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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2020. június 8-án, hétfőn 12 óra 20 perckor  

az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/10856. szám)  
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 

2. Egyebek   



4 

 

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)  
Ovádi Péter (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Tordai Bence (Párbeszéd) 

A bizottság titkársága részéről 

  Nyilas Dániel bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 20 perc.) 

 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket. 
A bizottsági elnök elnézéskéréssel kell hogy kezdje, hiszen az autószerelői képességeit 
igyekezett megcsillogtatni. Végig úgy tűnt, hogy ez sikerrel és nem késéssel párosul, 
elnézést szeretnék kérni mindannyiuktól, amennyiben más közfeladatukban ez a kis 
feltartás akadályt jelentett. 

Nem is húzom tovább az időt, a határozatképesség megállapítása az első 
feladatom. Rövid egyeztetés után úgy látom, hogy 9 képviselőtárs van jelen, a bizottság 
elnökével együtt 10, helyettesítésről, eseti képviseleti megbízásról nem tudunk, így a 
határozatképesség megállapítható.  

A napirend elfogadása tekintetében kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 
kiküldött napirendet elfogadják-e. Amennyiben igen, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, hogy egyhangú döntés született, a napirendet 
elfogadtuk.  

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10856. számú törvényjavaslat  

Ily módon következő feladatunk az első napirendi pont tárgyalása, amely a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat. Ez a T/10856. számon fut. Döntenünk kell részletes vita lefolytatásáról 
a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. Arról kell döntenünk, hogy bejelentkezünk-e a 
részletes vitára. A bizottság elnöke azt javasolja, hogy a törvényjavaslat következő 
részei tekintetében jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára: 
1-5. §-ok, 21-26., 29., illetve 30. §, 36-39., 43., 82-86-ig terjedő módon, 95-110. §, 
valamint az 1., illetve a 2. melléklet tekintetében. Kérdezem, hogy ez ügyben van-e 
bárkinek észrevétele, megjegyzése. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. Ily 
módon kérem tehát a bizottság döntését. Ki az, aki támogatja, hogy az említett 
paragrafusok tekintetében ez a bizottság bejelentkezzen a részletes vitára. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy újabb egyhangú döntésünk 
született. Megállapítom tehát, hogy a bizottság 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 
törvényjavaslat felsorolt szakaszairól részletes vitát kíván folytatni.  

Egyebek 

A második napirend tekintetében az egyebekre van csak kilátásunk. Szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy következő ülésünket előreláthatólag június 18-
án, csütörtökön 10 órától tartjuk. 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben további felvetése senkinek nincs, úgy az ülést bezárom. További 
eredményes munkát és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc.) 
 
 
 
 

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 
 


