is, de ezzel
különösen az állami teherviseléstől át tudnának vállalni egy igen nagy részt is. Ezért javaslom
azt, és erre kérnék választ önöktől, hogy miért zárják ki konkrétan a mezőgazdasági
tevékenységekkel foglalkozó gazdasági társaságokat: kft., rt., stb. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak a kérdést.
Varga Géza képviselő úr kíván kérdést feltenni.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Ott volna egy kérdésem, amikor a törvény
igyekszik azon, hogy ne rontsa a valódi foglalkoztatáshoz való ambícióját a
közfoglalkoztatottnak, ott egy nagyon bonyolult körmondattal jellemzi az anyagban, hogy ezt
hogyan kívánja biztosítani, tehát a foglalkoztatáson kívül: szociális segély, családtámogatás és
egyéb összegét valahogy maximálja. Bizonyára, ha többször elolvasnám azt a szakaszt, akkor
megérteném, de esetleg ezt egy konkrét példával, ha segítene, hogy biztosan azt értsük, amit a
törvény akar. Tetszik érteni a kérdésemet?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.
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VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kormánypárti kérdés Patay Vilmos képviselő úr,
utána Gőgös Zoltán alelnök úr.

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr, a lehetőséget. Az első
paragrafus (3) bekezdésében: a közfoglalkoztató lehet felsorolásban az a) pontnál úgy
fogalmaz a javaslat, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulása. Azt szeretném kérdezni,
hogy működnek szociális szövetkezetek, amelyekben adott esetben önkormányzatok is
tulajdonnal bírnak, ezeket bele kell érteni, vagy bele lehet érteni a társulásba. Ők jelenleg is
működnek és sokfele ellátnak szociális és egyéb közfoglalkoztatási célokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Gőgös Zoltán alelnök úré a szó.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a lehetőséget. Egy kérdéssel kezdenék, amit
mindenki megkapott a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségétől,
hogy a magán erdőgazdálkodóknál miért lett leszűkítve a kommunális hulladék eltávolítása, a
közmunka lehetősége. Ugyanis elég világosan fogalmaz az erdőtörvény, hogy mik a közjóléti
feladatai egy erdőgazdálkodásnak, és abban a magánerdőséget ugyanúgy érinti, mondjuk az
erdei utak, a pihenőhelyek, a turistautak ügye, tehát ezt mindenképpen kérnénk, és szerintem
ebben lehet akár konszenzus is, hogy ezeket a tevékenységeket ne zárjuk ki ebből a dologból.
Ugyanis ez a leszűkítés azt jelenti, hogy az a vállalása a magánerdősöknek, amit tettek
közmunka ügyben, hogy több ezer közmunkást lehetne foglalkoztatni értelmesen, nemcsak az
állami erdészetekben, hanem a magán erdőgazdálkodóknál is, úgyhogy ez nem hoz nekik
profitot. Tehát még egyszer mondom, hogy itt nyilván nem a profitorientáltságról van szó, és
itt egyből mondanám a Sanyinak, hogy elég komoly korlátja van az Európai Unióban is; az
előterjesztőket segítem egy picit úgymond, hogy mi az a magánterület, amivel a közmunka
bemehet.

Van utalás a törvényben arra, hogy bizonyos kölcsönző mechanizmussokkal esetleg
egy rendszer tudná azt kezelni, hogy mezőgazdasági idénymunkákat ne feketén végeztessenek
az emberek, hanem mondjuk ilyen közfoglalkoztatottak, arra az időre nyilván ne legyenek
közfoglalkoztatottak. Ezt mi elkezdtük, csak túl bonyolult lett a rendszerben, túlságosan sok
lépcsősor kellett volna megtenni, mire eljutott volna a tényleges felhasználóhoz a személy, a
személynek a munkavégzése, és ezért nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Akkor mi
betettünk érdekképviseleteket annak idején, a kamara állt egy ilyen lépcsőként, hogy kik azok,
akiknél lehet igényelni közfoglalkoztatottat, nem kellene ezt kizárni. Én is azt gondolom,
hogy a legértelmesebb közfoglalkoztatás akkor lenne, ha azokra az időszakokra, amikor
mondjuk a településeken, meg az egyéb területeken nincsen munka, értelmesen át lehetne
diszponálni az embereket a normál piaci területre.

Ami miatt nyilván nem fogjuk ezt a törvényt támogatni, az az, hogy azért ennek
vannak ilyen kényszermunka jellegű elemei. Tehát én úgy gondolom, hogy túlságosan
kemény kitételek vannak a szereplők, résztvevők számára, hogy mit kell, hogy elvállaljon, mit
nem; és a másik bajunk az vele, hogy tisztán látszik, hogy miután kevés forrás van erre a
területre, próbálnak – egyszerűen spórolásról van szó. Tehát látszik, hogy olyan ügyek vannak
a dologban, ami nem segíti ezt a dolgot, és nem teszi vonzóvá ezt a tevékenységet.

Egyébként én nem írnám le, tehát nem mondanám ki általánosságban, ami az
indoklásban is van, hogy itt nem voltak sikeresek további közfoglalkoztatások. Egy biztos,
hogy nagyon szélesre nyíltak, és a másik, hogy nagyon személyfüggő volt, hogy melyik
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településen ezt mondjuk, hogy tudták kezelni az önkormányzatok. Ahol erre odafigyeltek, ott
én úgy gondolom, hogy eddig is hasznos tevékenység zajlott, sőt olyan területeken is voltak
közfoglalkoztatottak, amiket nem biztos, hogy megbírt volna finanszírozni: óvodába,
iskolába, egyéb szolgáltatási feladatokba; ezek úgy eltűntek tavaly, tehát amikor ez az új
szabályozás bejött, és ez egy kicsit pótolná most ez a dolog. De én attól tartok, hogy ebből
egy dolog lesz, hogy sokan el fognak esni rengeteg pénztől és értelmes munkát meg nem
fognak tudni nekik biztosítani.

Tehát ilyen alapon mi nem fogjuk támogatni ezt a törvényt, hanem ezeket nagyon
alaposan át kellene gondolni, és hogy még milyen kört lehet betenni. Egyébként viszont
vannak olyan területek, ami meg szerintem túl szélesre van nyitva, azt is értelmes lenne
átgondolni; de például a szociális szövetkezetekkel abszolút egyetértenék, hiszen pont ez a
funkciója; ugyan, úgy gondolom, hogy ez az új megfogalmazás nem zárja ki őket, de azért
ezeket célszerű tisztázni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti oldalról Pócs képviselő úr!

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót. Szeretnék
kapcsolódni az előttem szólókhoz, Farkas Sándor alelnök úr is elmondta a mezőgazdasággal
kapcsolatban, hogyha valóban leírjuk és azon elvek alapján szeretnénk dolgozni, hogy valódi
értékteremtő munkát adjunk, akkor a mezőgazdaság bevonása ebbe nagyon fontos lenne, ezen
belül a kertészetben. Tudjuk, hogy a kertészet az az ágazat, ami a legtöbb munkaerőt igényli,
tehát a munkabér és a járulék az, ami a kertészeti termékeknek az árát esetenként a csillagos
égbe emeli. És ahhoz, hogy akár itthon, akár külföldön versenyképes kertészeti termékeket
tudjunk előállítani, ha a közmunkaprogram ide bevihető lenne, akkor nagyon sok
mezőgazdasági gazdálkodónak a kertészeti ágazat sokkal sikeresebb lenne.

Itt nem akarok összehasonlítási adatokba bocsátkozni, de a vasutas közmunkaprogram
működik, rengeteg pénzt beleölünk, és ahhoz képest mennyivel értékteremtőbb programot
lehetne a mezőgazdaságban előállítani. Megmondom őszintén, hogy polgármesterként néha
lelkiismeret furdalással nézem ezt a közmunkaprogramot, mert azt látom, hogy iszonyatos
pénzeket pocsékolunk benne szét még a mai nap is, és az értékteremtő munka nem igazán
megfogható, a csatornatisztítástól kezdve a fű gereblyézéséig ez esetenként egy-egy
településnél állami támogatással együtt benne van százmillió forintba, és valóban nem egy
értékteremtő munka.

És amit én is szeretnék kiemelni, hogy az erdőgazdálkodásban, amit kaptunk a magán
erdőtulajdonosoktól, az elnök úrtól anyagot, szerintem ebben az irányban ezt módosítani
kéne, mert a kommunális szennyeződéstől való megtisztítás ez egyrészt mégiscsak nem az az
értékteremtő munka, mint hogyha ott hatékonyan tudnának dolgozni. És eleve az ő
versenyképességük sokkal inkább segíthet, hogyha a közmunkaprogramnak nemcsak a
hulladéktisztítás területén tudnának részt venni; meg egyébként is tudjuk, hogy az egyéb
támogatások jól meg lettek vonva tőlünk, tehát a működőképességünket ezzel tudnák
jelentősen segíteni, és szerintem ez nagyon elgondolkodtató javaslat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Szabó Erika képviselő asszonyé a szó!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak néhány dolog általánosságban,
nem szeretnék most hosszas kritikát megfogalmazni, azt nyilván majd az általános vitában.
De azért nekem is feltűnik, hogy nagyon sokat beszélnek az értékteremtő munkáról, és kicsit
Pócs János úrhoz is csatlakozva azt gondolom, hogy azért itt még bőven van mit tenni, hogy
valóban értékteremtő munka legyen ez a közmunka már csak azért is, mert azt gondolom,
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hogy a négyórás, a minimálbér alatti és nem kondicionált munkaerővel ez elég nehéz lenne ez
megvalósítható. Nem látunk a törvényben sehol sem képességfejlesztést, közvetítést,
mobilitási támogatásra utaló dolgokat, tehát nincs igazán jel arra, hogy a minőségi munkára
terveznék ezeket a közmunkásokat, illetve azt gondoljuk, hogy a közmunkás munkajogi
státusz megteremtése olyan típusú munkajogi garanciákat mutat, amelyek körülbelül így a
’30-as évekbeli beruházások körülményeire hasonlítanak.

Aggályunk van afelől, hogy az állami minimálbér alatti munkaerő-kölcsönzés
intézményét is megteremti ez a törvény, és hogy ez ki fogja szorítani az egyéb
munkakeresőket a piacról, tehát hogy ennek komoly piaci versenytorzító hatása lehet. Szóval
azt gondolom, hogy számos probléma van ezzel a törvénnyel.

Ami a mezőgazdasági vonatkozásokat illeti, engem is nagyon érdekel a véleményük a
magán erdőgazdálkodókkal kapcsolatban, hogy az ő munkálataikat be lehetne-e vonni ebbe az
egész közmunka-foglalkoztatásba. Illetve a másik, hogy van benne módosítás a nemzeti
földalap kapcsán, ami egyébként szerintünk támogatható, hogy az önkormányzatok
használhassák az NFA földjeit a közmunkaprogramban. Itt csak egy kérdésem lenne, hogy
van-e bármiféle magyarázatra kiegészítenivalójuk esetleg ehhez a részhez, mert azt hiszem az
előterjesztésben nem tértek ki erre, hogy van-e itt még bármilyen tudnivaló esetleg azon kívül,
ami a törvényben meg van fogalmazva. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kört lassan lezárjuk, Varga Géza képviselő úrnak
még egy kérdése lemaradt. A második körben, vagy most szeretnéd? (Varga Géza: A második
körben.) Köszönöm szépen.

Egyelőre több kérdést nem látok, visszaadom az előterjesztőnek a szót, hogy
kérdésenként válaszoljon, ha lehetséges. Parancsoljon!

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (BM) válaszadása

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Gyakorlatilag a törvénytervezetben figyelembe kellett vennünk a nem
állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve a gazdálkodás elősegítésére vonatkozó
EU korlátokra, gyakorlatilag semmi más támogatás nem adható meg, ami hozzáadott
értékként a másiknak a versenyhelyzetben lévők elé helyezi vagy pluszt ad hozzá. Tehát
nagyon nehéz volt így is kiszedegetni minden olyan tevékenységet, ami támogatható, illetve
közmunkával megoldható.

A kölcsönzés tekintetében valami félreértés van, ugyanis mondtam, hogy a
munkatörvénykönyv határáig el fognak kerülni a közmunkások, és a közmunkás
kölcsönzésekkel termelő vállalat irányába, vagy termelést folytató szervezet részére, ami nem
állami tulajdon és nem állami feladatot hajt végre, abban az esetben a bér, az alapbér és a
közfoglalkoztató bér közötti különbséget neki kell megfizetni. Tehát nekünk arra vigyázni
kell, amikor a szerződést megkötik majd, mert még ilyen szerződés nincs, hogy ebben külön
ki kell térni majd a megállapodásban tekintettel arra, hogy minden egyéb más esetben EU
előírást szegnénk meg.

Felmerült itt a munkaerő képzésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdés. Ez a
törvény nem teljes körűen szabályozza újra a közmunka foglalkoztatást, tehát továbbra is
megmaradnak az állami tulajdonban lévő átképző központok, azon tevékenységei - a
munkaerőpiaccal való versenyképesség elősegítése érdekében, ugyanúgy közmunka keretében
mehetnek képzésre, továbbképzésre a munkanélküli személyek -, tehát ez nem változik, csak
annyi különbség van, hogy mondom, munkaviszony keretében fogják végezni.

Valódi foglalkozás - pont ez a célja magának a törvénytervezetnek. Azzal, hogy
megteremti azt a szervezeti keretet, ami azon kívül, hogy szerveznie kell a közmunka
lehetőségeket és biztosítani a munkanélküliek részére, azon felül az ellenőrzési kötelezettséget
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is kiterjeszti és a számonkérést. Tehát gyakorlatilag, ami itt elhangzott, hogy egyes esetekben
ugyan közmunkásokkal végeztettek el bizonyos tevékenységet, annak az értékteremtő része
nem valósult meg, minden ilyen esetben bízom benne, hogy a törvény alapján más
jogkövetkezmények lépnek be.

A tulajdon és a társulás. Itt visszatérve arra, hogy a társulás, önkormányzati
társulásokról van szó, a többi másik részében pont az f) pont határozza meg, hogy mikor lehet
egyébként az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társulás, mint foglalkoztató és
hogyan léphet be ugyanúgy, mint az állami tulajdonban lévő vállalkozások.

Forrás tekintetben forráskivonásról szó sincs és nem is volt célja, hanem magának a
törvénytervezetnek az volt, hogy megfelelő legyen és arra a célra kerüljön, hogy ténylegesen a
közmunka az állami feladatok végrehajtását támogassa.

Hogy ez a szervezet, amit létrehoztak, illetve a törvény alapján létre kell hozni a
minisztériumon belül, és meg kell teremteni szeptember 1-jét követően mintegy 100-120 ezer
ember foglalkoztatását, jövőre meg több mint 300 ezer embernek a foglalkoztatását, nem
lehetett a régi keretek között még elképzelni sem. Ezért kerül sor magának a törvénynek a
megalkotására, hisz, ha másképp nem megy, ha az önkormányzatok felvevőképessége, az
alkalmi munka felvevőképesség nem viszi el, akkor is meg kell szervezni, hogy ennek a
mintegy 3-400 ezer embernek a közfoglalkoztatása megvalósuljon.

Az értékteremtő képesség. Árvíz, belvíz rendszeresen éri ezt az országot, még
sincsenek meg, vagy ha megvoltak, megszűntek azon vízelvezető rendszerek, amik ezt
biztosították, tehát célul tűzte ki a kormány egyébként, hogy az állami feladatok
végrehajtásába is bevonja a közmunkát, a közmunkások lehetőségét.

A következő, amit figyelmébe szeretnék ajánlani a tisztelt bizottság tagjainak, hogy
mondom, rendszerként képzeli el a kormány, tehát nem a közmunkatörvénybe kerül be, de a
közbeszerzési törvénybe megvan, és belekerült már, hogy mikor milyen kedvezményt biztosít
az, aki közmunkást, illetve tartósan munkanélkülit foglalkoztat. Továbbra is megmarad a
gazdasági törvény alapján az, hogy aki olyan személyt vesz fel, aki két éve, egy éve
munkanélküli, tartós munkanélküli volt, akkor az hogyan hat 8, illetve 1 évre; hogyan kapja
meg a támogatást az államtól, hogy ilyen személy visszavezethető legyen a munka világába.

A bevezetőben elmondtam, hogy ezt együtt kellene kezelni a bizottság tagjainak a
szociális földprogrammal, hisz gyakorlatilag ugye maga a szociális terület is foglalkozik azon
kérdéssel, hogy maguknak az önkormányzatoknak biztosít lehetőséget arra, hogy rendeleti
úton bizonyos segélyek folyósítását az önellátó képesség növelésével biztosítsák; illetve
maguknak az önkormányzatoknak biztosítja azt, hogy az ő szervezőképességükkel akár
önkormányzati tulajdonban lévő kisszövetkezetet alakítsanak meg és majd az később az egész
terület ellátását fogja biztosítani.

Röviden ennyi lett volna az én részemről.

Dr. Kása Karolina válaszadása (NEFMI)

DR. KÁSA KAROLINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót. Kása
Karolina NEFMI segélyek és támogatása részéről a segély maximum meghatározásával
kapcsolatosan azzal tudom kiegészíteni az előterjesztést, hogy a segély maximum
meghatározásának az újraszabályozását az indokolta - összhangban a közfoglalkoztatást érintő

átalakításokkal -, hogy a segéllyel elérhető maximum kevesebb legyen, mint a munka által
elérhető legkisebb jövedelem. A hatályos szabályozás szerint jelenleg, és ez a szabályozás az
aktív korúak ellátását érinti, ezen belül pedig a rendszeres szociális segély megállapításának
az újraszabályozását. A hatályos szabályozás szerint is van ilyen maximum a rendszerben, ez
jelenleg a nettó minimálbér összegében van maximálva. A törvényjavaslat szerinti
szabályozás pedig egy új viszonyszámot vezetne be, ez pedig a nettó közfoglalkoztatási bér
lenne és ennek a 90 százalékában kerülne az adható rendszeres szociális segély maximálva.
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megállapításra kerül a családban vagy az egyén
vonatkozásában az egy főre eső jövedelme. Ennek az ellátásnak a vonatkozásában ez az egy
főre eső jövedelem nem lehet több mint az öregségi nyugdíjminimum 90 százaléka, ez
jelenleg 25 ezer-néhányszáz forint összegű, és ezt az egy főre eső jövedelmet lehet
kiegészíteni a rendszeres szociális segély összegével, de legfeljebb a nettó közfoglalkoztatási
bér 90 százalékáig. Köszönöm.

(Horváth István alelnök átadja az ülés vezetését Font Sándornak, a bizottság
elnökének.)

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Köszöntöm a bizottság tagjait és a minisztérium részéről z 1-es napirendi ponthoz
érkezett személyeket. Az ülést innentől kezdve én vezetem.

Kérdezem, hogy van-e még a törvénytervezethez kérdés, vélemény az elhangzottak
után. Igen. Parancsoljon!

VARGA GÉZA (Jobbik): Helyettes államtitkár úr részben megválaszolta két
kormánypárti képviselőtársam javaslatát, miszerint a közfoglalkoztatást vonjuk be a piaci
szférába is, ez a válasz egyértelmű, hogy ezt az uniós szabályok nem teszik lehetővé. De
ehhez fűznék egy kommentárt. Én attól tartok, hogy itt egy kormánypárti kommunikációról
van szó, tehát átveszik a királyi ellenzék szerepét ezzel a javaslattal, hogy milyen nagyszerű

gesztust szeretnénk tenni a piac felé. Ugyanakkor ez olyan, mint előttünk van a Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének az anyaga, az éppen hogy egy
ilyen köztes javaslat, és ezért mi is támogatnánk ezt, hiszen ott a magánerdők nem
piacorientált tevékenységére tesz javaslatot, hanem éppen hogy ugyanazokra a közfeladatok
ellátására, amire az állami erdőknél lehetőség van. Tehát ezért egyértelmű volt helyettes
államtitkár úr válasza arra, hogy ezt a közgondolkodást a piaci szférába nem tudjuk bevinni,
viszont a magánerdő tulajdonosoknál a javaslatuk szerint ez éppen az, amit meg lehet tenni,
tehát örülnék a helyettes államtitkár úr kommentárjának, hogy akkor erről a magán
erdőtulajdonosok javaslatáról mi az előterjesztési vélemény és ezt szeretném, ha támogatnánk.
Köszönöm.

ELNÖK: Parancsoljon!

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Egy életszerű kérdésem volna. Eddigi
tapasztalásaim alapján félek, hogy itt is elő fog fordulni ez az egy családon belüli
maximalizálása a juttatásoknak. Félek tőle, hogy ugyanúgy, mint egyébként sok más esetben a
szociális ellátások igénybevétele esetén, de a papíron való különélés dokumentálása nagyon
könnyen kijátszhatóvá teszi - gondolok arra, hogy elválnak és ugyanúgy élnek tovább. Erre
nem született valami más alternatíva, hogy ezt más oldalról közelítve meg, mert - hogy is
mondjam - elég nagyvonalúan ajánlja azt a lehetőséget, hogy ezt hogy lehet kijátszani;
ilyesmire gondolok esetleg, hogy közös háztartás, mert azt már nehezebben lehet. De nem
akarok ötletelni, csak kérdezném, hogy amikor ez készült, ezt végiggondolták-e.

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy Varga Géza és Győrffy Balázs
képviselő urak kérdésére van-e válasz most ebben a helyzetben.

Megadom a szót a kormány képviselőjének.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Én azért nem tudok egy az egyben választ adni, mert mondom, az
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adattartalmát nem ismerem, amit a magán erdőgazdálkodók tettek; ha belefér a köz érdekében
végzett tevékenységnek, akkor én nem látom akadályát; amennyiben nem gyakorlatilag azt
jelezni fogjuk, tehát semmi más aggályom nem volt.

DR. KÁSA KAROLINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A közös háztartásban
élőknél az erre vonatkozó szabályozás végül is nem módosul, a hatályos szabályozás szerint
egy lakcímre bejelentett jövedelmet kell vizsgálni. Bizonyára vannak visszaélésszerű

helyzetek, de azt gondolom, hogy nem ezek vannak többségben, másfelől meg nem biztos,
hogy létezik olyan szabályozás, ami az ilyen típusú visszaéléseket százszázalékosan ki tudja
zárni, de abszolút nem ez a jellemző ebben a körben.

ELNÖK: Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden egyetlen
észrevételt szeretnék tenni. Én úgy gondolom, hogy a magán és állami erdők között
különbséget tenni nem indokolt és nem is indokolható; tehát mindenképp a magánerdő

támogatottsága ugyanúgy kérjük, hogy maradjon meg, és mint ahogy az állami erdők
esetében, legyen meg a lehetőségünk arra, hogy a közfoglalkoztatás jogi hátterét tartsuk fenn.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
van-e olyan része, amire még esetleg kell válaszolni a kormány képviselőinek. (Nincs jelzés.)
Nincs ilyen része. Varga Géza fejében még megfordult egy gondolat. Parancsolj, Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnézést, de itt úgy tűnik, hogy a magánerdő tulajdonosok
javaslatát mindenki támogatja, mindegyik frakció, akkor a konkrét javaslatot talán bizottsági
javaslatként lehetne beemelni a törvénybe.

ELNÖK: Több alkalom adódhat még arra, hogy ezt a módosítást megfogalmazzuk. Én
magam is egyetértenék azzal, hogy ez az egyenjogúsítás megtörténjen, főleg azért, mert tavaly
ősz óta eléggé aktívan a magánerdő társasága kezdeményezte a közfoglalkoztatásban való
részvételt, az idén tavasszal elég szép eredményeket is értek el, tehát gyakorlatilag most
jelenleg is működik, és azt gondolnánk, hogy ezt folytatni kellene.

VARGA GÉZA (Jobbik): Csak ne egyéni módosítóként, hiszen ha konszenzus van a
bizottságban, akkor bizottsági módosítóként.

ELNÖK: Nyilvánvaló szeretnénk egy koherensen jogszabályi helyzetnek megfelelő
szöveges módosítást előkészíteni, lesz még időnk, hiszen az általános vitára való
alkalmasságnál tartunk.

További kérdés, észrevétel amennyiben nincs. De igen, még megfogalmazódott:
Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Én is egyetértek az erdőtulajdonosok ötletével, de a tervezetben szerepel, hogy
behatárolják pontosan, hogy milyen feladatokra használhatók fel a közmunkások, azt
mindenképpen át kell tekinteni, mert elég lazán fogalmaznak itt az előterjesztésükben. Tehát
végül is egy további tárgyalás során meg lehet határozni, hogy mire módosítsuk pontosan az
erdőtulajdonosokkal kapcsolatos döntéseket.
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Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további kérdés, akkor szavazásra kerülhet a sor.
Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a T/3500. számon

benyújtott törvényjavaslatot. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez biztos,
hogy többség. Kérdezem, hogy ki szavaz nemmel! (Szavazás.) Ezt rögtön el kell dönteni itt a
szocialista frakción belül: két lehetőségük marad, a nem mellett döntöttek.

Tehát egyértelmű többséget kapott az általános vitára való alkalmasság.
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek, helyettes államtitkár úrnak, segítő

kollegáinak a jelenlétet.
A többségi vélemény előadójának javaslom dr. Zsiga Marcellt, és kérdezem, hogy

kisebbségi véleményt a bizottság nevében akar-e a szocialista képviselet elmondani: Ficsor
Ádámot kérjük fel erre.

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai elfogadják-e a többségi és a kisebbségi vélemény
előadóit. Akik igen, ezt jelezzék! (Szavazás.) Egyhangú.

Akkor itt a napirendi pontot, az első pontot lezárom.

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3414.
szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

A második pont az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításához beérkezett
módosító javaslatok megtárgyalása, amely a bizottság tárgykörébe tartozik. Arról, hogy
melyek tartoznak a bizottság tárgykörébe, a titkárságunk egy előzetes gyűjtést végzett.

Kérdezem a kormány képviselőit, hogy megkapta-e azokat a kigyűjtött témaköröket,
amelyekkel szeretnénk foglalkozni; ha véletlen ebben még lát eltérést, vagy olyat, amelyről
szavaznunk kellene, akkor kérném a kormány képviselőjét is, hogy azt jelezze.

Az így begyűjtött módosító indítványok szerint fogunk haladni, ezért először a 3-as
ajánlási pont, amely Tukacs István képviselőtársunk módosító indítványa, összefügg az 5-ös
ponttal.

A kormány álláspontját kérdezem róla.

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy
a kormány még az előterjesztést a módosító indítványokról nem tárgyalta, csak a
közigazgatási államtitkári értekezlet; így kormányálláspontot nem, csak a közigazgatási
államtitkári értekezlet döntésének megfelelő álláspontot tudok mondani.

Erre az indítványra nem az álláspontunk.

ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazunk. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) (Közbeszólások a szocialista képviselők részéről,
kié az indítvány?.) A tiétek: Tukacs Istváné, nem tudom, hogy most még bent van-e a
frakcióban, vagy nincs. Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 4-es indítvány, Gőgös Zoltán indítványa.
A kormány!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Szintén nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) A képviselő úrtól nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,

egyharmadot sem kapott.
6-os indítvány, amely összefügg a 8-as, 10-es indítvánnyal.
A kormány álláspontja
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KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Hörcsik Richárd képviselőtársunké az indítvány. Kérdés, észrevétel van-e?
(Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

7-es indítvány következik: Kiss Sándor és képviselőtársa indítványa.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

9-es, amely kapcsolódik a 11-es indítványhoz, Hörcsik Richárd képviselőtársunké.
A kormány Álláspontja

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen. Szavazunk róla.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

12-es indítvány, amely Nagy Andor és Rogán Antal indítványa.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

13-as indítvány Rogán Antal indítványa.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

16-os indítvány, amely Rogán Antal indítványa.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

24-es indítvány, amely Rogán Antal indítványa.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

25-ös indítvány, amely Rogán Antal indítványa.
A kormány álláspontja!
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KANYÓ LÓRÁNT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja, összefügg az előző
ponttal.

ELNÖK: Mi a kijelölés alapján nem látjuk ezt az összefüggést, de elképzelhető.
Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs

ilyen, egyharmadot se kapott.
A bizottság tagjait kérdezem, hogy a kijelölt módosító indítványok végére értünk, van-

e olyan módosító indítvány, amelyről a bizottság tagjai szeretnének még, hogy döntsünk.
(Nincs jelzés.) Nincs ilyen. A kormány részéről van-e ilyen igény? (Nincs jelzés.) Nincsen.
Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, köszönöm szépen a kormány képviseletét.

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3415. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Rátérünk a 3-as napirendi pontra: egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények
módosításáról. A módosító javaslatokat fogjuk megvitatni.

Köszöntöm a minisztérium képviselőjét.
1-es indítvány Szabó Rebeka indítványa, amely kapcsolódik a 2-eshez a kijelölés

alapján.
A kormány álláspontját kérdezem!

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel?
Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Szeretném megkérdezni a kormány
képviselőjét, hogy miért nem támogatja. Igaziból ezt a módosítót azért nyújtottuk be, hogy itt
támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, de azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a piaci
szereplőket - az érdekes az indoklásban, hogy rá kell ébreszteni az együttműködés
fontosságára. Szerintünk sokkal könnyebb ráébreszteni őket az együttműködés fontosságára,
ha nemcsak megbírságoljuk őket, ha történetesen nem követik a szabályokat, amiket
előirányzunk nekik, hanem látják azt, hogy ezek a szakmaközi szervezetek valóban az ő
érdekeiket képviselik, és azt gondoljuk, hogy ehhez szükség volna megnézni, hogy egyrészt a
már működő szakmaközi szervezetek hogyan képviselik a termékpálya szereplőinek az
érdekeit, tehát egyfajta minőségellenőrzést végezni. És a jövőben is ezeknek a szakmaközi
szervezeteknek a működésénél azt gondoljuk, hogy egy folyamatos független szakmai auditra
volna szükségük, és ennek az eredményét bizonyos időközönként valamilyen honlapon vagy
online felületen közzétenni, hogy a piaci szereplők lássák, hogy pontosan mi az, amit ezek a
szakmaközi szervezetek értük tesznek.

Egyébként a törvényjavaslatban hivatkoznak egy európai uniós jogszabályra is és az is
előírja, hogy a tagállamoknak, ezeknek a szakmai szervezeteknek rendszeres ellenőrzést kell
végezni. Csak arról nincsen szó, hogy ez milyen rendszerességet és formát jelent, és mi erre
próbáltunk egy ilyen garanciális elemet beilleszteni a törvénybe, ami azt gondoljuk, hogy a
résztvevő piaci szereplők számára is fontos lehet, és tényleg növeli annak az esélyét, hogy ők
ebbe bevonódjanak, fontosnak és maguknak érezzék ezt az egész érdekképviseletet.
Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs.
A kormány képviselőjének adok szót.
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A
javaslat szerint a szakmaközi szervezet tevékenységét egy független auditáló szerv tekintené
át. Ebből a szövegből nem világos, hogy mit jelent az, hogy áttekinti, mit jelent az, hogy
auditáló szerv ez, milyen jellegű vizsgálatot jelent. A szakmaközi szervezetek, azok formáját
tekintve egyesület formájában működnek. Az egyesületek fölött a bíróság, illetve az
ügyészség gyakorol törvényességi szempontból felügyeletet. A szakmaközi szervezetnek van
egy tagsága, tehát az ott született döntéseket a tagság, a vezetés a közgyűlésen tudja ezzel
kapcsolatban elszámolásra felhívni, ugyanakkor a közösségi jog sem követel meg ilyen
jellegű szigorú felügyeletet; tehát mi úgy gondoljuk, hogyha egy feltételt nem támaszt a
közösség, akkor ne rakjunk további terhet a szakmaközi szervezet működésére nemzeti
alapon.

ELNÖK: Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egyrészt ennek a
részleteit nyilván lehetne utána egy külön kormányrendeletben szabályozni, hogy pontosan
milyen auditáló szerv legyen, ezt nyilván nem tudtam így a törvényben meghatározni, de azt
gondolom, hogy független. Itt nyilván nem a bíróságokra gondolok, mert ez egy szakmai
felügyelet kellene, hogy legyen, és azt gondolom, hogy hasznos lenne; illetve kérdezném a
kormány képviselőjét, hogy én tényleg találtam valami ilyesmit abban a hivatkozott európai
uniós jogszabályban, hogy a tagállamok vállalják a szakmaközi szervezetek rendszeres
ellenőrzését - hogy akkor erről van-e bármiféle elképzelésük, hogy ez hogyan fog lezajlani?
Köszönöm.

ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Amiről
a tanácsi rendelet rendelkezik, az a szakmaközi szervezetek elismerésével kapcsolatos
tagállami tevékenységét jelenti. Nyilván ez az első alkalom, amikor az elismerés megadásáról
van szó, majd azt követően a szakmaközi szervezet nem felel meg a tanácsi rendeletben
foglalt feltételeknek, és ezt a tagállam észleli, akkor az elismerés visszavonásra kerülhet,
ennek keretei között zajlik ez az ellenőrzés.

ELNÖK: Igen. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Most itt az egyharmadot meg kellene
számolnunk, hogy ez esetben megvan-e? Azért nem lesz meg, mert a Jobbik három
képviselettel rendelkezik, de csak két szavazatot tudott leadni. Nincs meg az egyharmada az
indítványnak. A bizottság nem támogatja az indítványt.

A 3-as indítvány, amely kapcsolódik a 4-eshez: Kepli Lajos képviselőtársunk
indítványa.

A kormány álláspontja!

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel?
Varga Gézának adok szót!

VARGA GÉZA (Jobbik): Kérném szépen megindokolni, hogy miért nem, hiszen arra
irányul ez a módosító javaslat, hogy aki beszedi a bírságot, az egy állami szerv, mint a vízügyi
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felügyelőség, viszont a kárt szenvedett az leggyakrabban egy adott önkormányzat,
amelyiknek a területén ez a kár keletkezett, és itt a szubszidiaritás elve alapján úgy
gondolnánk, hogy van ráció ebben a javaslatban. Tehát érdekelne, hogy miért nem támogatja
a kormány.

ELNÖK: A kormány képviselőjét kérem!

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ugye itt alapvetően
veszélyhelyzet kihirdetéséül alapot szolgáló esemény kapcsán kiszabott bírságról van szó,
ilyen esetekben a kármentesítés központosított módon zajlik. Ezeknek a költségeit a központi
költségvetés biztosítja, tehát nem indokolt, hogy az ezzel kapcsolatos bírságbevétel az ne a
központi költségvetésbe folyjék vissza. A kormánynak is az eredeti szándéka az volt, hogy
ezeket a bevételeket központosítsa, nem kíván ezen változtatni.

ELNÖK: Tehát, ha jól értem, akkor marad a jelenlegi elv, amelyben a bevételek
központosítása után a kárfelmérés az önkormányzatok által bejelentett igények alapján
próbálja az enyhítést megtenni - mert ugye jelenleg így működik.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Értem. Jó. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A továbbiakban nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség és egyharmadot
sem kapott.

Benyújtott módosító indítványról nem tudunk, azonban a bizottságunk szeretne
benyújtani főleg nyelvhelyességet korrigáló módosító indítványt. Ezt az indítványsort a
bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátottuk. Nem tudom, hogy a kormány képviselője
látta-e ezt az indítványsort? (Jelzésre: Igen.) Igen. Akkor erről kérdezem először a kormány
képviselőjét, hogy mi a véleményük erről a szándékolt bizottsági módosító javaslatról.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a benyújtását.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel a bizottság tagjaihoz ezen indítványsorral kapcsolatosan?
(Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottságunk
nyújtsa be ezt a módosító sort. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Egyhangú,
a bizottság ezennel ezt benyújtja.

Kérdezem, hogy van-e olyan módosító indítvány, amelyről tudunk, de itt nem
tárgyaltunk róla. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/3504. szám) (Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Általános vita)

Rátérünk a 4-es napirendi pontra, amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges
szabályairól szól. Az előterjesztő Rogán Antal és képviseletében Patay Vilmos lesz az
előterjesztő képviseletét ellátó képviselőtársunk. (Patay Vilmos: Igen.)

Így fogjuk megnyitni, úgyhogy az előterjesztő képviselőjének adok szót, hogy van-e
kiegészítenivalója a benyújtott indítványhoz.
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Patay Vilmos szóbeli kiegészítése

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném
hangsúlyosan aláhúzni, hogy a javaslat célja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetében, ha csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá
kerülnének, akkor az eljárásról szóló ’91. évi XLIX. törvény: csődtörvény általános
szabályaitól eltérő szabályok érvényesüljenek a jövőben; és az eltérések azok csak ott
lennének megengedettek, ahol a vállalkozási kör tevékenységének a sajátos jellege, stratégiai,
biztonsági megfontolások vagy a közszolgáltatásokkal összefüggő szempontok ezt
indokolják.

Hangsúlyosan alá szeretném húzni, hogy közérdek, gazdasági érdek, a
közszolgáltatások biztonságához fűződő elvárások fűződnek ahhoz, hogy ezek az említett
vállalkozások adósságrendezése, hitelezőikkel való megegyezése, reorganizációjuk kiemelt
ügyként valósuljon meg. Ha a vagyon hiányuk és a fizetésképtelenségük nem szüntethető

meg, akkor a jogutód nélküli megszüntetésük az gyorsabb, átláthatóbb és egységesített
eljárásrend szerint a felszámolás hatékonyabb szakmai kontrollal kell hogy megtörténjen.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjének adok szót.

Czepek Gábor (KIM) állásfoglalása

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Czepek Gábor vagyok, a KIM Magánjogi és igazságügyi kodifikációs főosztályának
a vezetője. Tárcaálláspontot tudok mondani.

Támogatjuk.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót.
Gőgös Zoltán alelnök úr!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm elnök úr, a szót. Ellentétben a kormány
álláspontjával, mi nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot.

Ez olyan szinten adna szabad kezet a kormánynak a magáncégekkel kapcsolatos
beavatkozásba, ami már túlmegy azon a határon, amit indokol egy felszámolás vagy egy
csődeljárás. Az államnak ezer lehetősége van, volt és volt is erre példa, hogy olyan esetekben,
amikor stratégiai vállalatról volt szó, még ha magánkézben volt is, tudja bizonyos
kondíciókkal irányítani a felszámolási eljárást akár a jelentkező vevők segítségével. Erre volt
az agráriumban is példa Alföldön a Pápai Hús Rt. De én nem gondolnám, hogy főleg
folyamatban levő ügyeknél ilyen típusú direkt állami beavatkozás legyen, én ezt túlságosan
nagy felhatalmazásnak látom, amit ez a törvény biztosít.

Nyilván vannak már ilyen ügyek. Általában, amikor ilyen hirtelen kell valamit
tárgyalnunk, amit most már nem minősítek, mert ezen már túl vagyunk - ez már úgy van,
hogy nem lepődünk meg semmin -, mert azért az elég nagy horderejű gazdasági törvény,
akárhogy is nézzük, és ezzel mi találkoztunk pénteken késő este.

Azt gondolom, hogy ennek van valami oka és azokról itt senki nem beszél, hogy mik
azok a célok, amik már ki vannak jelölve erre a dologra, hiszen nyolc napon belül hatályba
lép ez a törvény, ami azt jelenti, hogy az a kör már biztosan megvan a jelenleg folyamatban
levő ügyekből, ahol ilyen típusú beavatkozást akar a kormány. Na most, én úgy gondolom,
hogy ez nem elegáns, tehát akkor ezt kell mondani. Úgyhogy mi semmiképpen nem
támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, és én azt javaslom, hogy ezt nagyon meg kellene gondolni
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az előterjesztőknek is, akik persze nyilván nem írták ezt. Nem gondolom, hogy ezt ők a saját
fejükből találták ki, de hát akkor nagyon-nagyon széleskörű ismeretekkel rendelkeznek; ezt
nem vonom kétségbe, csak időnként látjuk, hogy nem mindig így van, ha valaki nem is tudja,
hogy mit írt le, itt ebben az esetben nem biztos, hogy ez így van - úgyhogy nem támogatjuk.
Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Mi sem támogatjuk az általános vitára
való alkalmasságot. Számos dolog van, ami nem teljesen világos. Az, hogy ezeknek a
cégeknek a megszüntetése gyorsabb, nem látjuk a garanciáit, hogy ez mitől lesz egyúttal
átláthatóbb is csak azért, mert gyorsabb lesz. És nagyon tág gumi szabályokat állít fel a
javaslat, gyakorlatilag a kormány kezébe adva a jogot arra, hogy kit minősítsen
nemzetgazdaságilag kiemeltnek. Az eljárásrendnél is látunk aggályos pontokat, az érintettségi
kritériumok is, tehát van egy összeférhetetlenségi kockázat is, ugyanis az állam adott esetben
eltérő érdekeinek összemosódása is előfordulhat, hogyha mondjuk, az állam érintett egy adósi
vagy hitelezői minőségben egy felszámolási eljárásban.

És nem igazán világos számunkra - nem tudom, hogy erre esetleg tudnak-e választ
adni -, hogy a normál szabályozás alól miért indokolt kivenni ezeket a kiemelt cégeket, és mik
azok a szempontok, amelyek az előterjesztő szerint nem érvényesülnek a mostani normál
eljárásban. Elég sok a hivatkozás a közérdekre az indoklásban, de nincs egyértelműen
definiálva, hogy miért szolgálja jobban a közérdeket ez az új eljárás az eddigi normál
eljáráshoz képest.

Szóval összefoglalóan nagyon sok átláthatósági és összeférhetetlenségi problémát,
kockázatot látunk ebben a törvényjavaslatban, ami miatt nem tudjuk támogatni, és azt
gondoljuk, hogy tovább sérül a gazdasági és jogi környezetnek a kiszámíthatósága is.
Köszönöm.

ELNÖK: Igen. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, hozzá
szeretnék szólni képviselőként, addig visszaadom az ülés vezetését Horváth Istvánnak.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnök
úr, parancsoljon!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A Fidesz frakció támogatni fogja ezt az
előterjesztést, és én csak egy mezőgazdasági tárgyú nagy port felvert és a mai napig le nem
zárt ügyre szeretnék rámutatni, hogy talán, ha akkor lett volna ilyen törvény, lehet, hogy
megoldódott volna egy-két kérdés. Ez a HajdúBét ügye.

Nem tudom, ki milyen mélységben ismeri a történéseket. Annyit, mint a
Mezőgazdasági bizottság tagjai bizonyára tudnak, hogy az iszonyú nagy veszteséget a
termelők szenvedték el, óriási károkat. Én tudom, hogy Bajnai Gordon, miután miniszterelnök
lett - sőt mi több akkor NFÜ igazgató, vagy nem tudom mi volt előtte egy érdekes funkcióban
- ő azt mondta, hogy tulajdonképpen ne sajnáljuk a termelőket, mert a legnagyobb veszteséget
a Wallis cégcsoport szenvedte el. Mi akkor komoly krokodilkönnyeket is hullajtottunk ezen
veszteségei miatt, amely miatt nem ment tönkre ez a cégcsoport, ellenben a termelők néhánya
öngyilkos lett és még jó néhányan elég hosszú távon tönkrementek.

Na már most, azért mondtam, hogy nem tudom ki ismeri részleteiben, hogy mi történt
ott a Wallis cégcsoportnál. Képzeljék el, egy olyan felszámoló adódott – a bíróság kijelölése
alapján – Hajdú-megyében, aki történetesen a beszállítók, azaz a gazdálkodók érdekeit is
elkezdte figyelembe venni, azaz próbálta kontroll alatt tartani a még meglévő vagyont, és
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annak a vagyonnak a majdani szétosztását a termelők felé irányítani. Ezt észrevette a nagy
többségi tulajdonos, és itt kezdett el olyan manőverbe, amelynek a lényege az volt, hogy a
feldarabolás után különféle offshore cégekbe kimenekítették a HajdúBétnek a tulajdonosi
többségi közösségét, valamint egyetlen nap alatt átjelentették Hajdú-megyéből Bács-Kiskun-
megyére: Kecskemétre a cégcsoportot. Ennek következtében új felszámolót kellett kijelölni,
mert a céghely szerinti cégbíróság jelöli ki a felszámolót. Itt már valami miatt találtak olyan
felszámolót, aki nem a beszállítók érdekeit védte, hanem sajnálatos módon - meg kell így
utólag állapítani -, hogy inkább a cégcsoport érdekei szerint végezte a felszámolást, annak
pedig tudjuk, hogy mi lett a következménye. A cégcsoport vagyona valahol fizikális
formájában megvan: a feldolgozóüzemek és sorolhatnám még az akkori nagy fizikai vagyont,
a kártalanítás viszont fizikailag nem történt meg. Néhány per még jelenleg is tart, akik észnél
voltak és megfelelő jogi képviselettel rendelkeztek beszállítóként, és úgy néz ki, hogy az
igazságukat most talán meg is találhatják.

Én csak ezt az eseményt szerettem volna elmondani, hogy itt az előterjesztő: Rogán
Antal azt mondja és a kormány ezt támogatja, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
vállalkozásokat - kérem szépen, ezt felszámolóként csak egy állami tulajdonú felszámoló
számolhatja fel, kész, tehát nagyon érthető. Azt gondolom, hogy ezeket a nagyon súlyos
eseteket, amit ebből tapasztaltunk, ami tönkretett egy egész ágazatot, jó lenne, ha ezeket a
súlyos eseteket a későbbiekben elkerülnénk. Ha több példa nem elég, én úgy érzékelem, hogy
legalább ez az egy, amit most megpróbáltam visszaemlíteni, elégségesnek kellene lenni a
bizottság tagjainak, hogy érezzék, hogy mi az igazi jelentősége netán ennek a képviselői
törvénymódosításnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom elnök úr, az ülésvezetést.

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Kérdezem, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

Miután most kormányoldal szólalt meg, ellenzéknek adok szót.
Ficsor Ádám!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Elnök úrtól kérdezném, mert nézegettük itt Gőgös
képviselőtársammal az indítványt, például a HajdúBét hogyan tartozna ennek a törvénynek a
hatálya alá, meg egyáltalán mezőgazdasági cég hogyan tartozhat ennek a hatálya alá, mert
nem látjuk ezt a passzust ebben – kérdésként teszem fel.

ELNÖK: Az a kérdés, hogy mit nevezünk nemzetgazdasági szempontból kiemelt
vállalkozásnak, mert csak ez a kérdés.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És mit nevezünk?

ELNÖK: Én nehezen tudok természetesen a kormány nevében nyilatkozni, de azt
hiszem, hogy a vörösiszap-katasztrófa megmutatta, hogy néhányszor a kormánynak azt kell
mondani, hogy uraim, ez egy teljesen szabad vállalkozás, de úgy néz ki, hogy kénytelen
vagyok a kormányzat, az állam, a gazdaság és a további nagyon széles problémák elkerülése
végett állami szempontból rendezni ezt a katasztrófahelyzetet.

Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csatlakozva az elnök úr által elmondottakhoz, és ismerve
részleteiben a HajdúBét ügyet, csak azt szeretném jelezni, hogy sajnos nem csupán a
HajdúBét esetében, hanem több meghatározó élelmiszer-feldolgozó nagyvállalkozás esetében
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fordultak elő hasonló esetek, illetve születtek hasonló eljárások. Úgy gondolom, hogy ezt
egyszer s mindenkorra helyre kell tenni, a helyén kell kezelni és rendezni véglegesen.

Az egy másik kérdés, amit képviselőtársam most említ, hogy talán nem az ő

elképzelésük szerint, ez nem lep meg, elég sok vitánk volt ebben az időszakban, jómagam
elég szép kis kötetet raktam össze a HajdúBét ügyben. (Gőgös Zoltán közbeszólása.) Úgy
gondolom, hogy ezeket az ügyeket kezelnünk kell méghozzá a helyükön.

ELNÖK: Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): A kormánypárti képviselőtársaim által elmondottak alapján
természetesen a cél az nemesnek tűnik, de itt azért azt lássuk be, hogy ennek a definíciója
nagyon hiányzik, hogy mit nevezünk nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
gazdálkodószervezetnek. Hiszen ez egy olyan gumitégla lehet, amivel a korábbi kormány, az
MSZP kormány és a mostani Fidesz-kormány eljátszadozhat egymással; mindig tudjuk azt,
hogy van Fidesz-közeli, meg MSZP-közeli cég; most hogyha ezt nem határozzuk meg egy
ilyen módosításban, akkor erre a játék lehetőséget ad. (Közbeszólás: Jobbik-közeli nincs?)
Jobbik-közeli még nincs. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Elnézést kérek, Varga Géza képviselőtársunknak adtam szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát én azt gondolom, hogy ez a nemzetgazdasági
szempontból kiemelten gazdálkodó szervezet definíciójával együtt lehet csak ezt igazán
támogatni, és ez valójában a kormánypártnak is érdeke volna. Értékhatárhoz,
nemzetgazdasági ágazathoz, szóval hogy ez ne egy gumitégla legyen, hanem egy megfogható
legyen, és csak egyformán lehessen értelmezni ellenzék és a kormánypárt részéről egyaránt.

ELNÖK: Minden bizonnyal többek között ilyen paraméterek alapján kerül sor majd a
meghatározásra. A harmadik szakasz második bekezdése pontosan megmutatja a
felhatalmazásnál, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezeteket rendeletben meghatározza. (Gőgös Zoltán: Ez a baj.)

További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a kormány
képviselője jelezte már, hogy hozzá szeretne szólni, adok szót; majd az előterjesztő
képviseletében végül Patay Vilmosnak, hogy van-e olyan kérdés, amelyre válaszolni szeretne.

Czepek Gábor (KIM) válaszadása

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Csak három szempontot szeretnék a bizottság tagjainak a figyelmébe ajánlani,
amelyet a kormány is mérlegelt, amikor arról döntött, hogy támogatja a javaslatot, bocsánat,
igazából a tárca mérlegelt, mert még kormányálláspont nincsen.

Az egyik, hogy jogerősen elrendelt felszámolásokról és csődeljárásokról van szó.
Tehát a törvényjavaslat nem avatkozik bele a normál bírósági eljárásokba, az, hogy egy cég
fizetésképtelen-e, illetve csődeljárás alá kerül-e, azt a független bíróság dönti el. Itt csupán
arról van szó, hogy bizonyos kiemelt nemzetgazdasági érdekek miatt egy állami tulajdonú
felszámoló végzi a felszámolást.

Gondolom, felvetődött önökben az európai uniós joganyag vizsgálata, amelyet mi is
vizsgáltunk, és az Európai Bizottság is vizsgálta a hasonló európai tényállásokat. Többek
között az Alitália és a Parmalat ügyet Olaszországban, ahol megfelelőnek találta azt a jogi
szabályozást, amely bizonyos nemzetgazdasági szempontból kiemelt cégek esetén eltérő

csőd-, illetve felszámolási szabályokat állapít meg. Olaszországban egyenesen maga az
igazságügyi tárca rendeli ki a felszámolót ilyen esetekben.
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A harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy ez az állami felszámoló szigorúbb, de
ugyanolyan kontroll alá esik, mint a normál felszámoló cégek, tehát ilyen szempontból
jogállami probléma nem merül fel az üggyel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az előterjesztő képviselője szeretne-e
valamire reflektálni, megadom a szót.

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen, nem.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor szavazásra kerül a sor.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja, támogatja az
előterjesztést. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez biztos, hogy a többség.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2.

Tehát a bizottság többségi véleménye alapján általános vitára alkalmasnak látja a
törvénytervezetet. Köszönöm szépen.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a többségi vélemény előadójának javaslom Patay
Vilmos képviselő urat. (Gőgös Zoltán: Ő az előterjesztő.) Nem, ő az előterjesztő
képviseletében volt itt most jelen, Rogán Antal az előterjesztő. (Gőgös Zoltán: Bocsánat.)
Kérdezem, hogy a kisebbségi véleményt meg szeretnék-e jeleníteni a parlamentben.
(Jelentkezésre.) Igen. Gőgös Zoltán mondja el a kisebbségi véleményt.

Aki a két előterjesztett személlyel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez
egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm a
minisztérium képviseletét.

Egyebek

Az egyebekre térünk rá. A mostani változat szerint a héten további ülést nem tartunk.
Mához egy hétre, 27-én hétfőn 9 órakor lesz várhatóan a következő bizottsági ülés.

További kérdés, bejelentés van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.) Nincs.
Akkor a napirendi pontot is bezárom. Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Turkovics Istvánné


