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Napirendi javaslat  

 

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6441. szám)  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság)(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/6441/1.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Bajkai István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Herczeg Tamás (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth László (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Farkas Flóriánnak (Fidesz)   
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Molnár Gyula (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)   

  



5 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívott 

Izer Norbert államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot és lassan jó estét kívánok minden kedves képviselőtársamnak! Az európai 
parlamenti választások miatti szünet véget ért, és megtartjuk az első ülésünket, 
amelyet ezennel meg is nyitok. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a mai ülésen Horváth Lászlót Vécsey László, 
Balla Györgyöt Ovádi Péter, Dunai Mónikát Bartos Mónika, Nagy Csabát Törő Gábor, 
Nyitrai Zsoltot Kerényi János, Budai Gyulát Farkas Flórián, Aradszki Andrást Vejkey 
Imre, Molnár Gyulát pedig dr. Varga László alelnök úr helyettesíti. Ez alapján 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. 

Először a kiküldött napirendi pontról kérem, hogy szavazzanak! Aki elfogadja, 
szavazzon géppel igennel! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendjét 26 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében elfogadta. 

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az 
ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló T/6441. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Soron következik a T/6441. számú, a szociális hozzájárulási adó mértékének 
csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, a bizottság eljárásának neve: részletes vita kivételes eljárás 
keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/6441/1. Az összevont vitára 
az Országgyűlés holnapi ülésnapján 1. napirendi pontként kerül sor. 

A törvényjavaslat előterjesztőjeként a Pénzügyminisztériumot, 
képviseletében Izer Norbert államtitkár urat köszöntöm. Tájékoztatom önöket, hogy 
a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett. A vitát megnyitom. 
(Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Államtitkár úr a vitában 
elhangzottakhoz, ha tudna, sem akarna hozzászólni, de azért megkérdezem, hogy 
kíván-e szólni.  

 
IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, nem.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most szavazás következik, mégpedig az 
összegző jelentésről fogunk dönteni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést 29 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 

Javasolom, hogy bizottsági eladónak Herczeg Tamás képviselőtársunkat 
szavazzuk most meg kézfelemeléssel. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Köszönöm 
szépen. 
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Az ülés berekesztése 

A mai napirendünk végére értünk. Köszönöm a munkájukat. További szép 
estét kívánok mindenkinek! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 37 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


