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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
 
 

Idegenforgalmi bizottságának  Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló T/9124. számú 
törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), 
Idegenforgalmi bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló T/9124. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9124/3-14. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  



 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdését a 
következő t) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /Támogatásban részesíthetők azok a programok, amelyek célja:/ 
 
 "s) a szellemi tulajdon védelmének elősegítése, a szellemi tulajdon védelme 
tudatosságának fejlesztése[.], 
 
 t) a piaci információkhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/9124/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslatot új 9. §-sal kiegészíteni javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "9. § A támogatást nyújtók feladata szakszerű eljárással kiszámítani a névértékkel 
szemben a „juttatás érték” mennyiségét a meghatározó tényezők mérlegelésével, nevezetesen 
a csökkentett kamatráta, a futamidő hossza, a türelmi időszak, továbbá bármilyen egyéb 
koncesszió értékelésével." 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



3.   Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "11. § A gazdasági szabályozó rendszer egyes elemeinek módosítása során, valamint a 
KKV-kat is érintő jogszabály-módosítások előterjesztésében be kell mutatni a tervezett 
[változásoknak] változtatásoknak a KKV-k gazdasági helyzetére gyakorolt hatását." 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.   Gazda László, valamint Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 12. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "12. § A Kormány [négyévente] kétévente az Országgyűlés elé terjeszti a miniszter 
által kidolgozott, a KKV-k helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét, a vállalkozásfejlesztés 
érdekében megtett intézkedéseket, valamint a KKV-k részére nyújtott állami támogatások 
eredményeit bemutató jelentést." 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/3., valamint a T/9124/11. számú 
módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Idegenforgalmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "12. § A Kormány [négyévente] évente az Országgyűlés elé terjeszti a miniszter által 
kidolgozott, a KKV-k helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét, a vállalkozásfejlesztés 
érdekében megtett intézkedéseket, valamint a KKV-k részére nyújtott állami támogatások 
eredményeit bemutató jelentést." 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 



 
6.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "13. § Az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott 
célelőirányzat kezelője, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, valamint a 
Közbeszerzések Tanácsának elnöke minden év június 30-áig – az előző év adatai alapján – 
összesített adatokat szolgáltat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) részére a KKV-k részesedéséről a támogatásokból, a vállalkozói hitelekből és a 
közbeszerzésekből a vállalkozások mérete, esélyegyenlőségi kategóriája (nők, fogyatékosok, 
romák) és földrajzi elhelyezkedése szerinti bontásban." 
 

T/9124/8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 14. §-ának a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "14. § A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke, az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) elnöke minden év szeptember 30-áig – 
az előző év adatai alapján – adatot szolgáltat a minisztérium részére a KKV szektor 
helyzetéről és gazdálkodásáról a vállalkozások mérete, esélyegyenlőségi kategóriája (nők, 
fogyatékosok, romák) és földrajzi elhelyezkedés szerinti bontásban. [a foglalkoztatottak 
létszáma szerinti alábbi bontásban: 
 
 (a) 0-1 fő; 
 (b) 2-9 fő; 
 (c) 10-49 fő; 
 (d) 50-249 fő.]" 
 

T/9124/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja



- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 15. §-át a következő g) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /A Vállalkozásfejlesztési Tanács (a továbbiakban: VT) részt vesz a KKV-fejlesztési 
stratégia kialakításában, ennek keretében:/ 
 
 "f) véleményezi a KKV-kat érintő törvénytervezeteket[.], 
 
 g) értékeli az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését a 
GVOP nyertes pályázatai alapján." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/9124/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /A VT tagja:/ 
 
 "c) az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetségének (ÁFEOSZ), az 
Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ), a Kereskedők és Vendéglátók Országos 
Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ), a Magyar Iparszövetségnek (OKISZ), a 
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) és a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) az elnöke vagy a helyettesítésére 
meghatalmazott személy, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Megyei (Fővárosi) 
vállalkozásfejlesztési Alapítványok képviselői." 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
10.   Gazda László képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdése c) pontja 

helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /Tanácskozási joggal vesznek részt a VT munkájában:/ 



 
 "c) [a miniszter által kijelölt vállalkozásfejlesztési szervezetek vezetői vagy a 
helyettesítésükre meghatalmazott személy,] a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési 
alapítványok (HKV-k) által létrehozott Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 
képviselője," 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdését a 
következő e) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /Tanácskozási joggal vesznek részt a VT munkájában:/ 
 
 "d) a miniszter névre szóló felkérése alapján létrehozott szakmai tanácsadó testület 

tagjai[.], 
 
 e) esélyegyenlőséget érintő kérdésekben az érintett civil szervezetek képviselői." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/9124/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. április 5. 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Lasztovicza Jenő s.k., 
Idegenforgalmi bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 


