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Napirendi javaslat  

 

1. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási 

célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, 

valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6638. szám)  

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján)  

 

2. 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)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke   
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábornak (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Vásárhelyi Pál tanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Kezét csókolom! Tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat és vendégeinket! Rövid bizottsági ülésnek nézünk elébe, és 
ezennel meg is nyitom a bizottsági ülést. Először a határozatképességünket 
kell megállapítanunk: tíz személyesen megjelenő képviselővel és egy 
helyettesítéssel határozatképesek vagyunk. 

El kell fogadnunk a napirendünket. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslatot képviselőtársaim elfogadják-e. Kérem a támogató 
szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy egyhangú, 
bizottságunk tehát a kiküldött napirendi javaslatot elfogadta.  

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi 
beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/6638. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról) 

Az 1. napirendi pontunkban a nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/6638. számú javaslatot kell megvitatnunk, a részletes 
vita lefolytatásáról kell döntenünk a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése 
alapján. Bizottságunknak döntenie kell arról, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára.  

Azt javaslom, hogy az 1-53. §-ig terjedő részekre, azaz a törvényjavaslat 
egészére jelentkezzen be a bizottságunk részletes vitára. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e a képviselőtársaknak észrevétele, kérdése. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazni fogunk róla. Kérem először a támogató 
szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy egyhangú.  

Akkor megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a törvényjavaslat egészére nézve szeretne vitát folytatni.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú 
törvényjavaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról) 

A 2. napirendi pontunk tárgyalására térünk át: az adózás rendjéről 
szóló törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló javaslat T/6636. 
számon fut nálunk. Bizottságunknak döntenie kell arról, hogy bejelentkezünk-
e a részletes vitára.  

Itt ismét azt javaslom, hogy a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-117. §-
ig terjedő részére jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság részletes 
vitára. Kérdezem, hogy van-e esetleg ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, 
kérdése. (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor döntenünk 
kell erről is. Kérem először a támogató szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm, 
úgy látom, hogy egyhangú.  

Akkor tehát megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a törvényjavaslat egésze tekintetében bejelentkezünk a részletes 
vitára.  
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Egyebek 

Áttérünk akkor az egyebek napirendi pontra. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a következő ülésünkre várhatóan 27-én és várhatóan 
10 órakor fog majd sor kerülni. Ezt egyelőre csak prognosztizáljuk, kérem a 
képviselőtársakat, hogy ha lehet, akkor ennek megfelelően tervezzék majd a 
személyes részvételüket. 

Meg szeretném kérdezni, hogy az egyebek napirendi pontban van-e 
valakinek esetleg kérdése, észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést. Jó munkát 
kívánok! Viszontlátásra! Kezét csókolom! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 3 perc)  

  

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


