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Az Országgyűlés 

 
Ügyrendi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a jövedéki törvény kormánypártok által történt, a költségvetésnek több 
tízmilliárd forint bevétel kiesést okozó módosítása, és ezzel a Zwack Unicum 

Rt. milliárdos adóhátralék alóli mentesítése, Zwack Péter volt SZDSZ-es 
országgyűlési mandátumáról történt lemondása, továbbá a Vám- és 

Pénzügyőrség volt országos parancsnoka lemondása közti összefüggéseket, és 
mindezekkel kapcsolatosan Medgyessy Péter volt miniszterelnök és 
Draskovics Tibor pénzügyminiszter felelősségét vizsgáló bizottság 

létrehozásáról szóló H/15389. sz. határozati javaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága, megvitatta a jövedéki törvény kormánypártok 
által történt, a költségvetésnek több tízmilliárd forint bevétel kiesést okozó módosítása, és 
ezzel a Zwack Unicum Rt. milliárdos adóhátralék alóli mentesítése, Zwack Péter volt 
SZDSZ-es országgyűlési mandátumáról történt lemondása, továbbá a Vám- és 
Pénzügyőrség volt országos parancsnoka lemondása közti összefüggéseket, és mindezekkel 
kapcsolatosan Medgyessy Péter volt miniszterelnök és Draskovics Tibor pénzügyminiszter 
felelősségét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló, H/15389. számon beterjesztett határozati 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/15389/2. számú módosító javaslatot. 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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1. Az Ügyrendi bizottság a határozati javaslat IX. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„IX. A bizottság megbízatása [feladatának elvégzéséig] a IV. pont szerinti jelentés 
elkészítéséig, de legkésőbb a bizottság megalakulásától számított 90. napig tart.” 
 

Indokolás: Lásd a H/15389/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem volt jelen 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. április 21. 

 
 
 

Dr. Csiha Judit s.k., 
az Ügyrendi  

bizottság elnöke 
 


