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Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrnak

,Költségvetési hiány vagy adminisztráció növelés a KKV-k érdekében? "

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter Úrtól, tekintettel arra, hogy e tárgykörben a
Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyűlés 2010 . december-13-i ülésén fogadta el A Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665 . számú
törvényjavaslatot, amelynek keretében módosította A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényt is .

A módosítás értelmében az A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény az alábbi 12/A §-sal egészül ki :

„12/A. § A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első
esetben előforduló jogsértés esetén — az adó- és vámhatósági eljárást kivéve — bírsá g
kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatás i
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény 94 . § (1 )
bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a
bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás
megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetv e
környezetkárosodás következett be . ”

Tekintettel arra, hogy a 2010 júniusában benyújtott írásbeli kérdésemre Miniszter Úrtól ne m
kaptam érdemi választ, most, a hivatkozott törvénymódosítást követően indokoltnak tartom
kérdéseim ismételt megfogalmazását.



Ennek alapján az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :

1. Milyen nyilvántartási rendszer kiépítését, bevezetését tervezi a kormány a törvén y
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében ?

2. Mekkora adminisztrációs, illetve beruházási költséggel jár ennek a nyilvántartás i
rendszernek a kiépítése? Honnan kíván erre forrást biztosítani a kormány ?

3. Mikor kezd el üzemelni a nyilvántartási rendszer ?

4. Kit terhel annak bizonyítása, hogy az előforduló jogsértés az első alkalommal történt?

5. Ha nem tervezi ennek a nyilvántartási rendszernek a kiépítését, mekkora költségvetés i
bevételkieséssel számol a kormány abból eredően, hogy a szakhatóságok nem tudják
jogszabályban előírt kötelezettségeiket teljesíteni a hiányos információáramlás miatt ?

Tukacs István

országgyűlési képviselő

MSZP

Budapest, 2010 . december 14.
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