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Napirendi javaslat  
 

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

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6351. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Becsó Zsolt (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Molnár Gyulának (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését kis késéssel azért, hogy képviselőtársaink 
statisztikái egészségesek maradjanak, megnyitom.  

Egyben a határozatképesség megállapításával kezdjük feladatunkat. 
Kollégáimmal történő egyeztetést követően megállapítom, hogy hat fő személyesen van 
jelen, négyen pedig eseti képviseleti megbízással tartózkodnak virtuálisan közöttünk, 
így nincs más feladatom, mint elfogadni az előttünk fekvő napirendi javaslatot, amely 
nagy vitát nem kér, abszolút technikai jellegű előterjesztések vannak előttünk. Kérem, 
aki elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú döntés született: elfogadtuk a napirendünket.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat  
Első napirendi pontunk tekintetében a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslat, mely a T/6322. számon fut tekintetében 
döntésre kerül sor a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján. Vitához kapcsolódó bizottságként kell írásban 
bejelentkeznünk, hogy a költségvetési törvényjavaslat mely szerkezeti egységei 
vonatkozásában folytatjuk le a részletes vitát. Javaslom, hogy a bizottság szokásaihoz 
híven a törvényjavaslat egészét vitassa majd meg a részletes vita során. Érdeklődöm, 
hogy kíván-e valaki hozzászólni ehhez az elképesztően izgalmas témához. (Nincs 
jelentkező.) Nincs jelentkező. Kérem a bizottság döntését: ki támogatja tehát, hogy a 
törvényjavaslat egészét illetően jelentkezzen be a bizottság a vitára? (Szavazás.) Újabb 
egyhangú döntést hoztunk. Lehet, hogy más szavazásokat is kezdeményeznünk kéne. 
Megállapítom tehát, hogy a bizottság egyhangúlag a törvényjavaslat egészéről kívánja 
a részletes vitát lefolytatni, így ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/6351. számú törvényjavaslat   
A második napirendi pontot megnyitom. Az egyes adótörvények és más 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsán nyitjuk meg, ez a 
T/6351. számon fut. Dönteni fogunk a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján. A bizottságunknak arról kell döntenie, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat következő szakaszai tekintetében 
jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a vitára: 1-36., 42., 46-56. §-ra és az 
1-3. mellékletek kapcsán tegyük meg mindezt. (Bányai Gábor érkezik.) Nagy 
tisztelettel köszöntöm alelnök ura. Még éppen idejében érkezett, hogy a 2. napirendi 
pontról szóló szavazásban részt vegyen. A felsorolt paragrafusok tekintetében 
kérdezem, hogy ki támogatja, hogy az egyes adótörvények kapcsán bejelentkezzen a 
bizottság a vitára? (Szavazás.) Egyhangúlag, most már 11 szavazattal fogadtuk el, hogy 
a bizottság jelentkezzen be. Így ezt napirendi pontot lezárhatom.  

Egyebek 

Egyebek tekintetében körbenézek, hogy van-e bárkinek felvetnivalója. (Nincs 
jelentkező.)  
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Az ülés berekesztése 

Egyúttal közlöm, hogy a soron következő ülésünket előreláthatóan június 25-én 
egy keddi napon tartjuk. Pontosabb időpontról még nem tudok beszámolni, de amint 
ez meglesz, kedves kollégáim természetesen kiküldik a meghívót. Magasba emelkedő 
kezet nem látok, talán gyorsasági rekordot döntve ezt a bizottsági ülést lezárom, 
további szép napot és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


