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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: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Ovádi Péter (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Molnár Gyula (MSZP) Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 
 

  



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves munkatársainkat, 
meghívott vendégeinket. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. 
Várhatóan nem ez az ülés lesz a maratoni, és nem itt fogunk hosszúsági rekordot 
dönteni, de azért törekszünk mindent belepréselni.  

A kollégákkal való egyeztetés alapján úgy látom, hogy 7-en személyesen vagyunk 
jelen, három képviselőtársunk eseti megbízási képviselettel vesz részt, illetve kvázi vesz 
részt a munkánkban. Ily módon a bizottság határozatképes.  

Következő feladatunk a napirend elfogadása, ahol is meg kell kérdeznem 
képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirend javaslatot elfogadhatónak tartják-e.  
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta a napirendet.  

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

Egyetlen napirendi pontot látok: a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Ez a 
T/7556. számon fut. Dönteni fogunk a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. A bizottságunknak, 
minden évben megszokott módon arról kell dönteni, hogy a részletes vita során a 
törvényjavaslat mely részeit kívánjuk tárgyalni. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat 
egészére kiterjedően jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára. 
Mindez az 1-21. terjedő paragrafusokat és az 1-5. terjedő mellékleteket foglalja 
magában. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek valamilyen észrevétele, 
ellenvetése, kritikai megjegyzése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem látok ilyet, 
akkor csak a szavazást kell kiírnunk erről a kérdésről, magyarán, hogy a bizottság a 
javaslat egészére jelentkezzen be a vita tekintetében. Kérem, aki támogatja mindezt, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú döntés született 10 igen szavazattal. 
Megállapítom, tehát, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a törvényjavaslat egészére 
kiterjedően kívánja lefolytatni a részletes vitát. Ezt a napirendi pontot le is zárhatom.  

Egyebek 

Egyebek között pedig arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy következő 
ülésünket október 29-én, kedden, várhatóan 10 órakor tartjuk. 

Egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy október 31-én 11 órakor fogadjuk a 
Kínai Országos Népi Gyűlés pénzügyi és gazdasági bizottsága delegációját. Kérem majd 
képviselőtársaim jelzését arról, hogy ki tud részt venni ezen a kiemelt találkozón, illetve 
megbeszélésen. Ezt nyilván majd külön csatornákon keresztül fogjuk megbeszélni. 
(Bányai Gábor jelentkezik.) Alelnök úr, szólásra jelentkezett? (Bányai Gábor: Nem, 
csak jelentkeztem.) Jó, örömteli, magam is ott leszek a találkozón, de ezt akkor 
megbeszéljük bizottsági ülésen kívül.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben senkinek nincs felvetnivalója, az ülést lezárom. További 
eredményes munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek. 
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(Gelencsér Attila érkezik.) És még a lezárás közepén vagyunk… (Bányai Gábor: 
Kezdjük újra. - Derültség.) Akkor mondom még egyszer, hogy mindenki hallja: október 
29-én, kedden, várhatóan 10 órakor tartjuk következő ülésünket, október 31-én 11 
órakor fogadjuk a Kínai Országos Népi Gyűlés pénzügyi és gazdasági bizottsága 
delegációját. Amennyiben pedig senkinek nincs további felvetnivalója, az ülést 
bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc.) 

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 


