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Napirendi javaslat 
 

1. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6351. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs 
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6349. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és 

finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6359. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Hohn Krisztina (LMP), a bizottság alelnöke  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Bősz Anett (független)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselői)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm önöket itt szeretettel, a bizottság 
megjelent tagjait, a sajtó munkatársait. Az ülést ezennel megnyitom. 

Új körülményeink vannak, új technológia, új technika segíti itt a munkánkat. 
A következő üléseken majd igyekszünk megtanulni és a lehető leghasznosabban 
használni.  

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslat pontjairól és indokairól. 
Az 1. számú napirendi pont az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/6351. számú törvényjavaslat esetében a részletes vita 
lefolytatásáról való döntés. A 2. napirendi pont az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges 
módosításáról szóló T/6349. számú törvényjavaslat esetében szintén a részletes vita 
lefolytatásáról szóló döntés. Házelnök úr a Gazdasági bizottságot jelölte ki a 
részletes vita lefolytatására mind a két indítványnál, de úgy ítélem meg, hogy a 
költségvetés vetülete miatt a Költségvetési bizottságnak is tárgyalnia kell a 
törvényjavaslatokat. A 3. napirendi pont a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer 
intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló T/6359. számú törvényjavaslat esetében is a részletes 
vita lefolytatásáról való döntés. Házelnök úr a Kulturális bizottságot jelölte ki a 
részletes vita lefolytatására, de ez esetben is úgy ítélem meg, hogy a Költségvetési 
bizottságnak is foglalkoznia kellene a törvényjavaslattal. A 4. napirendi pont pedig 
az egyebek lenne. 

A napirendi javaslathoz érkezett házszabályszerűen napirendi javaslat 
módosítására vonatkozó kezdeményezés Mesterházy Attila képviselő úrtól, a 
bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. Képviselő úr azt indítványozta, 
most már nem először, hogy a mai ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a Letelepedési 
Magyar Államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt 
szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program 
adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények 
vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról” című napirendi pont 
megtárgyalására a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az Államadósság Kezelő 
Központ meghívása mellett.  

Szűcs Lajos alelnök úr a bizottsági ülésre szóló meghívó kiküldését követő 
napon írásban arról tájékoztatott, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem 
kíván részt venni a mai bizottsági ülésen. Alelnök úr levelét a bizottság tagjainak 
kiküldtem. 

Helyettesítésre vonatkozó kezdeményezés ebben a formában nincsen, így azt 
kell megállapítanom - bár itt nagyon fontos témákról, szigorúan a költségvetéshez is 
kapcsolódó témákról, a Költségvetési bizottság munkáját, tevékenységét jelentősen 
érintő témákról kellene beszélni -, hogy a kormánypárti többség hiányában az 
ülésünk nem határozatképes, így ennek megfelelően, a határozatképtelenség miatt 
az ülést berekesztem. Más lehetőségem nincs, ha jól értem.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a türelmüket. Legközelebb a 
meghívónak megfelelően újra találkozunk. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


