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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2018. október 29-én, hétfőn 11 óra 32 perckor 

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

 
  

1. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes 
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2931. 
szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Molnár Gyulának (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves munkatársainkat, meghívott 
vendégeinket. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom, hiszen 
szétpillantottam, és senki mást nem látok, aki esetleg még az asztal felé tartana, így a 
kollégák segítségét kértem időközben: megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, mivel 7 fő személyesen van jelen, 2 fő pedig eseti képviseleti 
megbízást adott.  

Első feladatunk a napirend elfogadása. Kérdem képviselőtársaimat, hogy a 
kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérem, aki elfogadja, jelezze 
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ellenpróbára nincs szükség, hiszen 
egyhangúlag fogadtuk el 9 igennel a napirendi javaslatot, amelynek lényegi pontja az 
első napirendi pontunk.  

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, 
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 
T/2931. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes 
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/2931. 
szám alatt fut. Döntésre van szükség a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján. A bizottságnak arról kell döntenie, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára. Az én javaslatom pedig az, hogy a törvényjavaslat következő részei 
tekintetében jelentkezzen be a bizottság a részletes vitára: 1-133. §, 237. § 1. 
melléklete tekintetében. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek van-e érdemi 
észrevétele. Emelkedő kezet nem látok, így hát kérem a bizottság döntését. Ki az, aki 
támogatja, hogy a bizottság az említett paragrafusok és melléklet tekintetében 
jelentkezzen be a részletes vitára. (Szavazás.) Újabb egyhangú döntés - 11 igennel - 
született. Így ezt a napirendi pontot le is zárhatom.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik, amely talán ugyanolyan érdemi lesz, 
mint az előző, hiszen tájékoztatom a bizottságot, hogy következő ülésünket 
előreláthatóan november 6-án kedden, várhatóan 11 órától tartjuk. Szeretném előre 
jelezni, hogy ez egy nagyobb lélegzetvételű ülés lesz a zárszámadás miatt, és itt 
nyilván több időt fogunk közös alkotó együttlét keretei között tölteni, mint most ma. 
Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter úr 
meghallgatása tekintetében sikeres erőfeszítéseket tettünk, így november 20-án kerül 
sor erre a jeles eseményre, előreláthatólag 13 órakor.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben további felvetnivaló senki részéről nincs, az ülést lezárom.  
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További eredményes napot, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok 
mindenkinek.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


