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(VFB-22/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2019. november 18-án, hétfőn 11 óra 34 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 

1. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek 
megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8015. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló törvényjavaslat (T/8021. 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  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Ovádi Péter (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Tordai Bence (Párbeszéd) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Molnár Gyulának (MSZP) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel üdvözlöm képviselőtársaimat, munkatársainkat, meghívottjainkat a 
bizottság ülésén. Az ülést megnyitom. A határozatképesség megállapítása tekintetében 
kijelentem, hogy 6 fő személyesen, míg 3-an eseti képviseleti megbízással vannak jelen, 
így a bizottság kétségkívül határozatképes.  

A napirend elfogadása tekintetében képviselőtársaimhoz fordulok azt illetően, 
hogy a kiküldött napirendi javaslatot ebben a formában elfogadják-e. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ritka egyhangú döntést hoztunk, 
a napirendet elfogadtuk.  

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes 
adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények 
módosításáról szóló T/8015. számú törvényjavaslat  

Meg is nyitom az első napirendi pontot, amely a Versenyképesebb 
Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló 
törvények módosításáról szól. Mindez a T/8015. számon fut. Döntünk a részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. A bizottságnak arról kell dönteni, 
hogy bejelentkezik-e a részletes vitára. Javaslatom az, hogy a törvényjavaslat következő 
részei tekintetében jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság: 5-26. §-ok, 33-37. 
40-51, 70, 71, 76. §-okra, valamint a 2., illetve a 3. mellékletre. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy ilyen 
igény nincsen, ezért a bizottság döntését kérem: ki támogatja azt, hogy a felsorolt 
pontok tekintetében jelentkezzen be a bizottság vitára? (Szavazás.) 10 igen szavazatot 
számoltunk össze. Tartózkodásra, illetve ellenpróbára úgy látom, hogy nincs 
szükségünk. Megállapítom tehát, hogy a bizottság a megnevezett részek tekintetében 
kívánja a részletes vitát lefolytatni. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk.  

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslat  

A második napirendi pontot megnyitom. Ennek értelmében a 
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 
szóló törvényjavaslat tekintetében, mindez a T/8021. szám alatt fut, döntünk a 
részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. A bizottságnak úgy 
szintén arról kell döntenie, hogy bejelentkezik-e a részletes vitára. Azt javaslom, hogy 
a törvényjavaslat 4. §, a 6-12. §, 23-34. §, a 37-40. közötti §-ok, a 70., illetve a 77-86. 
terjedő §-ok tekintetében, valamint a 89-95. §-okra, illetve a 2. és 3. mellékletre 
vonatkozóan jelentkezzen be bizottságunk a részletes vitára. Kérdezem, hogy van-e 
bárkinek észrevétele ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem 
látok, kérem a bizottság döntését. Ki támogatja, hogy a bizottság ekképpen 
jelentkezzen be a vitára? (Szavazás.) Ritka időket élünk, hiszen újabb egyhangú 
döntést hoztunk. Megállapítom tehát, hogy a bizottság az említett részek tekintetében 
kíván részletes vitát lefolytatni. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatom.  
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Egyebek 

Egyebek tekintetében úgy látom, hogy felvetnivalója senkinek nincs, ezért 
tájékoztatom a bizottságot, hogy Palkovics miniszter úr előzetesen november 27-re 
tervezett meghallgatását egyéb okokból lemondta, a meghallgatás várható időpontja 
jelen állás szerint december 3-a, kedd, 15 óra. Ugyanakkor, mivel plenáris ülésnapról 
van szó, további egyeztetések folynak az időpont tekintetében. Úgy gondolom, hogy 
amennyiben nem járnak ezek sikerrel, legkésőbb december 5-én sor kell hogy kerüljön 
erre a kiváló meghallgatásra. (Tordai Bence érkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Még nem zártuk le a bizottság ülését, és Tordai Bence képviselőtársunk teljes 
erejével megérkezhetett. De a bizottsági ülés lezárása előtt szeretném jelezni, hogy 
soron következő ülésünket november 26-án, kedden tartjuk, előreláthatóan 11 órától. 
És ha további felvetés nem érkezik, a bizottság ülését bezárom. További eredményes 
munkát és jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 
  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 
 


