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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) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6636. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 
Megjelent  

Elnököl: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Becsó Zsolt (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Horváth Imre (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 
 
 Vásárhelyi Pál tanácsadó 

Meghívott 

 
Hozzászóló 

Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Jelen lévő meghívott  
 

Bíróné Zeller Judit számviteli referens (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)  

Az ülés megnyitása  

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Köszöntök mindenkit!  

Elnök úr a Gazdasági bizottság ülésén van, ezért megkért arra, hogy kezdjük el 
a bizottsági ülést, és mivel reményeink szerint egy elég rövid ülésről van szó, ezért 
lehet, hogy meg se fogjuk tudni várni. 

Köszöntöm az NGM-ből megjelent kollégákat is. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Megállapítom először is, hogy a bizottság határozatképes, a helyettesítésekkel 
együtt teljes létszámmal vagyunk ilyen formán jelen.  

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirendi ponthoz van-e 
kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Úgy értelezem, hogy nincsen. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet. Kérem, hogy igen szavazatával jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag a bizottság támogatta.  

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási 
célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/6638. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

Az 1. napirendi pont a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi 
beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6638-as törvény 
részletes vitája.  

Köszöntöm Szatmári László főosztályvezető urat és kollégáit a bizottság ülésén. 
Javaslom, hogy a vitát egy szakaszban tárgyaljuk meg, és egyben jelezném is, hogy 
elméletileg jelen pillanatban azt tudjuk vizsgálni, hogy ez a részletes vita első szakasza 
megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésének. Kérem főosztályvezető urat, hogy 
ezzel kapcsolatban tegye meg a nyilatkozatot. Köszönöm szépen.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nevében kijelentem, hogy a benyújtott 
törvénycsomag megfelel Magyarország alaptörvényének, a jogalkotásról szóló törvény 
előírásainak; a jogrendszer egészéhez koherensen illeszkedik, illetve figyelembe veszi 
Magyarország nemzetközi egyezményeit. Ilyen értelemben ez a benyújtott 
törvénycsomag megfelel az elnök úr által hivatkozott házszabályi előírásának.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezném, hogy a bizottság tagjainak 

van-e ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen nincs, 
lévén, hogy módosító indítvány sem érkezett – ha jól tudom – ehhez a részhez, 
elméletileg arról kell döntenünk, hogy a részletes vitát lezárjuk, és a vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról egy körben dönthetünk, azt hiszem; és egyben ezzel a jelentés 
benyújtására felhatalmazzuk elnök urat – ehhez két szavazás szükséges. 
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Kérdezném még egyszer, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban. 
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor első körben kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a 
vita lezárását? Igen szavazattal jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki ellene? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a részletes vitát 
lezártuk.  

Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadását, az kérem, hogy igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
7 igen. Ki az, aki ellene? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás, tehát 7:3 tartózkodással a részletes vitáról szóló jelentést elfogadtuk.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárnánk, ha nincs másnak észrevétele. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

A 2. napirendi pont: az adózás rendjéről szóló 2003. évi törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.  

Itt is kérném főosztályvezető urat, hogy a házszabállyal kapcsolatos 
nyilatkozatot tegye meg.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megerősítem, hogy a benyújtott törvénycsomag megfelel 
Magyarország alaptörvénye követelményeinek, megfelel a jogalkotásról szóló törvény 
előírásainak, a jogrendszer egészével koherens módosításokat tartalmaz, illetve 
megfelel Magyarország nemzetközi szerződéseiből eredő kötelezettségeknek, 
követelményeknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez 

kérdés, észrevétel. Ennek a vitáját már a parlamentben volt szerencsénk lefolytatni, 
én bízom benne, hogy ott mindent el tudtunk mondani ezzel kapcsolatban.  

Ha jól tudom, a bizottságot érintő módosító indítvány itt sem érkezett, tehát ha 
nincs kérdés, észrevétel hozzá, akkor ugyancsak két döntést kell meghoznunk. 
Egyrészt a részletes vita lezárásáról, másrészt a vitáról szóló jelentés elfogadásáról.  

Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását, az igen 
szavazatával jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Kérdezném, hogy ki van ellene. (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a vita lezárásáról döntöttünk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a részletes vitáról szóló jelentést, az kérem, 
igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással a jelentést elfogadtuk. 

Egyebek 

Kérdezném, hogy az egyebek között van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai 
részéről. (Nincs jelzés.)  

Ha ilyen nincs, akkor az előzetes tervek szerint november 11-én, szerdán 
találkoznánk, amikor is a közfoglalkoztatás aktuális helyzetéről, valamint a kis- és 
közepes vállalkozások rendelkezésére álló uniós források fejlesztési forrásairól szóló 
tájékoztatókat, illetve az aktuális ügyeket tárgyalnánk meg. 
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Az ülés berekesztése 

Ha más nincs, akkor köszönöm szépen a bizottság tagjainak és mindenkinek a 
részvételt. További szép napot kívánok! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 

  

Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné  


