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 Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Halász János (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Farkas Gergely (Jobbik) 
Szabó Szabolcs (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
     

Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Halász János (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről   

    
Takács Gabriella tanácsadó  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

 Az ülés megnyitása  

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának ülésén. Megállapítom, 
hogy a bizottság a jelenléti ív alapján határozatképes.  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez írásban 
benyújtott napirendi módosítási javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy szóban kíván-
e valaki előterjeszteni a napirend módosítására irányuló javaslatot. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor szavazzunk az előzetesen kiküldött napirendről.  

Aki támogatja a napirendi javaslatot, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a napirendi javaslatot.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Az 1. napirendi pontban az adótörvényekről szóló törvényjavaslathoz 
kapcsolódó bizottságként a részletes vita lefolytatásáról fogunk dönteni. A bizottság 
munkatársai áttekintették a törvényjavaslatot és ez alapján a következő 
paragrafusokra, illetve mellékletekre vonatkozóan állapították meg, hogy a bizottság 
hatáskörrel rendelkezik: 2., 28., 30., 31., 32., 36., 37., 39., 41., 44. §, illetve ehhez 
kapcsolódóan az 5. melléklet, 148-151. §, 152-155. §, 165., 280., 287., 305., 306., 311., 
318., 319., 357., 376. § és ehhez kapcsolódóan a 16. és a 17. melléklet, valamint a 
379. §-ra vonatkozóan állapították meg a bizottság hatáskörét.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek módosítási szándéka, 
felvetése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor szavazhatunk 
arról, hogy a bizottság kapcsolódó bizottságként részt vegyen ezen paragrafusok, 
illetve mellékletek részletes vitájában.  

Kérdezem, ki támogatja, hogy ezek vonatkozásában a részletes vitát 
lefolytassuk. Aki támogatja, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatja.  

Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban az 1. napirendi pontban 
más felvetése? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést, így az 1. napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebekben van-e 
valakinek felvetése. Ikotity István alelnök úr. Parancsoljon!  

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Egy kérdésem lenne a 

bizottsághoz. Az első üléseink egyikén választottunk egy ellenőrző albizottságot. 
Ennek a működéséről, ennek az összehívásáról szeretnék érdeklődni. Van-e ebben 
fejlemény, várhatunk-e ebben valamilyen fejleményt?  

 
ELNÖK: Ki kíván a kérdésre válaszolni? Kucsák László alelnök úr. 

Parancsoljon!  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Azt hiszem elárulhatom, hogy alelnök úr ezt jelezte már a bizottsági ülés 
kezdete előtt is. Igen, lesz fejlemény, igen, össze fogjuk hívni az ellenőrző 
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albizottságot, és úgy gondolom, ott nyilván a munka tartalmára és ütemezésére 
vonatkozóan is egyezségre fogunk jutni. Ez ügyben meg fogják kapni a megkeresést az 
ügyben érintettek, tehát az albizottság tagjai. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki ehhez a témakörhöz 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.  
Más felvetés az egyebek között van-e valaki részéről? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok jelzést.  
Az adótörvények részletes vitájának a lefolytatására várhatóan jövő héten 

kedden 8 órától kerül sor, mert úgy értesültünk, hogy a jövő héten egynapos lesz a 
plenáris ülés, ezért ezt kedden fogjuk megtartani. Illetve jövő héten hétfőn 11 órától 
látjuk vendégül Palkovics László államtitkár urat a duális felsőoktatással 
kapcsolatban.  

Az ülés berekesztése 

Ha más felvetés nincs az egyebek között, akkor ezt a napirendi pontot is és a 
bizottsági ülést is bezárom. Mindenkinek további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)  

 
 
 

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


