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Napirendi javaslat  

 

1. A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17776. szám) 
(Varga Mihály, Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
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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 
Lukács Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) Horváth Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság összes kedves megjelent tagját, 
meghívottainkat. Egyben a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom.  

Első feladatunk a napirend elfogadása. Kérdezem tehát, hogy a kiküldött 
napirendi javaslatot elfogadja-e az amúgy határozatképes bizottság, hiszen méréseink 
szerint 8 fő személyesen van jelen, illetve ketten eseti megbízással, helyettesítéssel 
látják el képviselői feladatukat. Érdeklődöm tehát, hogy a napirend elfogadható-e 
képviselőtársaim által. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm, úgy látom, 
egyhangúlag fogadtuk el a napirendi javaslatot.  

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17776. szám) (Varga Mihály, 
Cseresnyés Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Amely egyébként nem túl hosszú, hiszen első pontjaként a szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat fekszik előttünk. Ez a T/17776. számon fut. Varga Mihály és 
Cseresnyés Péter fideszes képviselők önálló indítványáról van szó. Döntenünk kell a 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. Az én javaslatom az, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa meg majd a részletes vita során. 
Érdeklődöm, hogy van-e ezzel ellenkező vagy ezt támogató felvetés. (Nincs 
jelentkező.) Csak támogatót érzek a csoportdinamikából, tehát hivatalos hozzászólást 
ehhez nem is kell talán tennünk. Érdeklődöm, hogy van-e bárkinek észrevétele ezen 
témakörrel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)  

Úgy látom, hogy nincs, ezért már csak a bizottság döntést kell meghoznunk. Ki 
az, aki azt támogatja, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa majd meg a 
részletes vita során? (Szavazás.) Újfent egyhangú eredményt látok, így támogatásáról 
biztosította ezt a javaslatot a bizottság. Megállapítom tehát, hogy a bizottság 10 igen 
szavazattal döntött úgy, ahogy.  

Egyebek 

Ezen felül csak egy egyebek napirendi pontunk van, amely kapcsán szintén 
érdeklődnék, hogy van-e bárkinek érdemi felvetése, felvetnivalója. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
HORVÁTH IMRE (MSZP): Köszönöm. Én azt szeretném kérni, hogy a 

bizottsági ülések időpontját valahogy jobban koordináljuk be. Vegyük például a múlt 
keddi bizottsági napot, amikor 11 óra 30-ra volt téve bizottsági ülés, ez azt jelenti, 
hogy az egész napunk szét lett szedve. Vagy tegyük reggelre, a vidékieknek, ez 
gondolom, hogy nem jó, de akkor inkább tegyük délutánra. Még egy parlamenti 
ülésszak közbe is belefér egy délután 16 órás kezdés. Jó? Ez lenne a kérésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselőtársam felvetését. Nekünk is nagyon sok fejtörést 

okoz az időpontok meghatározása. A mostanában kiküldött időpontok fő oka az, hogy 
a Gazdasági bizottsággal igyekszünk olyasfajta összhangban lenni, hogy a két ülés ne 
üsse egymást. Adott esetben ez jól jön egy miniszteri meghallgatásnál, amikor a 
miniszter nem kíván 3-4 különböző napon tiszteletét tenni a bizottságokban, hanem 
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szereti ezt egyfajta vetésforgóban egy nap alatt letudni. Másrészt pedig többen járunk 
abban a cipőben, hogy több bizottság ülésein is jelen kell hogy legyünk beosztásunk és 
bizottsági tagságaink alapján. Ez tehát a fő oka. Én minden megoldásra nyitott 
vagyok. Az a javaslatom, hogy folytassunk le egy valódi nemzeti konzultációt a 
színfalak mögött, tehát nem bizottsági ülésen, de minden frakció képviselőivel 
szeretnék beszélni ez ügyben, és keressünk egy köztes álláspontot. Nekem a reggeli is 
jó, a késődélutáni is jó, tehát én itt vagyok, és tíz perc alatt ideérek bárhonnan, tehát 
az én helyzetem talán a legkönnyebb. De valóban gondoljunk vidéki 
képviselőtársainkra is, az első szempont persze a munka hatékonysága, de az a 
javaslatom, hogy akkor erről folytassunk külön konzultációt. Az érdemi felvetést 
köszönöm, mert fejtörést okozni tényleg nem szeretnénk senkinek. Akkor ezt 
megvitatjuk.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben pedig más felvetnivaló nem merül fel, akkor valóban az egyetlen 
feladatom, hogy jó munkát kívánjak mindenkinek, megköszönjem a bizottsági ülésen 
való részvételt, az ülést bezárom, egyben jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


