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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat. Megnyitom a Törvényalkotási bizottság mai ülését.  

Bejelentem, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 108. § (5) bekezdése 
alapján kértem a házelnök úr egyetértését ahhoz, hogy a bizottság a plenáris ülés ideje 
alatt ülésezhessen. A házelnök úr az ehhez szükséges egyetértést megadta.  

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy államtitkári kinevezéseikre tekintettel 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, Aradszki András és Szabó Zsolt képviselőtársaink 
bizottsági tagságukról lemondtak. Erre tekintettel a bizottság létszáma jelenleg 36 fő, 
a határozatképességhez 19 fő jelenléte szükséges. Ennek megfelelően megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes.  

A helyettesítési renddel kapcsolatosan eseti képviseleti megbízást adott dr. 
Mengyi Roland képviselőtársunknak Lasztovicza Jenő képviselőtársunk, dr. Mátrai 
Márta képviselőtársunknak Vécsey László képviselőtársunk, dr. Tóth Bertalan 
képviselőtársunknak Tóbiás József képviselőtársunk. 

Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a kiosztott napirendről. Ki az, 
aki támogatja a napirendi javaslat elfogadását? (Szavazás.) Tizenhét igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat.  

Megállapítom, hogy 17 igen és 6 nem szavazat mellett a bizottság az 
előterjesztett napirendet elfogadta.  

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/168. szám) 

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont, az egyes adótörvények és 
azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló T/168. számú törvényjavaslat 
tárgyalását kezdenénk meg.  

A módosító indítványok megtárgyalása, határozathozatalok 

A képviselőtársaim a háttéranyagot megkapták. Ennek megfelelően az 1. 
pontban a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának a módosítását javasolja.  

Jelzem, hogy az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a mai napon benyújtott 
előterjesztői tájékoztatóban tájékoztatta a bizottságot, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokról nem foglal állást. Erre tekintettel csak a kormányt 
fogom megkérdezni az egyes pontok kapcsán. 

Így az 1. ponttal kapcsolatosan kérdezem a kormány képviseletében jelen lévő 
Orbán Gábor államtitkár urat a kormány véleményéről. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. A T/168. számú módosító javaslatokkal kapcsolatban javaslom, hogy a 
háttéranyagban pontonként menjünk. 

 
ELNÖK: Igen, most az 1. pontnál vagyunk, a Költségvetési bizottság a 

törvényjavaslat 2. §-ának módosítását javasolja.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

egyetért a javaslattal.  
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e felszólalási szándék. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérem a bizottságot, hogy szavazzunk a 
javaslatról. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem 


