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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Fenyvesi Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Bencsik János (Jobbik) 
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Jakab István (Fidesz) Fenyvesi Zoltánnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
alelnök urakat, a munkánkban részt vevő kollégákat és mindenkit, aki figyelemmel 
kíséri mai ülésünket.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Távolmaradását előzetesen jelezte Jakab István, Fidesz és dr. Brenner Koloman, 
Jobbik. Jakab István képviselő urat Fenyvesi Zoltán alelnök úr helyettesíti a mai 
napon, így megállapítom, hogy bizottságunk hét fővel határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet, amely egy 
pontból áll. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Hét igennel a bizottság a napirendet elfogadta. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6322. szám)   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Napirendünk a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat T/6322. számon, dolgunk a döntés a vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. A vitához 
kapcsolódó bizottságként be kell jelentenünk, hogy a költségvetési törvényjavaslat 
mely szerkezeti egységei vonatkozásában folytatunk le részletes vitát. Én az előző évi 
gyakorlatoknak megfelelően azt a javaslatot teszem a bizottságnak, hogy a 
törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be, tehát az 1-75. paragrafusra és az 1-9-ig tartó 
mellékletekre, így a módosító javaslatok tekintetében senkit nem korlátoz ez a döntés, 
hiszen bármilyen összefüggésekben be lehet adni módosító javaslatot. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Szavazunk arról, hogy a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egészéhez 
kapcsolódunk. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)  

A bizottság hét igen szavazattal ezt a döntést fogadta el.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelettel köszönöm mindenkinek a munkáját a mai bizottsági ülésen. Közben 
itt egyeztetéseket folytattunk, jövő hétfőn és kedden szintén rendkívüli ülés lesz, ezért 
kedden nem fogunk tudni bizottsági ülést tartani a módosító javaslatok kapcsán, 
hanem szerda kora délután, egy óra környékén, alkalmazkodva ahhoz, hogy szerda 
délelőtt is több bizottság ugyanezen tárgyban ülést tart.  
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Köszönöm szépen a munkájukat, a bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 

 


