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Napirendi javaslat  

 

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12738. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12741. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12732. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Lukács Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) Horváth Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Vásárhelyi Pál tanácsadó 

Hozzászólók 

Izer Norbert helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Spät Judit szakértő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 1 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm miniszter urat, képviselőtársaimat, a meghívottakat, a sajtó 
munkatársait. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatunk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes, mivel 7 fő személyesen vannak jelen és hárman eseti 
megbízás útján.  

Következő feladatunk a napirend elfogadása. A határozati házszabály 114. § (1) 
bekezdése alapján Szatmáry Kristóf alelnök úr kezdeményezte, hogy a mai ülésünkön 
ne tárgyaljuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt és az összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez a T/12738. szám alatt fut. 
Van-e valakinek észrevétele, javaslata ezzel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) 
Nincsen. Ennek alapján kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot ezzel a 
módosítással elfogadják-e. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 10 igen, 3 nemmel a 
napirendet, ha nem is egyhangúlag, de elfogadtuk.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/12741. számú törvényjavaslat  

Első napirendi pontunk az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Ez a T/12741. szám alatt fut. 
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő Izer Norbert helyettes államtitkár 
urat az NGM részéről. Javaslom egyúttal, hogy a részletes vitát egy szakaszban 
tárgyaljuk, mivel módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját 
módosítási szándékot megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban észrevétel, ellenvetés 
bárkiben felmerül-e? (Nincs jelentkező.) Hogyha nem, úgy megkérdezzük az 
előterjesztőt.  

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (NGM): Egyetértünk ezzel a javaslattal.   
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A részletes vita első szakasza tekintetében, hogyha 

egy szakaszban tárgyalunk, a kérdésünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek. Nyilvánvaló 
módon a következő feladatom az, hogy megkérdezzem, hogy a bizottság tagjaiban 
bármilyen kérdés, kérés, hozzászólás, felmerülő gondolat maradt-e. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nem, így nincs más feladatunk, mint dönteni a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Kérem, 
hogy határozzunk. (Szavazás.) Egyhangú igen. 

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy szintén egyhangú.  

Végül pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk 
amellett, hogy a döntés egyben felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtja 
az Országgyűlés számára. Kérem, határozzunk! (Szavazás.) Szintén 10 igen 
szavazattal egyhangú. Köszönjük szépen a megjelenést államtitkár úrnak és tisztelt 
munkatársainak is. További eredményes munkát kívánok.  
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Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/12732. számú törvényjavaslat  

Következik a második napirendi pont. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő dr. Simon Attila István helyettes államtitkár urat, az NGM 
részéről. Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljunk, mivel 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslatok érkeztek. Kérem, hogy erről 
határozzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. A részletes vita első szakasza 
szerint a kérdésünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésben előírt követelményeknek, és az előterjesztő álláspontjára lennénk 
kíváncsiak e tekintetben. Parancsoljon!  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Igen, megfelel, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A részletes vita következő szakaszában pedig a 

bizottsághoz érkezett képviselői módosító javaslatokról kell dönteni a kiosztott 
háttéranyag pontjainak sorrendjében. Egyrészt technikai információként jelzem, hogy 
az én készülékem gerjed, és nem tudok vele mit csinálni, reméljük, hogy ez nem 
akasztja meg a bizottsági munkát.  

Az első módosító tekintetében Szabó Szabolcs független képviselő benyújtott 
javaslatát kívánjuk tárgyalni. Itt egy egyedi kérés is érkezett a bizottsághoz, miszerint 
Spät Judit szakértő szeretne hozzászólni ehhez a javaslathoz. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e bárkinek kifogása, ellenvetése ezzel kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs, de azért a formalitás kedvéért szavazzuk meg. Ki 
támogatja azt, hogy Spät Judit szakértőként hozzászólhasson ehhez? (Szavazás.) 
Egyhangú. Tessék parancsolni!   

 
SPÄT JUDIT szakértő: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, 

hogy hozzászólhatok a törvényjavaslathoz. Három törvénymódosító javaslatot 
nyújtottunk be. Egyetértünk a kormánynak azzal a céljával, hogy javítani kell a 
közfoglalkoztatottak valódi munkaerőpiacra való átjutását, és ennek az esélyeit 
javítani kell, hiszen ez közös társadalmi érdekünk. Pont emiatt a közös társadalmi 
érdek miatt támogatja az állam különböző eszközökkel a munkanélküliek 
munkakeresését. Ehhez kapcsolódik az eredeti törvényjavaslat 1. §-a, amely a 
közfoglalkoztatottak esetében részlegesen teszi lehetővé azt, hogy a munkakereséssel 
kapcsolatosan felmerülő utazási költséget megtérítsék a közfoglalkoztatott javára. A 
jelenleg hatályos törvényben az állást keresők kapnak utazásiköltség-térítést a 
helyközi közlekedési költségeikre. A munkahelykereséssel kapcsolatosan általánosan, 
valamit az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi 
szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás esetében. Jelenleg a 
közfoglalkoztatottak semmilyen hasonló utazási költségtérítést nem kapnak. És ugye 
a benyújtott törvényjavaslat ezt részben korrigálná. Azonban a törvényjavaslat csak 
abban az esetben teszi lehetővé a helyközi utazási költség megtérítését, ha az állami 
foglalkoztatási szerv, azaz a munkaügyi központ által kiajánlott álláslehetőségre megy 
interjúra a közfoglalkoztatott, viszont más, igazolt állásinterjú esetén vagy a 
foglalkoztatás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás esetén nem 
teszi lehetővé a költségtérítést. Tehát az első módosító indítványunk arra vonatkozik, 
hogy egyenlő esélyt kapjanak, és ugyanazokat a költségeket lehessen esetükben 
téríteni, mint bármely más álláskereső esetében.  

A második javaslatunk egy lépéssel tovább menne. Most a törvényjavaslat csak 
a helyközi közlekedés költségének fedezésére nyújtana költségtérítést, a helyi 
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közlekedésre nem, ugyanakkor pedig, ha Budapesten valakinek akár több átszállással 
kell elmennie egy állásinterjúra, a közfoglalkoztatotti bérhez képest ez nagyon 
jelentős kiadást is jelenthet, és ez visszatarthat az álláskereséstől, különösen abban a 
helyzetben, amikor sok helyen már munkaerőhiány van Magyarországon, azt 
gondoljuk, hogy ez megint csak társadalmi érdek, hogy el tudjon menni az 
állásinterjúra. Tehát ezért kérnénk, hogy a helyi közlekedési költséget is térítsék meg. 

A harmadik módosító ettől független téma, ez a törvénynek a 3. és 42. §-ához 
kapcsolódik, ez pedig a közfoglalkoztatott képzése, mely szerint a törvényjavaslat azt 
írná elő, gyakorlatilag kötelezővé tenné, hogy amennyiben a felkínált képzést nem 
fogadja el a közfoglalkoztatott, akkor három hónapra kizárná őt a közfoglalkoztatás 
lehetőségéből. Azonban a hatályos törvényben is szerepel az a kitétel, hogy a 
közfoglalkoztatásban részvevő vállalja a képzésben való részvételt, ez emberi 
motivációs faktor, hogy olyan képzést kapjon az illető, amit valóban ő maga is 
hasznosnak érez, hiszen akkor fogja ezt jól elvégezni. Ő maga is akkor fog erőfeszítést 
tenni egy képzés érdekében, ha belátja annak a hasznosságát. Sajnos az elmúlt 
évtizedekben sok olyan esetet láttunk, amikor olyan képzésben vettek részt 
munkanélküliek, amikről eleve lehetett tudni, hogy nem nagyon fog segíteni nekik 
álláshoz jutni, így nem célravezetőek. Akkor remélhetjük, hogy jó képzésben vesznek 
részt, és utána jobban el tudnak helyezkedni, ha együttműködésben a munkaügyi 
központtal határozzák meg, hogy milyen képzés a legelőnyösebb a munkakereső 
személynek, adott esetben a közfoglalkoztatottnak. Ezért azt javasoljuk, hogy ez a 
szigorítás ne lépjen életbe, és továbbra is egy együttműködésben alakuljon ki az, hogy 
milyen képzésen vesz részt a közfoglalkoztatott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kimerítő kiegészítést a módosítóhoz. 

Érdeklődöm, hogy bizottsági tagtársaink bármilyen kérdéssel kívánnak-e élni. 
Szeretnénk egy kormányálláspontot kérni ezt illetően.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Először is szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot fogok tudni 
közölni, hiszen a kormány még nem tárgyalta a módosító javaslatokat, és elnézést, 
hogy visszakérdezek, a szakértő asszony túlmutatott az 1. szakaszon. Az 1.-re reagáljak 
vagy ugyanúgy csomagban, mint ő?  

 
ELNÖK: Mivel az ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek, 

megkérném, hogy csomagban. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Rendben. Egyiket 

sem tudjuk támogatni, és akkor próbálok néhány rövid mondattal egy kis indoklást 
fűzni ehhez. Ahogy itt elhangzott, azért azt gondoljuk, hogy van különbség az 
álláskereső és a közfoglalkoztatott álláskeresése vagy állásinterjúja között. Hiszen 
addig, amíg az álláskeresőnek önmagában is kötelezettsége az törvény által is, hogy 
állást keressen, nyilván őt többfajta támogatásban kell részesítenünk, mint egy olyan 
közfoglalkoztatottat, akinek van közfoglalkoztatotti munkaviszonya, és a 
közfoglalkoztatásból van adott esetben kiközvetítve egy konkrét munkahelyre. Tehát 
azt gondoljuk, hogy erre a jelenlegi szabályozást, illetve az általunk javasolt 
szabályozás megfelelő garanciát, megfelelő támogatási módozatot mutat. Nem 
szeretnénk ezt a két álláskeresési kategóriát egymásba tolni vagy egy szintre emelni. 
Hiszen, ha ezt tennénk, akkor lényegében nem lenne különbség a kettő között. Ami 
pedig a továbbiakat illeti, azt sem tartjuk az eddigi tapasztalataink alapján továbbra 
támogathatónak, hogy a felajánlott képzésnél - erről nyilván mások a véleményeink, 
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hogy mennyire hatékonyak ezek, nyilván volt olyan, ami kevésbé volt hatékony, és 
volt olyan, amelyik valóban hozzásegített egy közfoglalkoztatásban lévőt ahhoz, hogy 
a képzés hatására elhagyja a közfoglalkoztatást és elhelyezkedjen az elsődleges 
munkaerőpiacon… Ugyanakkor azt is látjuk, hogy van a közfoglalkoztatottaknak egy 
olyan rétege, akik nagyon kényelmesnek, nagyon jónak érzik ezt a rendszert, és nem 
kívánnak együttműködni a képzést felkínáló szervezetekkel, és muszáj valamiféle 
szankciórendszert alkotni, és ezt a szankciórendszert találtuk ki, ahogy ön is 
említette, a törvényben magában már most is benne van a felkínált álláshely kapcsán. 
Tehát semmilyen újdonságot nem találtunk ki, hanem a felkínált állás visszautasítása 
mellé ugyanúgy rögzítettük azt, hogyha a felkínált képzést utasítja vissza, akkor az egy 
kizárási ok. Azok a szakemberek, akik ezeket a képzéseket a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat foglalkoztatási osztályain előírják, vagy felkínálják, azok, higgye el, hogy 
főleg most a profilozásnak köszönhetően egyre inkább olyan képzések lesznek, 
amelyek az adott személynek a kompetenciájához, készségéhez, az élethelyzetéhez 
igazodnak. Úgyhogy emiatt nem kívánjuk támogatni ezt a módosító csomagot. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az indoklást. Nincs más dolgunk, mint határozni a 

módosítóról, Szabó Szabolcs úr módosító indítványáról. Ki az, aki támogatja ezt a 
javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslat nem került 
támogatásra.  

Következő módosítónk benyújtója Ander Balázs és Pintér Tamás jobbikos 
képviselő urak. Ha jól értettem, tárcaálláspontot kérhetünk e tekintetben is.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ezt sem támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 6 

nem.  
A következő módosító indítvány benyújtója Gúr Nándor képviselő úr. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 6 

nem és 1 tartózkodás. Ez a módosító is elvetésre került. 
A következő módosító javaslatunkat Németh Szilárd István úr nyújtotta be a 

Fidesz részéről. Tárcaálláspontot szeretnék kérni.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 6 

igen, 4 tartózkodás mellett ez a módosító megkapta a szükséges szavazatszámot.  
A következőt szintén Németh Szilárd István úr nyújtotta be a Fidesz részéről. 

Tárcaálláspontot szeretnék kérni.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 6 

igen, 4 tartózkodás mellett ez a módosító is megkapta a szükséges szavazatszámot.  
 A 8. sorszámot Winnai Győző úr módosítójáról kell döntenünk. 

Tárcaálláspontot szeretnék kérni.  
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DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt döntenünk kell a házszabályszerűségnek való megfelelésről is a 12. 

pont miatt. Ez ügyben szeretnék határozatot kérni. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) 6 
igen, 4 tartózkodás, mint a korábbiakban. 

És most tudunk dönteni az egész javaslatról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
6 igen, 4 tartózkodás.  

Ha jól látom a 19. sorszám alatt Schmuck Erzsébet javaslatát kell tárgyalnunk 
az LMP részéről.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 

Támogatást nem látok, 10 tartózkodás mellett ez a módosító is elvérzett. És végül a 
24. sorszám alatt dr. Szél Bernadett, az LMP részéről nyújtott be módosító javaslatot.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (NGM): Ezt sem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 

Támogatást nem látok, 6 nem és 4 tartózkodás mellett ez a módosító is hasonló sorsra 
jutott, mint az előző. Úgy látom, hogy ezzel be is fejeztük. Helyettes államtitkár úrnak 
és kedves munkatárasainak megköszönjük az értékes segítséget. Egyben további szép 
napot és eredményes munkát kívánok.  

Ezt követően a bizottságnak dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem 
tehát, hogy ki támogatja a részletes vita lezárását. (Szavazás.) 10 igen. Végül pedig a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk azzal, hogy a döntés 
egyben felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést és a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosítót benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki támogatja tehát a jelentés 
elfogadását? (Szavazás.) 10 igen, egyhangú.  

Egyebek 
Egy napirendi pontunk maradt még, az egyebek. Ennek keretében szeretném 

tájékoztatni a bizottságot, hogy soron következő ülésünket előreláthatólag november 
29-én 8 óra 30 perckor tartjuk. Ekkor hallgatjuk meg Seszták Miklós miniszter urat, 
és szeretném megkérdezni bizottsági tagtársaimat, hogy van-e bárkinek 
felvetnivalója, kérdése, hozzászólása. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, bezárom az ülést, további eredményes munkát és jó 
egészséget kívánok mindannyiunknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 24 perc) 

 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


