
 

 

Ikt. sz.: VFB/6-2/2017. 

VFB-6/2017. sz. ülés 
(VFB-55/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2017. május 10-én, szerdán 12 óra 30 percre 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermébe 
összehívott és a napirend elfogadása nélkül véget ért üléséről 

 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés megnyitása, a határozatképtelenség megállapítása 5 

Az ülés berekesztése 5 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  

 

1. Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15053. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/15381. szám)   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15428. szám)   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  

4. Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/15429. szám)   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

5. 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)  
Gúr Nándor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképtelenség megállapítása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt jelen lévő bizottsági tagokat, munkatársakat, 
meghívott vendégeket. Egyben nagy tisztelettel kijelentem, hogy a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság mai ülését határozatképesség híján nem áll 
módunkban megtartani, a következő várható, rendes ülés időpontjáról elektronikus 
úton értesítést küldünk. Egyben megadom a szót a jelentkező Gúr Nándornak.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Határozatképtelenek 

vagyunk, de szeretném jelezni, hogy a kormányoldal részéről vagyunk 
határozatképtelenek. Tehát ők nem biztosítják a határozatképességet. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Fontos észrevételt hallottunk a jegyzőkönyv kedvéért. Ezúton 
szeretettel lezárom a meg sem nyitott bizottsági ülést, egyben további szép napot és jó 
egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 47 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 


