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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Juhász Hajnalka (KDNP)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott  

Horváth István (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főosztályvezető-helyettes   
Dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs  
Nyilas Dániel bizottsági munkatárs   
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(A bizottság 12 óra 32 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről  
külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 23 perc)  
 
  

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Egy nagyon rövid szavazás következik „A Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat” 
kapcsán. Itt döntés következik a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a házszabály 92. §  (4) bekezdése alapján. 

Tisztelt Bizottság! A zárszámadási törvényjavaslat kapcsán a mai teendőnk, 
hogy bizottságunk döntést hozzon arról, hogy a részletes vitát mely szerkezeti egységre, 
azaz rendelkezésre, mellékletre akarja majd lefolytatni. Munkatársaimmal együtt 
áttanulmányoztuk a törvényjavaslatot és annak mellékleteit, indoklásait, és azt 
javaslom, hogy a bizottságunk a törvényjavaslat egészére jelentkezzen be, azaz az 1-
21. § és az 1-5. számú melléket vonatkozásában.  

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. (Nincs ilyen jelzés.) Ha 
nincs, akkor szavazást rendelek el. 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a javaslatomat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. Jelzem 

a bizottság tagjainak, hogy a törvényjavaslat részletes vitájára október 29-én délelőtt 
kerül majd sor.  

Valamint tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésre 
2019. október 21-én, tehát jövő héten hétfőn 10 órától kerül sor a főemelet 66. számú 
teremben. Két tervezett napirendi pontunk van. Az első a finn EU-elnökség prioritásai 
és programja. A második pedig az euró magyarországi bevezetésének előkészítéséről 
szóló határozati javaslat.  

A bizottsági ülés berekesztése 

Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


