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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/18205.) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont! 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Tóth-Győrvári Erzsébet bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Képviselőtársaimat köszönteném, de csak egyikük 
tartózkodik a teremben, ezért őt megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm, és 
köszöntöm a meghívott vendégeinket és az összes kedves munkatársat, aki segíti 
munkánkat ezen a várhatóan nem maratoni bizottsági ülésen. A Vállalkozásfejlesztési 
bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Szatmáry Kristóf alelnök úr előzetesen írásban a következőkről tájékoztatott. 
„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
2022. február 21-én 9.30-ra összehívott ülésére a Fidesz-KDNP frakciószövetség 
képviselői nem kívánják biztosítani a határozatképességet. A meghívóban szereplő 
napirendi javaslatot nem kívánjuk támogatni, ugyanis ezen törvényjavaslat 
megtárgyalásában az Országgyűlés más bizottsága, jelesül az Igazságügyi bizottság az 
illetékes. Egyúttal tájékoztatom elnök urat, hogy a parlament a meghívóban szereplő 
törvényjavaslatot időkeret nélkül fogja tárgyalni, így a plenáris ülésen lesz lehetőség 
hozzászólni. Aláíró: Szatmáry Kristóf alelnök úr, a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
alelnöke.” Ezt a tájékoztatást kaptuk tehát előzetesen, a bizottság tagjai megkapták ezt 
az üzenetet. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még nem 
határozatképes, és helyettesítésre vonatkozó eseti képviseleti megbízásról nincs 
tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése alapján kísérletet teszek a 
határozatképesség biztosítására. Ennek érdekében öt, azaz öt perc szünetet rendelek 
el, lehetőséget biztosítva ezzel, hogy az esetlegesen később érkező képviselők is 
bekapcsolódhassanak a munkánkba, tehát öt perc múlva teszünk kísérletet a 
folytatásra. 

 
(Szünet: 9.35 - 9.40) 

 
(Molnár Gyula visszatér az ülésterembe.) Mivel a bizottság jelen lévő 

képviselőinek másik ötven százaléka megérkezett a terembe, ezért engedjék meg, hogy 
tájékoztassam önöket a napirendi javaslatról és indokairól. A napirenden az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
és egyéb törvények módosításáról szóló T/18205. számú törvényjavaslat szerepelt 
volna, amely többek között a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényt is 
módosítja. Ez az oka, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság szerette volna tárgyalni ezt 
az indítványt. Boldog békeidőkben ennek feltételezhető módon nem is lett volna 
akadálya. A Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó kérdésként a 
bizottság a mai ülésen a részletes vitához való kapcsolódásról szóló döntését hozhatta 
volna meg, bekapcsolódva így a javaslat érdemi tárgyalásába.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

Megállapítom ugyanakkor, hogy a határozatképességet nem sikerült biztosítani, 
a bizottság nem határozatképes, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének 
megfelelően megállapítom a bizottsági ülésről távol maradó tagok névsorát. Szatmáry 
Kristóf alelnök, a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az 
ülésről távol maradnak. Így tehát nincs jelen az ülésen: Szatmáry Kristóf alelnök úr, 
Bányai Gábor alelnök úr, Becsó Zsolt képviselő úr, Gelencsér Attila képviselő úr, Ovádi 
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Péter képviselő úr, Tasó László képviselő úr, Hollik István képviselő úr. 
Távolmaradását jelezte továbbá Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony és Tordai 
Bence képviselő úr is. Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő 
előzetesen bejelentette az ülésről való távolmaradását, a határozatképtelenség miatt az 
ülést berekesztem.  

Egyben szeretném megköszönni a bizottság összes munkatársának, a mi 
munkánk biztonságát szavatoló kollégáknak azt, hogy az egész cikluson keresztül 
segítették, támogatták minőségi munkával a feladatvállalásunkat. Ezt azért tartom 
fontosnak elmondani, mert elképzelhető, hogy ebben a ciklusban többször formális 
bizottsági ülésen már nem találkozunk. A bizottság elnöke szerencsésnek érezhette 
magát, hogy ilyen kiváló segítői vannak, akik kihúzták az esetlegesen kétes és 
bizonytalan helyzetekből is. Nagyon remélem, hogy valamilyen formában, de a közös 
munkát tudjuk folytatni a következő időszakban is. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést tehát berekesztem, a legjobbakat, jó egészséget és további jó munkát 
kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


