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Napirendi javaslat  

 
  

1. A hazai vállalatokat terhelő bürokrácia csökkentéséről szóló határozati javaslat 
(H/2589. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3374. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

3. 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 

 
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves munkatársainkat, az összes 
meghívott vendéget. A sajtó munkatársaival rendre nem találkozom, de ha esetleg itt 
lennének, akkor őket is üdvözlöm. (Derültség.) 

Első feladatom a határozatképesség megállapítása, ha jól látom, a bizottság 
elnökét is beleszámítva 10 fő személyesen van jelen és 1 fő eseti képviseleti 
megbízással vesz részt az ülésen. Ez, ha jól gondolom, ebben a ciklusban részvételi 
rekord a részünkről, amit nagy örömmel üdvözlök. Megállapítom tehát, hogy a 
bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadására van szükség. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi 
javaslatot kedves képviselőtársaim elfogadják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag, 11 szavazattal elfogadtuk a 
napirendet. 

Mielőtt elkezdenénk az érdemi munkát, engedjék meg, hogy az első napirendi 
pont tárgyalására az Ogytv. 2. § (3) bekezdése és a HHSZ 107. § (2) bekezdése alapján 
átadjam az elnöklést alelnök úrnak egyfajta személyes érintettség okán. Parancsoljon! 

 
(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.) 

A hazai vállalatokat terhelő bürokrácia csökkentéséről szóló 
H/2589. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is adom a szót az elnök úrnak mint 
előterjesztőnek, hogy a javaslatról tájékoztassa a tisztelt bizottságot. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm a szót, 
elnök úr. Szeretném tehát a tárgysorozatba vételi vita során a hazai kisvállalatokat, de 
jellemző módon a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásokat érintő 
bürokráciacsökkentésről szóló határozati javaslatról megadni a szükséges 
tájékoztatást. Azon illúziók nélkül, hogy itt hatalmas és mély szakmai vitába 
bocsátkoznánk, remélem, hogy a téma fontosságára tekintettel legalább a vita 
lehetőségét biztosítani fogja a bizottság, hiszen jelen pillanatban is arról 
beszélhetünk, hogy a hazai vállalatok, kisvállalatok termelékenységi rátája 2010 és ’16 
között csak egy minimális szinten tudott növekedni, 1,25 százalékról 1,49 százalékra. 
Ez az MNB 2017-es versenyképességi jelentésében található meg, tehát nem ellenzéki 
statisztikáról van szó, hanem olyanról, amelyre a kormányzó pártok képviselői 
jellemzően szoktak hivatkozni. 

Magam is úgy gondoltam célszerűnek, ha arról vitatkozunk, ami a közösen 
elfogadott statisztikai keresztmetszetben megtalálható. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy 
a vállalatok teljes adórátája még mindig brutális szinten van a kozmetikai jellegű 
csökkenés ellenére. Az érintett időszak elején 52,4 százalékon állt a teljes adóráta, míg 
mára 46,5 százalékot találunk. Itt szintén az MNB versenyképességi jelentése a forrás, 
a 2017-es kiadásról beszélünk. Összességében tehát azt láthatjuk, hogy az a 
gazdálkodási környezet, amelyben a magyar mikro-, kis és közepes méretű 
vállalkozásoknak kell vagy pontosabban kellene helytállniuk, nem feltétlenül kedvez a 
hazai vállalkozásoknak, márpedig ők biztosítják a hazai munkahelyek többségét. 
Ugyanakkor multi cégekkel, multinacionális közületekkel szemben igen elnéző vagy 
kényeztető magatartást folytat. Nem szeretném azt sugallni, hogy ne lenne szükség a 
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játékszabályokat betartó multi cégekre Magyarországon, de az egészen biztos, hogy a 
mikro-, kis- és közepes vállalkozói szektorban igen komoly engedményeket kell 
foganatosítanunk. 

Szintén a 2017-es versenyképességi jelentés adatai szerint az egy főre eső 
munkatermelékenység tekintetében Magyarország teljesít a legkevésbé jól a visegrádi 
régióban. A régió országait tekintve is elmondhatjuk, hogy sereghajtók vagyunk ezen 
a nagyon-nagyon fontos területen. Ha komolyan gondoljuk a munkabérek legalább 
lassú felzárkóztatását akár csak a közép-európai vagy ahhoz az átlaghoz, amely nem is 
egy német vagy brit színvonalat jellemez, de egy európai átlagnak mondható, akkor 
bizony termelékenység tekintetében egyértelműen van még fejlődni-, 
fejlesztenivalónk. Az előttünk fekvő javaslat pedig olyan technikai jellegű 
könnyítéseket tartalmaz, amely tulajdonképpen egy bürokráciacsökkentő csomag 
része lehet. Nem szeretnék közvélemény-kutatásokra hivatkozni, amelyeket magyar 
kisvállalkozói körben készítettek, de itt jellemző módon az érintett vállalkozások 
túlnyomó többsége arról panaszkodik, hogy az adminisztratív terheik még mindig 
elképesztően magasak és a bürokrácia tekintetében olyan falakkal, akadályokkal 
szembesülnek, amelyek nem jellemzők a régió többi országában.  

Itt szeretném elmondani azt is, hogy kiváló innovatív megoldások állnak 
rendelkezésre nemcsak Ausztriában, de a környező országokban is a tekintetben, 
hogy az ügyintézés jó részét kizárólag az online térben vagy mobil telefonon keresztül 
intézhetővé tegyék és olyan megoldásokkal is találkozunk, amikor a létrejövő, 
jellemzően mikrovállalkozás az első évben nem kell hogy számottevő adminisztrációs 
terhekkel találkozzon. Ez jellemzően a második évtől kezdődően kerül terhelésre, 
amikor már képes profitot hozni a vállalkozás, ha úgy indítják be, ahogy ez az eredeti 
terveknek megfelel. Nem kívánom az általános vitát szétfeszíteni, hiszen ez a javaslat 
bürokráciacsökkentő, jellemzően technikai lépésekről szól, de egy sokkal szélesebb 
csomagban értelmezendő. Ehhez kérem képviselőtársaim támogatását. Köszönöm a 
szót. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt képviselő hölgyet, urakat, hogy van-e 
további hozzászólás. (Tordai Bence jelentkezik.) Tessék! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, alelnök úr. A Párbeszéd 

részéről nemcsak azért tudjuk támogatni ezt a határozati javaslatot, mert általában 
minden ellenzéki javaslatnak kijár szerintem ez a támogatás, hanem azért is, mert 
valóban, ahogy az elnök úr elmondta, a magyar kis-, középvállalkozások egyszerűen 
relatíve magasabb terhekkel szembesülnek a működésük során, mint a 
nagyvállalatok, amelyek jellemzően multinacionális háttérrel vagy magyar 
oligarchikus háttérrel bírnak. Ezek sikeresen kilobbizták maguknak a 
teherkönnyítést.  

Miközben a Párbeszéd baloldali pártként nem a mindenáron való 
adócsökkentés politikáját erőltetné, de azért megfordítanánk az eddigi tendenciákat. 
Tehát az óriás cégeknek adóemelésre kell felkészülniük, ha egy igazságos gazdasági 
berendezkedésre térünk majd át, de a magyar kis-, középvállalkozásoknak 
tehercsökkentésre van szüksége az adóterhelés szintjén is és az adminisztrációs 
terheket tekintve is.  

Ráadásul ez a javaslat nem is az adószintekkel foglalkozik, tehát egy olyan 
felvetés, amely akár kormányzati oldalról is támogatható lenne, hiszen ez egy győztes-
győztes játszma, ha kevesebb adminisztratív kötelezettségük van a magyar kkv-knak, 
akkor kevesebb terhelés jut a magyar közigazgatási rendszerre is. Tehát kíváncsian 
várom kormánypárti képviselőtársaim reakcióját, remélem, ez kivételesen 
támogatható lesz számukra is. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Ha más felszólaló nincs, bár átadta nekem az elnöklést az 
elnök úr, kérem a tisztelt bizottságot, járuljon hozzá, hogy hozzászóljak e napirendi 
ponthoz. 

Azt hittem, hogy hétfő reggeli kis színesként kicsit személyeskedőbb lesz a vita, 
(Bangóné Borbély Ildikó: Várunk még! – Z. Kárpát Dániel: Nem jött össze!), mert a 
választási kampányban ellenzéki képviselőtársaim épp a családi céget egy hasonló 
problémával találták meg a sajtóban, ezért azzal akartam kezdeni, hogy milyen 
bonyolult is bejelenteni a munkavállalókat, főleg ha azok többször változnak. Tehát a 
bőrömön tudom érezni a beadvány súlyát. Nem is akarnám elviccelni a dolgot, mert 
valóban azt tudom mondani, hogy talán - furcsát mondok - nem volt olyan 
kormányzat az elmúlt 28 évben Magyarországon, amely ne tűzte volna zászlajára a 
bürokráciacsökkentést. Ebben több-kevesebb sikert egyébként mindenki el is ért. Azt 
gondolom az elmúlt nyolc évről, hogy tettünk határozott lépéseket a bürokrácia 
csökkentése felé, lásd adóbevallások egyszerűsítése, átalányadózás és sok minden, 
ami 2010 előtt nehezen volt elképzelhető, legalábbis folyamatosan falakba ütköztünk. 

Azt látom azonban - és elnézést kérek képviselőtársaimtól -, hogy a jó szándék 
mellett is ez az országgyűlési határozati javaslat nem alkalmas arra, hogy ezeket a 
kérdéseket valóban tartalmilag kezelje. Azt tudom mondani, és egyből fel is tudom 
ajánlani az együttműködést, hogy a mindenkori adótörvények tárgyalásakor, illetve 
amikor ezek előkerülnek, higgye el, hogy tüzetesen meg szoktuk nézni azokat az 
ellenzéki módosító javaslatokat, amelyek valóban értelmezhetők a rendszer számára 
és a rendszer egyszerűsítését eredményezik. Vagy át is emeljük sok esetben, ez a 
műfajtól függ. De jelen formájában ezzel a határozati javaslattal nem nagyon tudunk 
mit kezdeni, az Országgyűlés sem és a kormány sem. Végigmehetnék pontonként, 
hogy milyen problémák vannak az itt leírtakkal kapcsolatban, de a jó szándékot nem 
vonom kétségbe, ezért tartózkodással tudunk a határozati javaslatra reagálni. 
(Bangóné Borbély Ildikó: Majdnem átment!) Vissza is adom a szót az 
előterjesztőnek. 

Z. Kárpát Dániel reflexiója 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót. Félreismeri a 
bizottság elnökét az, aki bizottsági elnöki minőségben személyeskedő vitát vár tőle, 
hiszen ilyen szándék nincs és nem is volt. 

Nagyon röviden szeretném a pozitív gondolatokat megköszönni az előterjesztés 
kapcsán. A határozati javaslati forma pedig egyértelműen a rutin és a tapasztalat 
eredménye. Hiszen a 2010-es parlamenti képviselővé választásunk óta a Jobbik 
frakciójában nem tudok olyan konkrét törvényjavaslatról, amelyet a Fidesz-KDNP, 
vagy a regnáló kormányok bármelyike elfogadott volna. Ily módon a határozati 
javaslati forma az, amely kellően szélesre nyitja a tárgyalási kereteket ahhoz, hogy 
érdemi vita alakuljon ki. Szeretném jelezni alelnök úr számára, hogy az adóviták 
mindegyikén jeleztem hasonló vállalkozásfejlesztési típusú észrevételeket az utóbbi 
években. Én azzal is elégedett vagyok, ha ezek copy-paste-módon kerülnek 
átemelésre és a forrás megjelöléséhez sem ragaszkodunk, én akkor is támogatni 
fogom, csak jelenjenek meg végre ezek a pontok a végleges javaslatokban. Köszönöm 
a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egyéb észrevétel, kérdés nincs, akkor 
szavazásra kerül sor. (Senki sem jelentkezik felszólalásra.) Kérem, hogy aki a 
benyújtott országgyűlési határozati javaslatot a hazai vállalatokat érintő bürokrácia 
csökkentéséről, támogatja, az igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Négy igen 
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szavazat. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hét 
szavazat. A javaslat nem került elfogadásra. 

Visszaadom elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés vezetését Z. Kárpát Dániel, a bizottság elnöke veszi át.) 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/3374. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

ELNÖK: Köszönöm. A napirend lezárásával visszakerült a szó hozzám a 
második napirendi pont tekintetében, amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény módosításáról szóló T/3374. számú törvényjavaslat részletes vitájáról 
szól. Mindez a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján történik. A bizottságunknak arról 
kell döntenie, hogy bejelentkezünk-e a részletes vitára. Ezt jellemző módon meg 
szoktuk tenni, így a javaslatom, hogy a törvényjavaslat 1-59. §-ai tekintetében 
jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára. Kérdezem 
természetesen képviselőtársaimat, hogy van-e bárkinek hozzáfűznivalója, adott 
esetben módosító javaslata ennek kapcsán. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a csatlakozást. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 11 
igen szavazattal, egyhangúlag döntöttünk. Így ezt a napirendi pontot is van módom 
lezárni. 

Egyebek 

Az egyebek tekintetében szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottsági tagokat, 
hogy következő ülésünket előreláthatóan november 20-án, kedden és az előttem 
fekvő papíros szerint várhatóan 12 óra 30 perctől tartjuk. Tehát kényelmes ebédutáni 
időben gyűlünk össze a minél eredményesebb munka reményében. 
Képviselőtársaimra nézek, hogy van-e bárkinek felvetése. (Tordai Bence jelentkezik.) 
Tordai Bence képviselőtársamé a szó! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Ez a november 20-ai ülés az, amikor a miniszter 

úr is megtisztel minket a jelenlétével? 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Pontosan! Így a kezünk viszonylag kötött az időpont megállapítása 
tekintetében, hiszen a minisztériummal kell egyezkedni ilyen esetekben. (Tordai 
Bence: Milyen időtartamra számíthatunk?) Úgy gondolom, hogy ez 
képviselőtársaimtól függ. 

Amennyiben további felvetés senkinek a részéről nincs, az ülést bezárom. 
További eredményes napot, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

 
 
 
 

Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

  
 
 
 
Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


