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Napirend:

1. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/4049. szám – bizottsági önálló indítvány benyújtásának

kezdeményezése)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Dr. Bóka István (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),

Balla György (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP),

Font Sándor (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz).
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat mai második és reményeim szerint utolsó bizottsági ülésén. A
délelőtt tárgyalt törvényjavaslathoz, ami az államháztartás stabilitását elősegítő egyes
adótörvények módosítására vonatkozik, nem érkezett kapcsolódó módosító indítvány. A
részletes vitát lezárta a plenáris ülésen az elnök úr. Viszont a bizottság nyújt be egy módosító
javaslatot, és arról kell döntenünk, hogy ezt a bizottsági módosító indítványt beadjuk vagy
sem. Nincs jelen Balog Ádám államtitkár úr, de ez nem alapvető probléma, mert attól
függetlenül, hogy neki támogató vagy elutasító az álláspontja, a bizottsági indítvány érvényes
lehet, ha alkalmasnak ítéljük arra, hogy a plenáris ülés elé kerüljön.

Ezek után kérdezem, miként döntsünk. Illetve, ha nem kíván ehhez különösebben
kapcsolódni senki, akkor rögtön a végével kezdem, és szavazásra fogom föltenni a kérdést.
Van-e valakinek…? Van. Tessék parancsolni!

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Áttanulmányozva, ez a
módosító javaslat igazából arra vonatkozik, hogy a jövedéki adó változása esetében világosan
meg lehessen különböztetni, hogy mely kategóriák tartoznak a 415 100, illetve a 289 900
forintos egységnyi jövedékiadó-kör alá. Itt arról van szó, hogy egyértelműen a méz, illetve a
természetes aroma hozzáadásával készülő párlatok, magyarul a természetes alapanyagot
tartalmazó párlatok értelemszerűen kisebb jövedékiadó-terhelés alá essenek. A módosító
javaslat tulajdonképpen értelmezésem szerint ezt a pontosítást tartalmazza. Úgyhogy ezért
kellene ezt a bizottságnak benyújtania, hogy teljesen egyértelmű legyen a törvényi
szabályozás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a kommentárt. Kinek van még észrevétele esetleg? (Nincs
jelentkező.) Nem látok több észrevételt. Akkor nincs más hátra, mint megkérdezni a bizottság
tagjait, hogy támogatják-e ezt a bizottsági módosító indítványt, egyetértenek-e ennek
benyújtásával. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az indítvány benyújtását. Ezzel a
napirendi pontunkat tulajdonképpen le is zárhatom. Mára nincs is több mondanivaló,
köszönöm szépen. (Az elnöknek jelzik, hogy a bizottság nem fogadta el a napirendjét.)

Bocsánat, megint elkövettem egy hibát, nem szavaztattam meg a napirendet. Utólag
kérem. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van, volt napirendünk. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


