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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat1  
 

1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar 
hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 
2001. évi LXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8367. szám) 
(Kővári János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita) 

 

2. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben a Számvevőszéki és költségvetési bizottság tárgysorozatba veszi! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kővári János (Fidesz) előterjesztő 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket. Bejelentem, 
hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Kővári János, Ékes Ilonát Gajda 
Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Gaudi-Nagy Tamást 
pedig Zagyva György Gyula helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel 
együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8367. szám)   
(Kővári János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar 
hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. 
törvény módosításáról szóló T/8367. számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságáról kell döntenünk. Szeretettel üdvözlöm Koleszár Katalin főosztályvezető 
asszonyt az NGM-ből.  

Azért volt szükséges ilyen hirtelen összehívni a bizottságot, mert Kővári János 
képviselő úr benyújtott egy indítványt, amelynek a lényegét ismertetni fogja. Parancsoljon, 
képviselő úr!  

Kővári János képviselő (Fidesz), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

KŐVÁRI JÁNOS képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Nagyon röviden szeretném indokolni az indítványt. A korábbi úgynevezett szja-törvény 
szerint az 1 százalékos kedvezménnyel való élés lehetősége tekintetében kedvezményezettek 
voltak a kiemelten közhasznú civil szervezetek, hiszen ők már egy év után is igénybe vehették 
azt. Miután a 2011. évi törvény elfogadása után megszűnt a kiemelten közhasznú civil 
szervezeti kategória, ezért szükséges harmonizálni az szja-törvényt ezzel a változással.  

Indoklásként ennyit kívántam elmondani. A felmerülő kérdések esetén szívesen állok 
a bizottság rendelkezésére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a minisztérium álláspontját.  

A tárca álláspontjának ismertetése (Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes, 
Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tárcaálláspontot tudok mondani: a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja a 
törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Most pedig képviselőtársaimat illeti a szó. Kinek van 

kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/8367. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja.  

Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető-helyettes asszony és Kővári képviselő úr 
segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között van-e valakinek kérdése, 
megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Ebben az esetben megköszönöm a bizottság tagjainak a munkáját és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 14 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


