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Napirendi javaslat  

 

1. 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) 
 

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

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

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 

Lukács Zoltán (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

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

Az ülés megnyitása, a határozatképtelenség megállapítása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy szeretettel köszöntöm nemcsak a bizottság kedves tagjait, de kedves 
vendégeinket is és a média munkatársait is természetesen. A Vállalkozásfejlesztési 
bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatom a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív alapján 
látható, hogy kilencen személyesen vagyunk jelen, és egy helyettesítést látok a 
személyesen feliratkozók között. Ezáltal tehát a határozatképességünk teljes 
mértékben biztosított. Következő feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem, hogy a 
kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e tisztelt képviselőtársam. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. (Gúr 
Nándor: 1 tartózkodás. Zolit helyettesítem, nem tudom, mit szavazna.) Értem. 
Ennek ismeretében fogadtuk el a napirendet.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. számú 
törvényjavaslat  

Nincs is más dolgunk, mint az első napirendnek nekiugrani, ami Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatához kapcsolódik. Ez ugye a 
T/15381. számon fut. Döntésre van szükségünk a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. Vitához 
kapcsolódó bizottságként írásban kell bejelentenünk, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat mely szerkezeti egységei vonatkozásában folytatunk le részletes vitát. 
Javaslatom az utóbbi évek gyakorlatának megfelelő: azt javaslom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslat egészét vitassa majd meg a részletes vita során. Kíván-e valaki 
hozzászólni ehhez? Eltérő vélemény adódik-e? (Nincs jelentkező.) Mivel egyetlen 
kezet sem látok a magasba emelkedni, kérem a bizottság döntését. Ki támogatja tehát 
az elhangzott javaslatot? (Szavazás.) Azt látom, hogy itt ellenpróbára sem lesz 
szükségünk. Egyhangúlag támogatjuk azt, hogy a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan jelentkezzünk be a részletes vitára. Így ezt a napirendi pontot 
lezárhatjuk. 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/15428. számú törvényjavaslat  

A második napirendi pont tekintetében az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat esetében, amely a 
T/15428. számon fut, a részletes vita lefolytatásáról kell döntenünk, szintén a 
határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján a bizottságunknak arról kell 
dönteni, hogy bejelentkezünk-e a részletes vitára. Azt javaslom, hogy a 
törvényjavaslat következő részei tekintetében jelentkezzünk be: 12-28-ig terjedő 
szakasz, 33-40-től, 46-53-ig, 94-108-ig, illetve 128-132. szakasz, valamint a 140-164. 
§-ig jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára. Nekem sem 
volt könnyű egy levegővel, remélhetőleg a jegyzőkönyvbe is pontosan kerülhetett be 
gyorsaságom ellenére. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, 
módosító javaslata, kifogása, kritikai észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincsen 
senkinek. Így csak azt kell megkérdeznem, hogy ki támogatja az elhangzott 
paragrafusok tekintetében a javaslatot. (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett 
egyhangúság hiányában, de az igen szavazatok nagy többségével, 9 igen, 1 
tartózkodással sikerült elfogadnunk ezt is. 
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Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
T/15429. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Nincs más dolgunk, mint áttérni a 3. napirendi pontra, amely Magyarország 
2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
tekintetében kerül sorra. A T/15429-ről van szó. A részletes vita lefolytatásáról kell 
döntenünk a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. A bizottságnak a 
bejelentkezésről kell döntenie. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat következő részei 
tekintetében jelentkezzünk be: az 1. szakasz 19-22-ig és 27-36-ig terjedő paragrafusok 
tekintetében javaslom, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára 
jelentkezze be. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Mivel újfent nem látok egy kezet sem emelkedni, megkérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 9 igen, 1 tartózkodás mellett ezt is sikerült 
elfogadnunk. Így a gyakorlati napirendjeinket lezárhatjuk.  

Nincs más dolgunk, mint a 4., azaz az egyebek napirendre áttérni. Ennek 
keretein belül szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy soron következő ülésünket 
előreláthatólag május 23-án, kedden tartjuk. Érdeklődnék, hogy van-e bárkinek 
felvetése, közölnivalója, bármilyen egyéb érdemi, a bizottság tagjaira tartozó 
információja. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben senkinek nincs, úgy lezárom az ülést, további eredményes 
munkát és jó egészséget kívánok.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 


