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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke 
Lukács Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)   
Törő Gábor (Fidesz)  
Horváth Imre (MSZP) 
Gúr Nándor (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  

 
A bizottság titkársága részéről 

   Vásárhelyi Pál tanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc)  

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtársakat, a kedves meghívottakat. Az ülést 
megnyitom, és szeretném a határozatképességet megállapítani. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképest, mivel 8 fő személyesen és 2-en helyettesítéssel vannak 
jelen, így tehát határozatképesek vagyunk. Nincs más hátra, mint hogy elfogadjuk a 
napirendet. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérem, 
most szavazzunk! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a kiküldött 
napirendet.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Az első napirendi pont a mai ülésünk lényege, amelyhez a bizottság tisztelt 
tagjainak megjelenését kértük. Ez pedig a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, ez a 
T/12284. számon fut, és döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről, a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján következik. A 
bizottságunknak tehát arról kell döntenie, hogy a részletes vita során a 
törvényjavaslat mely részleteit kívánja e bizottság tárgyalni, és azt javaslom, hogy a 
törvényjavaslat 14. §-ára és az 1. számú mellékletre kiterjedően jelentkezzen be a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e bárkinek észrevétele, felvetése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem a 
bizottság döntését. Ki az, aki támogatja, hogy ebben a formában jelentkezzen be a 
bizottság a vitára? (Szavazás.) 10 igen szavazattal, nyilvánvaló módon ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a bizottság támogatja a törvényjavaslat 14. §-ára és 1. 
mellékletre kiterjedően a részletes vita lefolytatásának kívánalmát, pontosabban a 
szándék kifejezését.  

Egyebek 
Második napirendi pontunk keretében szeretném tájékoztatni a tisztelt 

bizottsági tagokat, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr meghallgatása 
2016. november 3-án, egy csütörtöki napon esedékes. Az előzetes jelzések szerint 
tessék készülni, nyilvánvaló módon ennek a pontosítása a kiküldésig egészen biztos, 
hogy megtörténik, és amennyiben senkinek sincs további felvetnivalója… úgy látom, 
hogy mégis van. Parancsoljon!  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak azért, hogy a statisztikát javítsam a 

bizottságnak, ne háromperces legyen az ülés. Elnök úr, hetente, kéthetente kapunk 
különféle anyagokat olyan fejléccel, hogy „megrendelő”. Ez a háttér a 
foglalkoztatáspolitikát érintő kérdéseket taglalja. Én nem rendeltem meg soha 
semmit, biztos a bizottság elnöke igen, de nem bánnám, ha akkor tájékoztatna majd 
elnök úr arról, hogy ez a „megrendelő” hogy néz ki, mi ennek a mögöttes megerősítő 
tartalma. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Természetesen. Biztosíthatom képviselőtársamat, hogy jómagam nem 

rendeltem meg semmilyen hasonló anyagot, de egy átadás-átvételi folyamat keretén 
belül nyilván ennek is utánajárunk, és a következő bizottsági ülés egyebek 
napirendjében részletesen kitérünk erre. Engem is érdekelnek a válaszok a felvetett 
kérdésre. Ha hasznos, akkor pedig pláne. Köszönöm az érdemi hozzászólást. 
Parancsoljon, képviselő úr!  
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nem akartam 

egyszerre. Albizottsági elnökválasztás a következő ülésen?  
 
ELNÖK: Így van, az Ellenőrző albizottság tagjainak újraválasztásával együtt, ez 

a következő ülésen, ahogy az előző ülés végén jeleztem, akkor esedékes. A mai 
bizottsági ülés tulajdonképpen az első napirend, a zárszámadás miatt került 
összehívásra. A jövő héten mindezekre sor kerül. Amennyiben nincs további felvetés, 
köszönöm a részvételt mindenkinek.  

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


