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Napirendi javaslat  

 
1. A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat (T/15035. szám) 

(A Gazdasági bizottság önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
2. Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében 

történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15053. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 

Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) 
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
Bányai Gábor (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és a kedves meghívottakat a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén. Az ülést ezennel megnyitom.  

Első dolgunk a határozatképesség megállapítása gyors számítás után. Hatan 
személyesen vagyunk jelen, hárman eseti képviseleti megbízással vannak idézőjelben 
jelen.  

A napirend elfogadása tekintetében igen könnyű dolgunk lesz. Kérdezem, hogy 
a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e a tisztelt képviselőtársaim. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú döntéssel el tudtuk fogadni.  

A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat 
(T/15035. szám) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

Az első napirendi pont tekintetében a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről 
szóló törvényjavaslatról, amely a T/15035. számon fut, fogunk dönteni, egészen 
pontosan arról, hogy bejelentkezünk a részletes vitára. Azt javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egésze tekintetében jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a 
részletes vitára.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy látom, hogy ezzel a napirendi ponttal 
gyorsan végezni fogunk. Tehát a bizottság döntését kell kérnem.  

Ki támogatja, hogy a bizottság bejelentkezzen erre a törvényjavaslatra? 
(Szavazás.) Azt látom, hogy ellenpróbára nincs szükség, 9 igen szavazattal egyhangú 
döntést hozott a bizottság. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárjuk.  

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15053. 
szám) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

A második napirendi pont tekintetében az egyes törvényeknek Magyarország 
versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban ugyanez lesz a feladatunk, a T/15053. számon futó javaslatról van szó. A 
bizottságnak szintén arról kell döntenie, hogy bejelentkezzünk-e a részletes vitára. 
Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze tekintetében jelentkezzen be a bizottság a 
részletes vitára. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor nincs más hátra, mint a döntés.  

Kérem a bizottság döntését. Ki az, aki támogatja a bejelentkezést? (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy megint egyhangú döntés született 9 igen szavazattal, így ezt a 
napirendi pontot is le tudom zárni. (Becsó Zsolt megérkezik.) 

Bár nem törekedtünk ilyen rekordra, de talán az utóbbi időszak egyik 
leggyorsabb bizottsági ülését végezzük ki. Még megvárjuk képviselőtársamat, hogy a 
jelenléte biztosított legyen az ülésen.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik, amelynek keretében szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy soron következő ülésünket előreláthatólag április 25-
én tartjuk, tehát már a szokásos mederbe visszatérve.  
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben pedig senkinek nincs felvetnivalója, úgy nincs más dolgom, mint 
lezárni az ülést, eredményes munkát, jó egészséget kívánni mindannyiuknak. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc) 

 
 
 
 
 
 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 

 
 


