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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)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/1794. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

3. 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  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), 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)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Hiller István (MSZP) Kunhalmi Ágnesnek (MSZP)  
 

Meghívottak 
 
 Jelenlévők 
 
 Orbán Gábor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Wieland Ildikó titkárságvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 
 
A bizottság titkársága részéről 
 
 Takács Gabriella, a bizottság tanácsadója 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 06 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Az előzetes napirendi javaslatot megismerhették. Ehhez írásban senki nem 
terjesztett elő módosító javaslatot. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki 
előterjeszteni módosító javaslatot. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.  

A napirend elfogadása 

Akkor szavazunk az előzetes napirendi javaslatról. Ki az, aki ezt támogatja? 
Kérem, jelezzék! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? 
(Nincs jelentkező.) A bizottság egyhangúlag elfogadta 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 
részletes vitája 

Az első napirendi pontunkban az adótörvények és azzal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben azt vizsgáljuk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés 
a)-d) pontjaiban meghatározott szempontoknak. Kérdezem, hogy ki az, aki e 
vitaszakaszban hozzá kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a 
bizottság jelentésének tartalmaznia kell, és erről döntenünk kell, ezért szavazásra 
teszem fel a kérdést.  

Határozathozatalok 

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel az imént hivatkozott 
paragrafus (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) Volt-e tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Nem. Akkor egyhangúlag támogatta ezt is a bizottság.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, egyben jelzem, hogy a 
benyújtott módosító javaslatok közül egyben sem jelölték meg a bizottságunkat, így 
azokról nem kell állást foglalnunk.  

Ebben a szakaszban fogalmazhatja meg a bizottság a saját módosítási 
szándékait.  

Kérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban felvetése. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.  

Akkor megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat elfogadásáról, benyújtásáról, a 
részletes vita lezárásáról, a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezt támogatja, az, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? 
(Nincs jelentkező.) Nem volt. Akkor egyhangúlag lezártuk a részletes vitát.  
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Ezt követően kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezt 
támogatja, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. Akkor ezzel a részletes vitát és az első 
napirendi pontot lezárom.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. 
számú törvényjavaslat 

A második napirendi pontunk, hogy kapcsolódjunk a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz. A bizottság munkatársai azt 
javasolták, hogy a törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon a bizottság majd a részletes 
vitát lefolytatandó. Kérdezem, hogy ki az, akinek van más javaslata. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor kérdezem, hogy kinek van felvetése ezzel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor szavazzunk! 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon a bizottság? 
Aki ezt támogatja, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. Akkor a javaslat egészéhez 
kapcsolódik a bizottságunk.  

Ezzel a második napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is lezárom.  
Jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 11 perc)  
 

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira  


