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Napirendi javaslat 

 

1. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10537. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)
  

2. A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck 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 
 

Burány Sándor (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)  
 

 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a Költségvetési bizottság valamennyi tagját, illetve megjelent 
vendégeinket. Tájékoztatom önöket, hogy Burány Sándor bizottsági elnöki 
értekezleten vesz részt, ezért engem kért meg az ülés levezetésére. Tájékoztatom 
önöket, hogy a bizottság jelenléti íve alapján Szakács László képviselő úr helyettesíti 
Burány Sándort, a bizottság pedig határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirenddel, a benne szereplő 
napirendi pontokkal. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló, T/10537. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pont, az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, T/10537. számon. Arról 
kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, kívánják-e csatlakozóként lefolytatni a részletes 
vitát. Tájékoztatom önöket, hogy a házelnök úr a Gazdasági bizottságot jelölte ki a 
részletes vita lefolytatására. Ezért bizottságunknak arról kell döntést hozni, hogy 
akarjuk-e véleményezni a törvényjavaslatot, illetve a részletes vitát lefolytatni 
csatlakozóként. A törvényjavaslat előterjesztője, a kormány, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány jelenléte nem kötelező a napirendi pont 
tárgyalásánál és nincs is jelen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, mi a véleménye a napirendi javaslatról. (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem a tisztelt bizottságot, mivel a döntés 
következik, hogy támogatja-e, hogy a bizottság csatlakozzon és lefolytassa a részletes 
vitát a T/105437. számú törvényjavaslat esetében. (Szavazás.) Aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Tíz nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. (Hegedűs Lorántné 
közbeszól.) Föltettem a kérdést, hogy támogatja-e valaki.  

A jövedéki adóról szóló, T/10539. számú törvényjavaslat (Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A 2. napirendi pontunk a jövedéki adóról szóló, T/10539. számú 
törvényjavaslat esetében is ugyanaz, mint az előzőekben. A bizottság csatlakozzon-e a 
Gazdasági bizottság mellé és folytassa le a vitát, valamint a részletes vitát. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a javaslatot 
bocsátom szavazásra. Aki támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Négy igen. Aki 
nem támogatja? Tíz nem. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy 
szerdán reggel kezdődik a költségvetésről szóló törvény általános vitája, valamint 
pénteken a 2016-os költségvetésről szóló törvénymódosító javaslat, a költségvetést 
megalapozó törvények, valamint az adózásról szóló törvények tárgyalása. Remélem, a 
bizottság tagjai aktívan részt vesznek. A jövő héten szerdán várhatóan bizottsági ülést 
fogunk tartani. 
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Az ülés berekesztése 

Ha nincs más bejelentenivaló, akkor a bizottsági ülést lezárom, önöknek pedig 
jó munkát kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc.) 

 

 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


