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§ (4) bekezdés alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)   
Bányai Gábor (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)   
Móring József Attila (KDNP) megérkezéséig Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)   

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó 
 

 
Meghívottak 
 

Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Jó reggelt kívánok, csókolom. Tisztelettel 
köszöntöm a sajtó munkatársait, kedves vendégeinket, illetve tisztelt 
képviselőtársaimat. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy két nemzetiségi szószólót 
delegáltak a bizottságunkba, dr. Turgyán Tamás urat, örmény nemzetiségi szószólót, 
illetve Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólót. Ők tanácskozási joggal 
fognak majd a bizottság ülésein részt venni. Egyikük sincs jelen, de a képviselőtársak 
részére jelzem elsősorban, hogy gyakori vendégek lesznek az urak remélhetőleg a 
bizottság ülésén. 

A bizottság határozatképességét kell megállapítanom. Tájékoztatom a 
képviselőtársakat, hogy Szatmáry Kristóf urat Tiba István úr, Bányai Gábor urat 
Gelencsér Attila úr, Móring József Attila urat Becsó Zsolt úr, Gúr Nándor képviselő 
urat pedig Varga László úr helyettesíti. Jelzem egyben, hogy kormányoldalról még 
mindig várunk egy személyi javaslatot arra vonatkozóan, hogy az államtitkárrá 
kinevezett Kara Ákos képviselő úr helyett ki fogja majd képviselni a bizottságban a 
kormánypártot. Így kérném azt, hogy ezt a személyi javaslatot legyenek kedvesek 
majd a frakción belül egyeztetni, és megtenni részünkre.  

Megállapítom tehát, hogy a bizottságunk a mai napon határozatképes. A 
bizottság ülésére vonatkozó napirendi javaslatot elektronikus úton kiküldtem a 
képviselőtársaknak. Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek 
módosítási javaslata vagy észrevétele esetleg van-e. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 
akkor megkérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a jelzett napirendi pontokat. Kérném a 
támogató szavazatokat. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendjét elfogadta.  

A tárgyalási időkeretünket kellene meghatároznunk. Javaslatot teszek arra, 
hogy három órában határozzuk meg. Nem gondolom azt, hogy ki fogjuk meríteni ezt a 
tárgyalási időkeretet, de kérem a képviselőtársakat, hogy ezt támogassák. Kérdezem, 
ki az, aki ezt támogatja, illetve azt a módosítást, amit eddig is bevett gyakorlatként 
alkalmaztunk a bizottság ülésein, hogy azonos időtartam illesse meg a kormánypárti 
és ellenzéki frakciókat, először az ellenzék, majd a kormánypárt egymást felváltva 
tudjon hozzászólni a vitához. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm szépen.  

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)  

Rögtön rátérnénk az első napirendi pontunkra, 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 
vitáját kell lefolytatnunk a házszabály 44-45. §-a alapján. Bizottságunk feladatköre 
alapján már kiválasztotta a törvényjavaslat egészét, a bizottságunkhoz benyújtott egy 
darab módosító javaslatot, a november 3-i háttéranyag 5. oldalán az 5. pontban 
tekinthetik meg képviselőtársaink, melyből papírtakarékossági okokból minden két 
képviselő kapott egy-egy példányt. A részletes vita több szakaszból áll. Az első 
szakaszban azt kell megvizsgálnunk, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésének megfelel-e a törvényjavaslat. Feltételezem, hogy a képviselőtársaknak 
ez még önmagában nem mond semmit, ezért szeretném ismertetni ennek a tartalmát, 
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mit is jelent mindez. Megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. Az előterjesztő részéről Szatmári László úrnak adnám 
meg a szót. Kérném főosztályvezető urat, hogy legyen kedves ismertetni a javaslatot.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány meggyőződése szerint a benyújtott törvényjavaslat 
megfelel az elnök úr által említett elveknek. Ez a törvényjavaslat a, mondhatni, már 
több mint egy évtizede kialakult gyakorlatnak megfelelően egy nagy módosító 
csomagba rendezi azokat a módosításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2015-re 
biztosíthatóak legyenek a költségvetés bevételei, illetve alátámasszák azokat a 
gazdaságpolitikai, társadalompolitikai célkitűzéseket, amelyet a kormány kitűzött.  

Meggyőződésünk, hogy mind az Alaptörvénynek, mind a jogszabályszerkesztés 
elveinek a benyújtott törvényjavaslat megfelel, olyan formában került benyújtásra, 
hogy legjobb tudásunk szerint megfelel a nemzetközi egyezményeknek, az Európai 
Unió elvárásainak. Ennek tudatában és ennek megfelelően készítette elő a kormány a 
benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr véleményét. A képviselőtársakat 

kérdezem, hogy a vita e szakaszához, tehát az alkotmányossági szempontból történő 
vizsgálathoz van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Nincs. 
Köszönöm szépen. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait tartalmazni fogja a 
jelentésünk.  

Most áttérünk a vita második szakaszára, a módosító javaslatok és az azokról 
történő állásfoglalás kialakítására. Jelen esetben a bizottságunkhoz beérkezett 
módosító javaslatról foglalunk állást, hogy egyetértünk, nem értünk egyet, illetve 
változtatásokkal tudjuk-e esetleg ezt a javaslatot támogatni. Lehetőségünk van 
természetesen bizottságként saját módosító javaslat benyújtására is. Megkérdezem a 
képviselőtársakat, hogy van-e esetleg erre irányuló szándék valakiben, tehát 
bizottsági módosító javaslat. (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 
(Egyeztetés.) 

Határozathozatalok 

Elnézést, még meleg a papír, annyira frissen kaptuk. Az 5. pontról, amelyet 
Gúr Nándor képviselő úr és társai nyújtottak be a kafetéria elhagyásáról, erről kell 
döntenünk most a bizottság ülésén. Kérdezném a képviselőtársakat, hogy ki az, aki az 
5. pontot támogatni tudja. (Szavazás.) Kettő igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Hat nem szavazat, s a magam részéről egy tartózkodás. 

A bizottság 2 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elutasította ezt a javaslatot.  

A kormány véleményét szeretném megkérdezni. Főosztályvezető úr! 
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány szintén nem 
támogatta a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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(Jelzésre:) Varga képviselő úr jelezte, hogy egy rövid kérdéssel szeretne élni. 
Megadom a szót, képviselő úr. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden. Egy alkotmányossági szempontból való vizsgálat volt az elején, ami nyilván 
egy objektív dolog, de maga a jogszabály eléggé mozog, úgymond, még nagyon sok 
módosításról hallani, a frakcióülésen való döntésekről, illetve kormányzati módosítási 
szándékról. Most ez a módosító indítvány nem nyert támogatást - különösebb 
meglepetést ez nekem nyilván nem okozott -, azonban úgy hallani a médiából, hogy a 
konkrét ügyben módosítást terveznek. Erről tudni-e valamit, hogy milyen tartalmi 
módosítást terveznek a kafetéria tekintetében. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ebben az ügyben természetesen nincs kormánydöntés, mi is a 
médiából hallottuk ezt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak. A képviselőtársak részéről 

van-e valami reflexió esetleg erre? (Becsó Zsolt: Majd a frakcióvezető úr.) Majd a 
frakcióvezető úr fog reflektálni. Köszönöm szépen.  

Ha nincs más észrevétel, lezárom a vita e szakaszát, és áttérünk az utolsó 
szakaszra, melyben bizottságunknak külön kell döntenie arról, hogy a részletes vitát 
lezárjuk-e, és döntünk a részletes vitát lezáró jelentés elfogadásáról. (Egyeztetés.) 
Illetve ebben az esetben ezt ezzel a szavazással lezártuk, tehát nem született 
támogatott módosító javaslat a bizottság ülésén.  

Meg kell szavaznunk a vita lezárását. Kérdezem képviselőtársakat, hogy ki az, 
aki támogatja a vita lezárását. (Szavazás.) Köszönjük szépen. 

Egyhangú szavazással támogattuk. A vitát ezennel lezárom. 
Köszönjük szépen főosztályvezető úrnak és kollégáinak a részvételt. További jó 

munkát kívánunk!  

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

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat. T/1794. számmal tárgyal majd róla az 
Országgyűlés, és döntünk majd a részletes vita lefolytatásáról. Bizottságunk 
feladatköre alapján javaslom, hogy a törvényjavaslat egészét jelöljük meg, az alábbi 
szerkezeti egységek tekintetében pedig saját magunknak jelöljünk ki tárgyalási 
lehetőséget az 1-75. §-ig terjedő részre, illetve az 1. és 10. mellékletre, a 
törvényjavaslat egészére. 

Tehát kérdezem a képviselőtársakat, hogy kinek van esetleg észrevétele, 
kérdése. (Nincs jelentkező.)  

Akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezt tudja támogatni. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Úgy látom, egyhangú volt a döntés. Akkor ilyen módon továbbítjuk az 
anyagot, a napirendi pontot magát is ezennel le is zárjuk. 

Tájékoztatom egyben a bizottságot, hogy Lázár János miniszter úr bejelentett 
egy 200.000 fős, a közszférát érintő leépítési szándékot, illetve külügyminiszter úr a 
hétvégén küldött egy 107 fő leépítésére vonatkozó javaslatot. Ez szorosan a bizottság 
feladatköréhez kapcsolódik. Értelemszerűen ezzel is majd a későbbiek folyamán 
foglalkoznunk kell a T/1767. számú törvényjavaslat tárgyalása kapcsán. Részletes 
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vitát kell lefolytatnunk ebben a kérdésben a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 
Itt meg kell határoznunk majd azt, hogy mely vitaszakaszokról szeretnénk majd 
tárgyalni. Itt az 1. és 29. szakasz közötti rész, magyarul a törvényjavaslat egészét 
szeretném a bizottság részére megjelölni.  

Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
hozzáfűznivalója, változtatási javaslata esetleg ehhez. (Nincs jelentkező.) Akkor 
szavazzunk erről. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja, hogy a 
törvényjavaslat egészét, az 1-29. §-ig terjedő részeket jelöljük meg a bizottságunk 
feladatkörébe tartozónak. Kérem először a támogató szavazatokat. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú szavazással megszavaztuk. Ezennel a 
napirendi pontot lezárjuk. 

Albizottságok létrehozása 

Negyedik napirendi pontban albizottságok létrehozásáról kell döntenünk. 
Jelzem, hogy írásban még továbbra sem kaptuk meg a kormánypárti frakciók részéről 
azt a javaslatot, hogy albizottságokat milyen módon, milyen keretrendszerben 
hozzunk létre. Itt ismét kérem a kormánypárti frakciót, hogy induljon el egy olyan 
szerveződés ezzel kapcsolatban, hogy a szükséges albizottságokat meg tudjuk-e 
alakítani, illetve az Ellenőrző albizottsággal kapcsolatban az ellenzéki frakció – Varga 
László, Gúr Nándor képviselő urak – részéről érkezett ilyen irányú szándék.  

Egyebek  

Jelzem, hogy az egyebek napirendre térünk át. Meg szeretném kérdezni a 
képviselőtársakat, hogy van-e esetleg kérdése, észrevétele valakinek ezzel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)  

Egyben jelezni szeretném, hogy dr. Aszódi Attila kormánybiztos urat a paksi 
beruházással kapcsolatban meg szeretnénk hallgatni. Felvette a bizottságunk 
adminisztrációja kormánybiztos úrral a kapcsolatot, kormánybiztos úr pedig 
biztosított minket arról, hogy meg fog jelenni a bizottság ülésén, és örömmel áll a 
bizottság rendelkezésére. Élni szeretnénk természetesen ezzel a lehetőséggel.  

Meg szeretném kérdezni, hogy valakinek más kérdése, bejelentenivalója 
esetleg van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor nagyon köszönöm, mindenkinek 
további jó munkát kívánok. Köszönöm vendégeinknek is.  

 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 55 perc) 
 
 
 
 
  Volner János  

      a bizottság elnöke 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Bihariné Zsebők Erika 

 


