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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. Törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) 
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csöbör Katalin (Fidesz) távozása után Bartos Mónikának (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Korányi Noémi szakmai tanácsadó 
Csizi Réka munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Második napirendi pontunk nyílt ülés keretében folytatódik. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. Törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám) -
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) - (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottság! A zárszámadás T/5954. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban egy döntést kell hoznunk. Noha a költségvetésnek a XVIII. fejezete 
foglalkozik a Külügyminisztériummal, de tekintettel arra, hogy a zárszámadás 
tárgyalása és szerkezete is sajátos, ezért javaslom, hogy a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan folytassuk le a részletes vitát. 

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek hozzászólása, ellenvéleménye? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor felteszem szavazásra. Tehát ki támogatja a 
javaslatomat? (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, amely 
szintén zárt ülés, amíg megérkeznek a vendégeink, addig technikai szünetet rendelek 
el. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 9 óra 04 perc)  
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 
 


