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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ovádi Péter (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm kedves meghívottainkat, kedves munkatársainkat a bizottsági 
ülésen. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Mielőtt 
elkezdenénk az érdemi munkát, engedjék meg, hogy ezúton is üdvözöljem a bizottság 
új tagját, Tasó László képviselő urat. Munkájához ezúton kívánok sok erőt, egészséget 
majd, ha személyesen is lehetőségem lesz, de azért a bizottság jegyzőkönyve számára 
ez a gesztus mindenképpen érdemlegesnek tekinthető.  

Soron következik a bizottság határozatképességének megállapítása. Hallottam, 
hogy igen csücskösen tudjuk biztosítani ezt az alapvető követelményt. De 
megállapítom, hogy a bizottság - egy gyors számítást végzünk - 9 fővel 3 
helyettesítéssel határozatképes lesz, amint az ehhez szükséges papírmunkát a 
kollégák befejezik. E tekintetben pedig igyekszem lassan beszélni, hogy amíg az 
aláírások megszületnek, megkérdezhessem, hogy a kiküldött napirendi javaslatot 
képviselőtársaim ebben a formában elfogadják-e. Kérem, hogy aki elfogadja a 
napirendet, és maradt szabad keze a jelzéshez, az jelezze mindezt. (Szavazás.) 
Egyhangú döntés született, így tehát a Vállalkozásfejlesztési bizottság mai napirendje 
elfogadásra került.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Első napirendi pontunk Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat a T/503. számon. Döntésre van szükségünk a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján. Vitához 
kapcsolódó bizottságként írásban kell bejelentkeznünk, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat mely szerkezeti egységei vonatkozásában folytatunk le részletes vitát. 
Javaslom az egyszerűség kedvéért, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa 
majd meg a részletes vita során. Érdeklődöm, hogy kíván-e valaki hozzászólni 
mindehhez, illetve van-e felmerülő módosító indítvány. Úgy látom, hogy az esetleges 
hozzászólások részt törölhetjük, és mivel jelentkezőt nem látok, kérem a bizottság 
döntését: ki támogatja tehát, hogy a törvényjavaslat egészét vitassuk meg a részletes 
vita során? (Szavazás.) Úgy látom, hogy parlamenti bizottságtól szokatlan módon 
újabb egyhangú döntésünk született. Megállapítom tehát, hogy a bizottság 9 igen 
szavazattal úgy döntött, hogy a törvényjavaslat egészéről kívánja a részletes vitát 
lefolytatni.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, 
valamint a bevándorlási különadóról szóló T/625. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

El is jutottunk a második napirendi pontunkhoz. Döntést hozunk a részletes 
vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. A 
bizottságunknak döntenie kell arról, hogy bejelentkezünk-e a részletes vitára. Azt 
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javaslom, hogy a törvényjavaslat következő részei tekintetében jelentkezzünk be: 1-
145. §, 210-227. §, 251. § 4-7 melléklet tekintetében. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, módosító javaslata, bármelyik gondolata, 
amivel gazdagítaná a ki sem alakuló vitát. (Nincs jelentkező.) Amennyiben pedig nem 
látok hozzászólót, nincs más dolgom, mint megkérdezni, hogy ki támogatja a 
felsoroltak tekintetében a részletes vitára való bejelentkezést. (Szavazás.) Újabb 
egyhangú döntést kell hogy lejegyezzünk. 

A szociális hozzájárulási adóról szóló T/627. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Már el is jutottunk a 3. napirendi ponthoz, szintén döntést hozunk részletes 
vita lefolytatásáról. A bizottságunknak arról kell döntenie, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára. Azt javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa majd 
meg a részletes vita során. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek 
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy kérdezem, hogy ki támogatja a 
javaslat egészére történő bejelentkezést. (Szavazás.) Újabb egyhangú szavazáson 
vagyunk túl, e tekintetben tehát a 3. napirendi pontot is lezárhatom.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/629. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 4. napirend tekintetében Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat, T/629. számú tekintetében döntünk részletes 
vita lefolytatásáról. A bizottságnak arról kell határozni, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat következő részei tekintetében 
jelentkezzünk be: 1-4., 19-20., illetve a 48. § tekintetében jelentkezzen be a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban 
van-e bárkinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, így a határozathozatal 
maradt hátra. Ki támogatja, hogy a felsoroltak tekintetében jelentkezzünk be? 
(Szavazás.) Újabb egyhangú döntés született, méghozzá támogató döntés. 

A bizottság működését érintő kérdések 
(albizottságok, alelnöki helyettesítési sorrend, ülésezési rend) 

Az 5. napirendi pontunkhoz jutottunk. A bizottság működését érintő 
kérdésekről. Soron következik a bizottság feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat 
figyelemmel kísérő albizottság létrehozása. (Bányai Gábor alelnök érkezik.) 
Egyszerűbb nevén Ellenőrző albizottság néven fut. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján történik mindez. Tiszteltetem alelnök 
urat. Az Ellenőrző albizottság megalapításával kapcsolatban kiosztottam az írásbeli 
javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat: van-e valakinek ezzel kapcsolatos 
észrevétele. A javaslat tekintetében Molnár Gyula képviselőtársunk lenne az 
Ellenőrző albizottság elnöke, tagjai pedig: Bányai Gábor, Gelencsér Attila, Ovádi 
Péter, Tasó László fideszes képviselőtársak, Z. Kárpát Dániel, a Jobbik részéről, illetve 
Tordai Bence, a Párbeszéd tekintetében. Érdeklődöm, hogy bárkinek hozzászólása, 
módosító indítványa mindezekhez van-e? (Szatmáry Kristóf: Erős felhatalmazást 
adunk a bizottságnak. - Nincs jelentkező.) Türelemmel vártam, hogy kezek a 
magasba emelkedjenek, de csak privát hozzászólásig jutottunk, ami egyáltalán nem 
baj, hiszen, ha így van, határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki támogatja az 
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Ellenőrző albizottság, az iméntiekben elhangzott módon történő felállítását. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú támogató döntés született. 

Ezen napirend B) pontja tekintetében a bizottsági alelnöki helyettesítési 
sorrend meghatározása van még előttünk a határozati házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően a helyettesítés sorrendjére az alábbi javaslatot teszem, melyhez kérem a 
bizottság támogatását. Első helyen Szatmáry Kristóf alelnök szerepelne, második 
helyen Molnár Gyula, az MSZP részéről, a harmadik helyen pedig Bányai Gábor 
képviselőtársunk. Érdeklődöm, hogy ezzel kapcsolatos módosító indítványa, igénye, 
hozzászólási szándéka bárkinek van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, 
kérem, hogy határozzunk a helyettesítési sorrendről. Aki számára elfogadható az 
elhangzott névsor, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú támogató szavazáson 
vagyunk túl.  

A C) pont tekintetében a határozati házszabály 108. § (1) bekezdése alapján 
ülésezési rend tekintetében azt a javaslatot teszem, hogy az eddig bevált gyakorlathoz 
hasonlóan a rendes ülésszakban bizottsági héten, kedden délelőtt, általában 10 órai 
kezdettel tartjuk üléseinket. Tehát ne úgy, mint ma, hanem kedden délelőtt 10 órakor. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) alelnök: Csak a jegyzőkönyv kedvéért: a 

Gazdasági bizottság üléseit, ha lehet, valamennyire vegyük figyelembe, már csak az 
ügyek és a személyek összefonódása végett is.  

 
ELNÖK: Alelnök urat szeretném megnyugtatni, hogy pont ma is ezt tesszük, 

tehát a mai napon is azért ült össze kicsit hamarabb, legalábbis tervei szerint a 
bizottság, hogy a Gazdasági bizottsággal össze tudjuk hangolni a munkánkat. És való 
igaz, jogos a felvetés, a parlamenti szavazások időpontját figyelembe kell vennünk. 
Ugye, minden héten kedden azért nem jellemző a voksolások menetrendje, de amikor 
igen, akkor természetesen a napirend előttik 10 óra 15-ös végéhez alkalmazkodva, 
mindenképpen mi is meghozzuk azokat a szükséges módosításokat, amelyek itt 
indokoltak, de alapesetben a javaslatom a kedd délelőtt 10 óra volt. A szavazások 
számát fölöslegesen ne gyarapítsuk, ezt informálisan elfogadtuk.  

Egyebek 

Egyebek napirendhez érkeztünk. Gyorsan és hatékonyan dolgozik a bizottság. 
Szatmáry Kristóf kezdeményezésére javaslom, hogy a részletes viták gördülékeny 
lebonyolítása érdekében az előző ciklushoz hasonlóan fogadjunk el egy bizottsági 
határozatot, amely a módosítási kezdeményezések benyújtásának határidejéről szól. 
A tervezetet kiosztottuk a képviselőtársaknak. Ennek lényege, hogy ezen 
módosításokat, a kezdeményezéseket legkésőbb a bizottsági ülést megelőző 
munkanapon, a munkaidő végéig kellene a bizottsági titkárságra eljuttatni. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
Érdemi módosítás meg is lepett volna, hiszen a kezdeményezők itt ülnek az asztalnál. 
Amennyiben nincs ilyen, kérem, határozzunk arról, hogy ez a határidőtűzés 
elfogadható-e a bizottság számára. Aki számára igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy az egyhangú döntések napját éljük, és szerencsére ez a döntés is keresztül 
ment. Ezzel összefüggésben tájékoztatom a bizottságot, hogy a saját módosítási 
szándékuk jegyzőkönyvhöz csatolását a HHSZ 134. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
ciklus egészére vonatkozóan rendelem el. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 
bizottságunk által tárgyalt saját módosítási szándékunkat a jelenléti ívhez és a 
képviseleti megbízásokhoz hasonlóan a bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez fűzzük.  
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B) pont tekintetében az egyebeken belül tájékoztatom a bizottságot, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvény 40. § (2) bekezdése alapján a Demokratikus Koalíció, 
mint a bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport Székely Sándor 
képviselő urat mégis delegálta a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésére tanácskozási 
joggal történő részvételére. Ezúton is köszöntjük nagy szeretettel. Nyilván ezzel 
kapcsolatban sem vita, sem aggály, sem kifogás, sem támogató nyilatkozat nem 
merülhet fel, hiszen ez egy tájékoztatás volt.  

Végezetül tájékoztatom a bizottságot arról is, hogy soron következő ülésünket 
előrelátható módon július 3-án, egy szerdai napon tartjuk, tehát rögtön eltérünk attól, 
amit az iméntiekben kértem önöktől. Amennyiben pedig senkinek nincs további 
felvetnivalója,… (Gelencsér Attila: Július 3. az kedd. - Közbeszólás: Tehát nem 
térünk el. - Derültség.) Azonnali ellenőrzést tartunk, de hiszek mindenkinek. Az elvek 
azok elvek, és mi kőkemények vagyunk, ragaszkodunk ezekhez, ily módon, tehát 
július 3-án és nem szerdán tartjuk a bizottsági ülésünket. Érdeklődnék, hogy bárkinek 
érdemi felvetése van-e. Amennyiben lesz szavazás, az nyilván felülírja a menetrendet, 
és akkor rugalmasabbak leszünk az elvekkel.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben további felvetnivaló nem akadt, így bezárom az ülést. További 
eredményes munkát és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok.   

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


