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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2016. május 9-én, hétfőn, 10 óra 05 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1.  Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/10536. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10537. 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: Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
Hirt Ferenc (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről 
 
  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása  

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Vállalkozásfejlesztési bizottság képviselőit. Elnézést kérek, 
hogy elnök úr és alelnök úr nincs jelen, mi ketten majd alelnök társammal megoldjuk 
az ülés vezetését. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. 
A napirenddel kapcsolatban, ha bárkinek észrevétele, véleménye vagy 

kiegészítő javaslata van, kérem, most tegye meg. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
kérem, hogy a bizottság fogadja el az ülés napirendjét. (Szavazás.) Egyhangú. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10536. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Első napirendi pontként Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat részletes vitára való alkalmasságának 
lefolytatásáról fogunk dönteni.  

Bizottságunknak döntenie kell, hogy az 1-es §-tól a 236-os §-ig, és az 1-es 6-os 
mellékletre kiterjedően érkezzen be javaslat a Vállalkozásfejlesztési bizottságtól a 
részletes vitára; erről kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
észrevétele valakinek? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor döntsünk! (Szavazás.) 9 igen. A 
bizottság 9 igennel a javaslat teljes vitájában, a részletes vitában részt kíván venni.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/10537. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 2. napirendi pont. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényről szóló 
törvényjavaslat tekintetében a részletes vitában részt kívánunk-e venni. Észrevétel, 
javaslat? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, támogassuk. (Szavazás.) 9 igen. A 
bizottság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló javaslatban, annak részletes 
vitájában részt kíván venni. 

Egyebek 

Bejelentem, hogy május 18-án kerül sor a következő ülésünkre.  
Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, véleménye? (Nincs jelzés.) 

Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a jelenlétet.   
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

  Bányai Gábor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné  


