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Napirendi javaslat 

 

1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6636. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. Egyebek 

 



4 

 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Shcmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Szelényi Zsuzsanna (független) Schmuck Erzsébetnek (LMP) 
 
 
 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, szervusztok. Szeretettel köszöntök mindenkit a Költségvetési bizottság 
mai ülésén, függetlenül attól, hogy bizottsági tagként, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársaként, a kormány képviselőjeként, sajtómunkatársként vagy egyszerű 
érdeklődőként tisztelte meg jelenlétével ülésünket. 

Szeretném bejelenteni, hogy dr. Szakács László képviselő urat jómagam 
helyettesítem (Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.), Szelényi Zsuzsanna 
képviselő asszonyt pedig Schmuck Erzsébet alelnök asszony fogja helyettesíteni. 
Szakács László képviselő urat a továbbiakban már nem fogom helyettesíteni, ezt most 
tisztelettel bejelentem, ez az eddigi ülésszakaszra korlátozódott. 

A napirend elfogadása 

Határozatképességünk szemmel láthatóan megvan, javaslom, hogy az előre 
írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg a bizottság. Kérem, aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú döntést 
sikerült hoznunk. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló, T/6636. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Akkor a kiküldött napirendi javaslat szerint, most már a hivatalos napirend 
szerint haladnánk. Az 1. napirendi pontban dönteni kellene arról, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló, 
T/6636. számú törvényjavaslat estében a részletes vitához kapcsolódunk-e. A 
törvényjavaslat általános vitája a házelnöki napirendi javaslat szerint, egyelőre ez 
ismert, szerdán lesz a plenáris ülésen; ezért kell a vitához kapcsolódásról, 
amennyiben a bizottság ezzel egyetért, mai ülésünkön dönteni. Természetesen ez még 
nem maga a részletes vita, hanem a döntés arról, hogy ehhez csatlakozunk-e. 
Egyébként a kijelölt bizottság a Gazdasági bizottság, ahogy azt már megszokhattuk. 
Az előterjesztő pedig a nemzetgazdasági miniszter. Mai bizottsági ülésünkön a 
kormány képviselőjének jelenléte nem kötelező, úgy látom, nem is éltek ezzel a 
lehetőséggel. 

Kérem, aki ezzel az elnöki javaslattal egyetért, miszerint a bizottság a 
törvényjavaslat egészére nézve folytassa le a részletes vitát, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú döntést hoztunk. Köszönöm szépen. 
Akkor az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontra térnék rá. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
szerdán 9 óra 30 perces kezdettel ülést tartanánk. Az ülés megtartásához szükséges 
házelnöki engedélyt megkaptuk, előzetesen a képviselő hölgyeket és urakat múlt 
héten tájékoztattuk erről. A konkrét meghívót viszont a mai ülést követően tudjuk 
csak megküldeni, várunk még a kormány nyilatkozatára, hogy kezdeményezik-e a 
T/6326. számú törvényjavaslat, az idei költségvetési törvényt módosító 
törvényjavaslat esetében a Költségvetési bizottság Törvényalkotási bizottságként 
történő eljárását. Ez mai délig határidős. Amennyiben ez megtörténik, 
értelemszerűen módosítani fogja a munkákat. Kérem, tekintsék előzetes 
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bejelentésnek mindazt, amit elmondtam. De a bizottság ülésére így is, úgy is sor fog 
kerülni, hiszen a zárszámadásról szóló törvényjavaslat tárgyalása Törvényalkotási 
bizottsági feladatkörben eljárva számunkra adottság lesz. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a bizottsági ülést követően egy rövid 
kezdeményezésre szeretném, ha az ellenzéki képviselők itt maradnának, hogy a múlt 
heti ülésünkön megfogalmazott ellenőrző albizottság létrehozásával összefüggő 
javaslatról egy, reményeim szerint rövid konzultációt lefolytassunk. 

És még két apró bejelentésem van. Az NMHH zárszámadási és jövő évi 
költségvetési törvényjavaslatának ma lesz az általános vitája, amelynek benyújtója a 
Költségvetési bizottság, az elnöki napirendi javaslat szerint, Szűcs alelnök úr képviseli 
majd a bizottságunkat. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt, további szép napot kívánok. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 09 perc.) 
 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


