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Napirendi javaslat
A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsiszerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése
érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/6684. szám)
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés
alapján)
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló javaslat
száma: T/6684/1.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 43 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a Törvényalkotási bizottság megjelent tagjait. Az ülést megnyitom.
Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Bajkai Istvánt Nagy Csaba, Törő Gábort dr.
Vejkey Imre, Nyitrai Zsoltot pedig Farkas Flórián képviselőtársunk helyettesíti. A
helyettesítésekre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Most a napirendről, kérem, hogy szavazzanak! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a napirendet a bizottság 27 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások
illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló T/6684. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés alapján)
Soron következik a T/6684. számú, a babaváró támogatás igénylésével,
valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos
eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati
házszabálytól való eltérés alapján történik. Az elfogadott határozati házszabálytól való
eltérésre irányuló javaslat száma T/6684/1. Az összevont vitára az Országgyűlés mai
ülésnapján utolsó napirendi pontként, a zárószavazásra pedig az Országgyűlés holnapi
ülésnapján kerül sor. (Jelzésre:) Parancsolsz, Herczeg Tamás képviselő úr? (Herczeg
Tamás: Nem működik a szavazógép.) Értem. Kérem, hogy gondoskodjanak a gép
bekapcsolásáról.
Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseli dr. Orbán Balázs államtitkár úr,
akit tisztelettel köszöntök.
A törvényjavaslathoz sem képviselői módosító javaslat, sem TAB saját
módosítási szándék nem érkezett. Ennek ismertetésével megnyitom a vitát. Kíván-e
valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úré a szó.
Hozzászólások és határozathozatalok
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom támogatja a javaslatot, és támogatjuk azt is, hogy a
családoknak minél nagyobb kedvezményeket adjunk, és valóban egy demográfiai
válságban tegyünk meg mindent azért, hogy minél több gyermek szülessen.
Támogatni fogjuk a módosító javaslatot is, de azért arra fel szeretném hívni a
figyelmet, hogy vajon egy ilyen fontos törvénynél mennyire pontos, szakmai és
szakszerű az előkészítés, amikor az elmúlt időszakban folyamatosan arról szóltak a
hírek - és ezzel találkozhattak azok, akik igénybe vehetik ezeket a támogatásokat -, hogy
sem a bankok nem tudnak szinte semmit, pontosítani kellett azt, hogy egyáltalán az
igényléstől számítva vehetik igénybe, vagy pedig majd az elbírálás után, aztán azt is,
hogy a születendő gyermekek után valóban július 1-je utántól igénybe lehet ezeket
venni, és most azzal találkozunk, hogy nem gondoltak arra sem, hogy milyen
illetékmentességet élvezzen ez, vagy milyen illetékeket kellene befizetni, a határidők
kérdését sem rendezték megfelelően, és benyújtanak pénteken egy módosító javaslatot,
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amit elvileg hétfőn el is fog fogadni a Ház, és alá fogja írni a házelnök úr és a
köztársasági elnök úr, és onnantól kezdve ez érvényben lesz.
Tehát nem arról van szó, hogy ezt nem kellett volna rendezni, arra szeretném
csak felhívni a figyelmet, hogy vajon ez megfelelő törvényalkotási rendszer-e, amikor
ilyen fontos kérdéseknél, egy ilyen fontos törvénynél - ismét hangsúlyozom, ilyen
fontos kérdéseknél - utólag kell benyújtani folyamatosan önöknek módosító
javaslatokat vagy pontosításokat. Én úgy gondolom, az elvárható lenne egy kormánytól
- gondolom, nemcsak hasraütés-szerűen nyújtották be ezt a törvényt -, hogy olyan
kodifikációs szakmai gyakorlatot folytasson, ahol nem kellene ilyen módosításokat
végrehajtani. De a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatni fogja ezt a
módosítást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla Györgyöt illeti a szó, utána Demeter Márta
következik.
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak két dologra
szeretném fölhívni a képviselő úr figyelmét. Az egyik, hogy ha nem gondoltunk volna
rá, akkor most nem lenne itt ilyen javaslat, mert az ellenzéktől ilyen javaslat nem
érkezett sem most, sem pedig a vita során egyetlenegyszer sem. Kétségkívül igaz, az
illetékmentesség kérdése most került elő, a kormány abban a pillanatban kérte a
határozati házszabálytól való eltérést, amit szerintem nagyon helyesen valamennyi
ellenzéki párt megadott, mint ahogy fordított esetben megadtuk volna mi is. Én azt
gondolom, hogy hiba nem történt, az emberek pedig ezzel a javaslattal csak jobban
járnak.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Mártáé a szó.
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Az LMP képviselőcsoportja
természetesen támogatja ezt a javaslatot, minden olyan javaslatot megszavaztunk
eddig is mind a plenáris ülésen, mind pedig a bizottságokban, amely egyébként
támogatást és segítséget nyújt a magyar családoknak.
Éppen ennek szellemében szeretném felhívni az önök figyelmét egy pontra,
amellett, hogy természetesen a babaváró támogatást - és más konstrukciókat is szavazatunkkal már többször megtámogattuk a parlamentben, a mai rendkívüli
eljárást is, és természetesen itt a bizottsági ülésen igennel fogunk szavazni.
De szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy jelenleg például a babaváró
támogatás egy olyan konstrukció, ahol a bankok sajnos extraprofithoz fognak jutni
ezzel kapcsolatban. A mi meglátásunk és javaslatunk az, hogy ahhoz, hogy ez a
támogatás, ez a része, amely a bankoknál kamat formájában majd lecsapódik, a
családokhoz kerüljön, kérjük azt, hogy gondolják át a konstrukciót. Ez most persze
induljon el, kapjanak a családok támogatást természetesen, viszont kérem, hogy ennek
körülbelül egy-két hónapon belül szűrjék le a tapasztalatait, és úgy kerüljön
átalakításra a konstrukció, hogy a magyar családok közvetlenül kapják meg ezt a
támogatást, ne a bankok részesüljenek extraprofitban, hanem ez a pénz még pluszban
a magyar családokhoz menjen. Emellett természetesen hangsúlyozom, hogy
támogatjuk a most előttünk fekvő módosítást is. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök asszony felszólalását. További
hozzászólási szándékot nem látok. Megkérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e
reagálni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon!
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DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a támogatást.
Valóban úgy gondoljuk, hogy ugyan kodifikációs szempontból azért nem egy összetett,
de rendkívül fontos törvényjavaslatról van szó, ezért köszönöm mindenkinek a
támogatását.
Az a helyzet a kormány által a családvédelmi akcióterv keretében elfogadott
jogszabályokkal összefüggésben - és itt nemcsak a babaváró támogatásról, illetőleg a
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról beszélek -, hogy ezek
jellemzően olyan konstrukciók, amelyek főleg, leginkább nem törvényi szinten dőlnek
el, hanem alacsonyabb szintű jogszabályi szinten, illetőleg a gyakorlat az, ami alakítja
azt, hogy az ügyfelek és a családok mennyire érzik ezeket a támogatásokat vonzónak,
könnyen felvehetőnek. Úgyhogy e tekintetben az Országgyűlés közreműködését
köszönjük, de a végrehajtási rendeletek szintjén folyamatosan fogjuk mi azt
monitorozni, hogy mennyire ügyfélbarát, mennyire családbarát és mennyire
működőképes ez a konstrukció, mert egy célunk van, a gyerekek számának növelése
ezzel összefüggésben.
Úgyhogy Szilágyi képviselő úrnak csak annyit tudnék mondani, hogy olyan
rettenetes dolgok is előfordulhatnak, hogy esetleg még további módosítások várhatóak
az ügyben, esetleg már a program elindulását követően is, pontosan egyébként
Demeter Márta alelnök asszony is erre célzott. Én azt gondolom, hogy ez nem az
előkészítettséggel függ össze, hanem azzal függ össze, hogy a családvédelmi akcióterv
javaslatait az élethez próbáljuk meg igazítani, és ha fognak még javaslatok jönni, akkor
azt előre tudom mondani, hogy lehet, hogy a parlament segítségét is fogjuk kérni, lehet,
hogy a kormány fog döntést hozni, lehet, hogy miniszteri szinten kell a vonatkozó
rendeleteket módosítani, sőt még az is lehet, hogy komoly csetepatékba bonyolódunk
akár a magyar bankszektorral, akár az Európai Unióval szemben, mert azt gondoljuk,
hogy ahhoz, hogy ezt a demográfiai fordulatot le tudjuk vezényelni, vagy ez be tudjon
következni, amit a kormány szeretne, minden esetben a családok oldalára kell állni.
Úgyhogy köszönöm a parlamentnek az ehhez nyújtott támogatását és azt, hogy
kifejezetten ezt a törvényjavaslatot is ilyen gyors határidő mellett támogatták.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr szavait. A vita véget ért, most a
szavazás következik. A bizottság az összegző jelentésről fog szavazni. Kérem
döntésüket! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Bizottsági
előadónak
javaslom
Dunai
Mónika
képviselőtársunkat
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi
előadó állítására értelemszerűen nem kerül sor.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen
együttműködésüket. További szép estét kívánok!
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 54 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira

