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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15428. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának második szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján. Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása.) 

2.  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15777. szám)  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti 
T/15777/4. sz. kezdeményezés alapján.) 

3.  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15557. szám)  
(Balla György, Kucsák László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Répássy Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)   
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)   
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
Gőgös Zoltán (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita  
Horváth-Babos Tímea  
 

Meghívottak 
Dr. Sávolt-Szabó Tünde államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Dr. Fazekas Attila Erik helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Kara Ákos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Lepsényi István államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Izer Norbert helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok a TAB minden tagjának és a jelen lévő vendégeknek! Az ülést 
megnyitom.  

A helyettesítési rend úgy néz ki, hogy Gulyás Gergely elnök urat én 
helyettesítem, Kucsák László helyettesíti Tapolczai Gergelyt, dr. Vejkey Imre dr. 
Rubovszky Györgyöt, dr. Salacz László dr. Mengyi Rolandot, dr. Répássy Róbert dr. 
Vas Imrét, dr. Pesti Imre dr. Mátrai Mártát, Hadházy Sándor dr. Galambos Dénest, B. 
Nagy László képviselő úr Jakab Istvánt, dr. Szűcs Lajos Horváth Lászlót, valamint 
Dunai Mónika képviselő asszony dr. Selmeczi Gabriellát helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

A napirendi javaslatot mindenki megkapta. Most kérem, hogy szavazzunk a 
napirendről! Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendünket 
elfogadtuk. 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/15428. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk az 1. napirendi pontra. Az előterjesztő a nemzetgazdasági miniszter úr, 
akit Lepsényi István államtitkár úr képvisel, és Izer Norbert helyettes államtitkár urat 
is köszöntöm.  

Tegnap este küldtük ki a tárgyalási anyagot. Az összegző módosító javaslat 
tervezete magában foglalja a bizottság tegnapi érdemi döntéseit, valamint a hatályba 
léptető szakasz jogtechnikai módosítását.  

Kérem az előterjesztőt, hogy nyilatkozzon az összegző módosító javaslat 
támogatása tekintetében.  

 
LEPSÉNYI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az összegző 

módosító javaslatot támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor szavazás következik az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról. A kormány támogatja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében az összegző jelentést 
és az összegző módosító javaslatot elfogadtuk.  

Bizottsági előadóként javaslom Hadházy Sándor képviselőtársunkat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Úgy látom, nem 
kíván. Akkor lezárom ezt a napirendi pontot.  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény módosításáról szóló T/15777. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, amely a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény módosításáról szól.  
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Az előterjesztő a Gazdasági bizottság, Hadházy Sándor képviselő úr képviseli a 
bizottságot. A feladatkörrel rendelkező tárca az EMMI. A tárcát dr. Szabó Tünde 
államtitkár és dr. Fazekas Attila Erik helyettes államtitkár úr képviseli.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, a TAB saját 
módosító javaslatát 1. hivatkozási számon, valamint 2. hivatkozási számon kapták meg, 
mindkettő érdemi és technikai módosítást is tartalmaz.  

Kérem, hogy a kormány nyilatkozzon a törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatok támogatásáról, és egyben jelzem, hogy a 2. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító kizárja az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító elfogadását. Parancsoljon, államtitkár 
asszony! 

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. A 2. számú hivatkozással a módosítást a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: És az 1. számút értelemszerűen nem támogatja, jól értjük? 
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Képviselői 

hozzászólásra Kucsák képviselő úr jelentkezik. Parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Tisztelt Bizottság! A 2. hivatkozási számú TAB-módosítóhoz szeretnék egy szóbeli 
kiegészítést tenni. A szóbeli kiegészítés két részből áll.  

Az első része az 1. módosító ponthoz kapcsolódik, és ott annyi lenne a szóbeli 
kiegészítés, amit illő tisztelettel javasolnék, hogy „a látványcsapatsport fejlesztése 
érdekében” szövegrésznél a 43/a. jelölés szerepeljen. A másik része az, hogy a javaslat 
5. pontjában pedig a szövegrész kiegészülne azzal, hogy „a 4. § 43/a. pontját”, és menne 
tovább ez a szövegrész. Nem tudom, a jegyzőkönyv számára kell-e még bővebben 
kifejtenem; ha kell, akkor készséggel. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, ez elégségesnek tűnik. Időközben jelentenem kell, 
hogy dr. Tóth Bertalan képviselő úr Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunkat, míg 
dr. Varga László Gőgös Zoltán képviselőtársunkat helyettesíti.  

Amennyiben további hozzászólási szándék nincs, akkor megkezdjük a szavazást. 
Először Kucsák képviselőtársunk szóbeli előterjesztéséről kell szavaznunk, ez egy 
támogatott előterjesztés, úgyhogy kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

A bizottság 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében elfogadta. (Dr. Staudt Gábor 
közbeszól.) Képviselő úr, hozzá kíván szólni? (Dr. Staudt Gábor: Nem; csak mondom, 
hogy meggyőzött az érvelése, és támogattam.) Köszönöm szépen. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról szavazunk, amelyet, mint hallottuk, a kormány nem támogat. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság igen szavazat nélkül, 24 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot elutasította. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról szavazunk, melyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadta. 
Most pedig kérem, hogy az összegző jelentésről és az összegző módosító 

javaslatról szavazzanak! Ezek támogatott javaslatok. (Szavazás.)  
A bizottság 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében az összegző jelentést és az 

összegző módosító javaslatot elfogadta. 
Bizottsági előadónak Hadházy Sándor képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy látható többség.  
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Nem. Köszönöm 

szépen.  

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/15557. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, amely az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő Balla 
György és Kucsák László.  

(Dr. Sávolt-Szabó Tünde és dr. Fazekas Attila Erik távozik az ülésről.) 
Köszönöm szépen államtitkár asszonynak és államtitkár úrnak a részvételt.  

Az előterjesztőket Kucsák László képviseli, a kormányt a nemzeti fejlesztési 
miniszter képviseletében Kara Ákos államtitkár úr képviseli, akit szívből köszöntök. 

A módosító javaslatok közül a Gazdasági bizottság hétpontos, részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslata fekszik előttünk, valamint a TAB két saját 
módosító javaslata, egy 1. hivatkozási számon beterjesztett, négypontos érdemi 
módosító és egy 2. hivatkozási számon előterjesztett, ötpontos érdemi módosítás.  

Az előterjesztő a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal 
állást, azonban kérem, hogy az előterjesztő nyilatkozzon a törvényalkotási bizottsági 
saját módosító javaslatok támogatásáról. Kucsák képviselő úr! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Az 1. számú TAB-

módosítót nem támogatom, a 2. számú TAB-módosítót támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője kíván-e nyilatkozni?  
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

mondok: hasonlóképpen az 1. számút nem, a 2. számút igen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Képviselői 
hozzászólási szándékot nem látok. Szavazni fogunk.  

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
elfogadása kizárja a háttéranyag 1., 2., valamint 5-7. pontjainak elfogadását. Először 
ezekről a háttéranyagpontokról szavazunk. Jelzem még egyszer, hogy az előterjesztő 
nem foglalt állást e tekintetben, a kormány pedig nem támogatja. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 1 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatokat elutasította. 

Most a háttéranyag további 3. és 4. pontjáról szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 20 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
elutasította. (Jelzésre:) Elfogadva. Nyelvbotlás volt. Köszönöm szépen. Elfogadva, 
természetesen. 
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítási 
szándékról - amelyet az előző ülésre benyújtottunk, és amelyet, mint hallottuk, az 
előterjesztő nem támogat -, kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 1 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a 
javaslatot elutasította. 

A következő a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítási 
szándék, amelyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  
Bizottsági előadónak Kucsák László képviselőtársunkat javasolom kijelölni. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Nincs jelzés.) Nem kíván. 
Tisztelt Bizottság! A napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen a 

megjelenést. Viszontlátásra! További szép napot! 
 

(A bizottság az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása 
érdekében - rövid technikai szünetet követően - az ülését folytatja.) 

 
Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést újra megnyitom. Egyben jelzem, hogy a már 

korábban ismertetett helyettesítési rendre figyelemmel a bizottság határozatképes. 
Elnézésüket kell kérnem, ülésvezetési hibát követtem el. A 3. napirendi 

pontunknál nem szavaztattam az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról, hanem rögtön a bizottsági előadó kijelölésére ugrottam. Mindenkinek a 
bocsánatáért esedezem, akinek kellemetlenséget okoztam ezzel a hibával.  

Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Akkor kérem, hogy szavazzunk az összegző jelentésről és az összegző módosító 

javaslatról, melyeket a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság 20 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az összegző jelentést és 

az összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Az ülés berekesztése 

Még egyszer elnézést mindenkitől! Most véglegesen lezárom az ülést. 
Köszönöm.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc.) 

  

Hende Csaba 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira  


