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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: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Rig Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) 
Dr. Pesti Imre (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) 
Dr. Lukács László György (Jobbik) 
Volner János (független) 

 

A bizottság titkársága részéről  
 

  Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés minden egyes résztvevőjét. A jelenléti ív 
szerint helyettesítés hozzám nem érkezett, viszont megállapítom, hogy a bizottsági 
ülés határozatképes, bőven, sőt bőven megvagyunk. 

Szeretnék egy közérdekű adatot megemlíteni. Új technika került itt 
bevezetésre, nem olyan bonyolult, itt a lenti hosszabb gombot kell megnyomni akkor, 
ha valaki szót kér, és akkor a mikrofon is automatikusan be fog kapcsolni, feltéve, ha 
kap szót az illető, természetesen. 

Javaslatot szeretnék tenni a napirendi pontokra. Két napirendi pontot 
javaslok, 1. napirendi pont a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
C. törvény, a T/7556. számú törvényjavaslat. Itt ugye, részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről van szó. Én azt a javaslatot teszem, hogy a 
bizottság a szokásoknak megfelelően a zárszámadási törvényjavaslat egészére 
folytassa le a részletes vitát. Nagy valószínűséggel ez a jövő héten kerül a bizottság elé, 
ez az egyik napirend. 

A 2. napirendi pontként egyebeket javaslok, ha valakinek van valami 
közérdekű bejelentenivalója. 

Kérdezem, hogy van-e valami más javaslat a napirendre vonatkozóan. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, aki a javaslatomat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. 

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

Tehát: A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló ’17. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat, ahogy említettem, a 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről van szó. És még 
megismétlem, hogy a szokásunknak megfelelően, a zárszámadási törvényjavaslat 
egészére folytassuk le a részletes vitát.  

Ha nincs hozzászólás, akkor szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy egyben 
folytassuk le - ez, mondom, a jövő héten nagy valószínűséggel sorra fog kerülni -, az 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene volt-e valaki? 
(Nincs jelzés.) Nem látok. Tartózkodott-e? (Nincs jelzés.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a törvényjavaslat 
egészére folytassuk le a részletes vitát.  

Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek között van-e valakinek közérdekű bejelentése? (Nincs jelzés.)  
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Az ülés berekesztése 

A jövő héten találkozunk, időben meg fogjátok kapni a meghívót. B hét van a 
jövő héten, és keddre teszek, azt hiszem javaslatot, hogy ne kelljen kétszer utazni 
senkinek. 

Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Szép napot! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


