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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdése alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kállai Mária (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Simon Róbert Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ander Balázs (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Dr. Hiller István (MSZP)   
Gréczy Zsolt (DK)   
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
L. Simon László (Fidesz) dr. Kállai Máriának (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Takács Gabriella bizottsági főmunkatárs  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna ügyintéző-titkárnő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. A kiküldött 
meghívóban gyakorlatilag egy olyan napirendi pont szerepel, ami érdemi döntést 
igényel, nevezetesen a zárszámadási törvényjavaslathoz történő kapcsolódásról kell 
szavaznunk. Nyilván az egyebek értelemszerűen adódik. Egyéb jelzést korábban nem 
kaptunk, ami a napirendre vonatkozik.  

Van-e esetleg ezzel kapcsolatban észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyet. Kérem, aki egyetért a napirendi javaslattal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ellenpróbát kérek! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

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) 

Következik az első napirendi pont, a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Az 
előterjesztés lényege, hogy a bizottságunk nyújtson be kapcsolódási szándékot a 
törvényjavaslathoz. Ez gyakorlatilag házszabályi előírás, amely alapján tudnak a 
bizottság tagjai a zárszámadáshoz hozzászólni.  

Aki egyetért azzal, hogy a bizottság kapcsolódjon a zárszámadásitörvény-
javaslat egészéhez, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki 
nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Akkor 2 
nem szavazattal a bizottság a javaslatot elfogadta. Ez természetesen, nyilván az 
előterjesztésnek megfelelően a törvényjavaslat egészét érintő kérdés. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek vonatkozásában van-e bárkinek felvetése? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok ilyet. Köszönöm szépen az operatív és gyors közreműködést, és ilyen 
értelemben a bizottság nagyon gyors lezárásának a lehetőségét is. További szép napot 
kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 3 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


