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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6322. 
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: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke    
 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)   
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Csizi Réka bizottsági munkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Egyetlenegy napirendi pontunk van, a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Jogtechnikai döntés végső soron. Nem részletes 
vitát folytatunk. Bejelentem a határozatképességünket, és fölteszem szavazásra ezt a 
napirendet. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6322. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről)  

A jogtechnikai döntés lényege az, hogy arról kell döntenünk, hogy a bizottság a 
részletes vitában a költségvetés mely szerkezeti egységeit tárgyalja meg. A költségvetés 
tárgyalása és szerkezete is speciális, ezért javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában folytassa le a bizottság a részletes vitát, mert csak így válik számunkra 
is kezelhetővé.  

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek hozzászólása, véleménye? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja azt, hogy ily 
módon folytassuk le a vitát? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. A bizottság 
megszavazta, hogy a törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytatjuk le a részletes 
vitát. 

Tisztelt Bizottság! Van-e a napirendi ponthoz bárkinek kérdése? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor van még egy egyebek, amely összefügg azzal, 
hogy mikor folytatjuk le a részletes vitát. 

Egyebek 

Meglehetősen szűk a mozgásterünk, mert erre jövő héten kell sort keríteni, és 
mi, jelenlévők az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén leszünk szinte kivétel nélkül, 
ezért pénteken tudnánk ezt lefolytatni, amennyiben csütörtökön hazaérünk 
Strasbourgból. Méghozzá a 13 órát szeretném javasolni erre az időpontra. Ezen 
túlmenően pedig tartanunk kell július 1-jén hétfőn 10 órakor egy nagykövetjelölti 
meghallgatást is. Kettő nagykövetjelöltet hallgatunk meg.  

Úgy néz ki, hogy többet nem fog kelleni tartanunk nagykövetjelölti 
meghallgatást, noha látszik, hogy az ősz folyamán több ilyen meghallgatásra sort kell 
majd kerítenünk. Tehát ez július 1-je hétfő 10 óra, a másik pedig június 28. péntek 13 
óra, amikor a részletes vitát lefolytatnánk.  

Az ülés berekesztése 

További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, az ülést 
berekesztem, jövő pénteken találkozunk. Köszönöm szépen, jó munkát mindenkinek! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc)  
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


