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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/4730. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4742. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
32. § (2) bekezdés alapján) 

 
3. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák 

Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési 
jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló 
végrehajtásának elősegítéséről szóló megállapodás alapján kötött 
adminisztratív és technikai végrehajtási megállapodás kihirdetéséről, valamint 
ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4823. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
32. § (2) bekezdés alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)   
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János főtanácsadó, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívott 

Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 9 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes bizottsági ülésünkön. 

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk. Ha van más 
javaslat, akkor kérem, most tegyék meg!  

Először mindenképpen a határozatképességet kell ellenőriznünk. 
Megállapítom, hogy Vas Imre képviselő úr Ágh Pétert helyettesíti, és Bíró Márk 
képviselő úr Simon Miklóst helyettesíti. Megállapítom, hogy a 9 fős bizottságból 6 fő 
jelen van, a bizottság határozatképes. 

Külön köszöntöm a kisebbségi képviselőnket, szószólónkat. (Dr. Turgyán 
Tamás: Nemzetiségi!) Nemzetiségi szószólónkat.  

Ki támogatja a kiküldött meghívó szerinti napirendeket? (Szavazás.) 6 igen 
szavazattal egyhangú. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat  

Akkor a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat következik, ez az 1. 
napirendi pont. Van egy előterjesztett jelentéstervezetünk, abban pedig azt javaslom, 
hogy a törvényjavaslat 1-74. §-ait és 1-10. mellékleteit, azaz a törvényjavaslat egészét 
jelöljük meg, mint amire rájelentkezünk. Hozzáteszem, hogy ebből nyilván csak a 
bennünket érintő fejezeteket szeretnénk intenzívebben tárgyalni. Köszönöm szépen.  

Ha nincs hozzászólás, akkor a vitát lezárom. Kérdezem, hogy a 
jelentéstervezetünkkel egyetért-e a bizottság. (Szavazás.) Teljesen egyhangúlag 
egyetért vele.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/4742. számú törvényjavaslat  

A 2. napirendben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat 
szerepel, a T/4742. számú, és itt ennek a törvényjavaslatnak azon paragrafusára 
jelentkeznénk rá, amelyek a Hszt. alapján a pénzügyőröket is érinthetik. Bár ott pont 
az a szabályozási törekvés, hogy térjen el a pénzügyőr a szokásos, a többi fegyveres 
testületi tagtól a szabályozásban, de ez akkor is érint bennünket.  

Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor 
kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e a jelentéstervezetünkkel. (Szavazás.) 6 igen 
szavazattal egyhangú.  

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az 
Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 
jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről 
szóló megállapodás alapján kötött adminisztratív és technikai 
végrehajtási megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4823. 
számú törvényjavaslat  

A 3. napirendnél a bolgár, horvát, magyar, osztrák nemzetközi szerződés 
részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti egységekről kellene döntenünk. Ebben 
pedig rájelentkezünk a 4., 5., 6., 7., 8. §-ra.  
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Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ha senki nem kíván 
hozzászólni, akkor kérdezem, hogy a bejelentéstervezetünkkel egyetért-e a bizottság. 
(Szavazás.) 6 igen szavazattal egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebek napirendre térünk át. Az egyebek napirendben csak szeretném 
tájékoztatni a bizottsági tagokat, hogy arra készüljenek, hogy június 2-án hallgatjuk 
meg Pintér Sándort - az egy jó hosszú bizottsági ülés lesz -, utána a 
sportrendezvényekkel kapcsolatos biztosítási kérdéseket is áttekintenénk, és utána 
beadnánk egy erre vonatkozó módosítást a Ház elé.  

Egyebek? (Firtl Mátyás jelzésre:) Tessék! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Elnök Úr! Az iraki parlament alelnökét és 

delegációját fogadtuk itt a bizottság képviseletében, és annyit tudok a bizottság 
tagjainak és az elnök úrnak is továbbítani, hogy a delegáció tagjai az ottani védelmi 
bizottság tagjai voltak, és meghívást kaptunk. Én azt mondtam, hogy tájékoztatom az 
elnök urat erről a meghívásról, és annak a továbblépési dolgai már attól kezdve…  

 
ELNÖK: Bagdadba? 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Igen, Bagdadba, az iraki kormány. 
 
ELNÖK: Mindenképpen szeretném. Ha jól olvasom az újságokat, akkor 

Bagdadban napi 20 és 30 között van a merényletekben megsérültek és meghaltak 
száma. Mindenképpen javaslom, hogy menjünk oda, én jelölöm ki mint elnök az 
utazó delegációt (Derültség.), de előtte nagy nemzetközi sajtótájékoztatót tartok 
arról, hogy delegáció utazik, a részletes programról, hogy mikor hova megyünk. A 
tréfát félretéve, megfontoljuk az iraki meghívást. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs több téma, akkor bezárom a bizottsági ülést. (Bíró Márk: Kedden 
hány órakor lesz?) Kedden 10 órakor Pintér Sándor meghallgatása lesz, ez hosszabb 
lesz, és csütörtökön 10 órakor Hende Csabát is meghallgatjuk. Köszönöm szépen. 
További szép napot! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


