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Napirendi javaslat 

 
1. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1671. 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 kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket és 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.  

A napirendtervezetet szokásos módon képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, 
hogy kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Nincs. 

A napirendtervezetről szavazást kérek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Hat igen szavazattal - egyhangú szavazással - ezek szerint fogunk haladni.  

Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy miután dr. Apáti István bejelentette, 
hogy kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából, ezzel a házszabályunk jelenleg 
érvényes rendelkezése szerint megszűnik a bizottsági tagsági jogosultsága. Amíg a 
parlament nem rendelkezik másképp, addig 10 tagú a Mezőgazdasági bizottság. Jelzem, 
hogy két albizottságban is tag volt István, az Erdészeti albizottságban és a Kertészeti 
albizottságban. Én majd azt fogom javasolni, hogy várjuk meg, amíg kiegészül a 
bizottságunk, és annak megfelelően töltsük majd fel az erdészeti és a kertészeti 
albizottsági pozíciókat is.  

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

A napirendünk egyetlen érdemi pontja, hogy a T/1671. számon benyújtott 2017. 
évi zárszámadási törvényjavaslat - így egyszerűsítem ezen hosszú név mellőzésével - 
részletes vitájában majd részt szeretnénk-e venni. Ez egy speciális törvényjavaslat, 
amiről a házszabály külön rendelkezik az arról szóló vita kapcsán. Egyetlenegy érdemi 
kérdés van, hogy a 2017. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló, imént említett 
T/1671. számú törvényjavaslat vitájában valamennyi szerkezeti egység, illetve az 1-5. 
melléklet tekintetében a bizottságunk részt akar-e venni, hogy a teljes terjedelmére 
vonatkozóan a vita lefolytatható legyen. Paragrafusszám szerint ez az 1-22. §, a 
mellékletek számát tekintve pedig az 1-5. melléklet, ahogy említettem. Én erre teszek 
javaslatot, hogy korlátozás nélkül vegyünk részt a részletes vitában. Ez az 
előterjesztésem.  

Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e ehhez? (Nincs jelzés.) Nincsen.  

Határozathozatal 

Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért, hogy az imént ismertetett módon 
vegyünk részt az előbb említett zárszámadási törvényjavaslat részletes vitájában? Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ezzel gyakorlatilag az 1. napirendi pontot le is zárom.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
október 25-én - ez egy csütörtöki nap, de miután 23-a kedd, ott hosszú hétvége és szünet 
van, 24-én, szerdán lesz az úgynevezett hétfői parlamenti nap, ez a B hétnek megfelelő 
ülésnap lesz, és az ezt követő nap lesz az az ominózus csütörtök - bizottsági ülést 
szeretnék elrendelni, részben a bizottsági tagok által is igényelten, hogy a vidékfejlesztési 
program helyzetéről egy tájékoztatást hallgassunk meg. Ezért kezdeményeztem dr. 
Kondra Laura, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatásokért felelős elnökhelyettese, és az Agrárminisztérium agrár-vidékfejlesztési 
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területért felelős államtitkára meghívását. Kis Miklós államtitkár úr azonban jelezte, 
hogy már lekötött nemzetközi tárgyalási napja van, ezért helyettesét, dr. Mezei Dávidot 
fogja delegálni. Én ezt elfogadtam. Kondra Laura úgy jelezte, hogy ő személyesen fog 
részt venni a Magyar Államkincstár részéről. Tehát ez lesz a fő napirendi pontunk.  

Ugyanakkor várhatóan ezen az ülésnapon már olyan stádiumba kerül két 
törvényjavaslat, amit a bizottságunknak tárgyalni kell majd, az egyik az állatok 
védelméről szól, a másik várhatóan a zárszámadás, ami olyan szakaszba kerülhet, hogy 
a részletes vitát már lefolytathassuk, ezért csütörtökön 9 óra 30 percre javasolom az ülés 
kezdetének időpontját.  

Nekem ennyi volt az egyebekben a mondanivalóm. Kérdés, észrevétel van-e? 
(Jelzésre:) Igen. Magyar Zoltán alelnök úr! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ebédidőben lesz a találkozó a kínai delegációval. Ezzel kapcsolatban mi a teendő?  
 
ELNÖK: Semmi teendő nincs, a titkárság a meghívást mindig időben megteszi. 10 

óra 30 perckor kezdünk, a Parlament főemelet 61. számú termébe várunk mindenkit a 
meghívásnak megfelelően. Ezek után kerül sor az ebédre, én úgy tudom, be kellett 
jelenteni, hogy ki akar részt venni a 12 órakor kezdődő, általam a vendégek részére adott 
ebéden. (Magyar Zoltán: Erre jelentkeztem?) Megoldjuk. (Magyar Zoltán: Köszönöm.) 

Tehát 10 óra 30 perckor főemelet 61., majd 12 órakor egy ebéd. Kérem a 
titkárságot, hogy jelezzék a szervezőknek, hogy 13 órakor nekem ott lejár az ebédidőm, 
hogy azt a kínai vendégek is tudják. 

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy kérdésem még lenne: 

elnök úrnak van esetleg információja, hogy az osztatlan közös felszámolását célzó 
törvényjavaslat várhatóan ebben az ülésszakban bekerül-e a Ház elé? 

 
ELNÖK: Igen. Úgy tudjuk, hogy az Agrárminisztérium egész előrehaladott 

állapotban van a szövegezéssel. Mint ahogy jeleztem, én azt kértem a miniszter úrtól, 
hogy ha átfutották már a formalitás szabályait államtitkári körök és minden egyéb 
tekintetben, benyújtás előtt egy szakmai konzultációt tartsunk, hogy melyek a fő irányok 
ebben a tekintetben, hogy esetleg azzal a sok praktikus ötlettel, amit az élet hozott elénk, 
hogy így kellene vagy úgy kellene, esetleg be tudjunk segíteni az előterjesztőnek, hogy ne 
módosító indítványokkal kelljen bombázni, hanem esetleg azokat tartalmazza az 
előterjesztés. (Magyar Zoltán: Remek, köszönöm.) 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs további kérdés, az egyebek napirendi pontot lezárom, és az ülést 
berekesztem. Köszönöm a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc) 

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


