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2 

Tartalomjegyzék 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat    
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 5 

Egyebek 5 

Az ülés berekesztése 5 

 



3 

Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/15381. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)     
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

Móring József Attila (KDNP) Csizi Péternek (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
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(A bizottság 9 óra 12 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A 4. napirendi pont tárgyalása kezdetének időpontja: 11 óra 28 perc) 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Nyílt ülésre térünk át. A 4. napirendi pont következik, amely 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. számú 
törvényjavaslat, döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről. 

A javaslat szerint a bizottság a T/15381. számú törvényjavaslat esetében az 
1-78. §, valamint az 1-9. számú melléklet, azaz a javaslat egészére vonatkozóan 
folytassa le a részletes vitát. Van-e a bizottság tagjainak egyéb javaslata, hogy ez mely 
szerkezeti egységekre történjen? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

A bizottság dönteni fog, hogy a T/15381. számú törvényjavaslat részletes vitáját 
az 1-78. §, az 1-9. számú melléklet, azaz a törvényjavaslat  egészére vonatkozóan 
kívánja lefolytatni. A döntésről az Országgyűlés elnökét természetesen tájékoztatjuk. 
Ki ért egyet ezzel a javaslattal? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyetértettünk, nyilván 
ennek minden részletét megismerve. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Mielőtt még véget érne a bizottsági ülés, tisztelettel, fontos közlendők lesznek. 
A bizottságnak két ülése bizonyosan lesz, és még várhatóan júniusban, az utolsó 
parlamenti héten is tervezünk egy ülést, a június 12-ei héten még egy záróülést. Május 
23-án, kedden 12 órakor Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 
meghallgatása lesz, majd 2017. május 25-én, tehát azon a héten csütörtökön 10 órától 
Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása lesz. Ebből nem következik még, hogy 
akkor kezdődik a bizottsági ülés, lehet, hogy kilenckor fog kezdődni vagy nyolckor, 
attól függ, hogy milyen más napirendeket is tárgyalunk. Ha már lesz két ülésünk, 
akkor nyilvánvalóan a miniszteri meghallgatások mellett adott esetben más aktuális 
kérdést is fogunk tárgyalni, természetesen a szolgálatok beszámolóit, ami egyébként 
mindkét miniszter meghallgatásához kapcsolódik.  

Az ülés berekesztése 

Van-e másnak valami kérdése, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok, így köszönöm szépen a mai bizottsági ülésen való részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


