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Napirendi javaslat 

1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdés alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Sneider Tamás (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bóna Zoltán (Fidesz) Petneházy Attilának (Fidesz)  
L. Simon László (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
bizottság mai ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, Bóna Zoltánt Petneházy Attila 
képviselő úr helyettesíti, L. Simon Lászlót pedig Szászfalvi László alelnök úr, így a 
bizottságunk 6 fővel határozatképes.  

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 6 igennel a napirendet elfogadtuk. 
(Sneider Tamás megérkezik.) A jegyzőkönyv számára is tisztelettel köszöntöm 
Sneider képviselő urat. Így a bizottság létszáma, a helyettesítésekkel együtt, 7 főre 
módosult.  

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat  

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Rá is térünk első napirendi pontunkra, a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú 
törvényjavaslatra. Mint vitához kapcsolódó bizottság, arról kell ma döntést hoznunk, 
hogy a zárszámadás mely szerkezeti egységei tekintetében kívánunk részletes vitát 
lefolytatni. Javaslom, hogy szokásainkhoz híven a törvényjavaslat egészére 
jelentkezzünk be, tehát az 1-22. §-ra, és az 1-5-ig tartó mellékletekre. (Szávay István 
megérkezik.) Szávay István képviselő úr is megérkezett, így a bizottságunk létszáma a 
helyettesítésekkel együtt 8 fő. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Tehát 
Szávay képviselő úr kedvéért röviden megismételve, a zárszámadási törvény egészére 
jelentkezünk fel, ezzel nem korlátozunk be senkit sem a kisebbségi, többségi 
véleményben, sem a leadandó módosító javaslatokban. Szavazzunk! Ki az, aki ezt a 
javaslatot, hogy az egészre felcsatlakozunk, elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
8 igennel a bizottság ezt elfogadta.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a közeljövőben 
tartandó üléseink úgy alakulnak, hogy október 25-én, tehát a jövő hét szerdán, az 
ünnepet követően - az egy B hét lesz - várhatóan 10 órakor lenne a bizottságunk 
napirendjén a zárszámadási törvény részletes vitája. Arra kérem a jelenlévőket, hogy 
kisebbségi, többségi véleménnyel erre az időpontra készüljenek.  

November 7-én lenne a Bethlen Gábor Alap 2016. évi beszámolója, illetve a 
megyei választások rövid értékelése Felvidéken, Szlovákiában, és Potápi Árpád 
államtitkár úr egy nemzetpolitikai tájékoztatót is tartana. Ez a három fontosabb 
napirendünk lenne. Ez tehát november 7-e, szerda 10 óra.  

November 13-án kerülne sor nagykövetjelölti meghallgatásra, vélhetően 11.30-
kor. Az egy A hét hétfője, de jelenleg is regnáló nagykövetjelöltekről van szó, akik 
ebben az időpontban tudnak bizottsági meghallgatásokra hazaérkezni. Tehát ez 
november 13. November 27-én szintén nagykövetjelölti meghallgatás lesz. Az 
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elkövetkezendő időszakban ezt a négy bizottsági ülést tervezzük és látjuk előre 
egyelőre.  

Nem bizottsági ülésként, de tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy 
bizonyára kaptak önök vagy a frakciók meghívót, november 9-én lesz a Diaszpóra 
Tanács ülése Budapesten, a megszokott helyszínen, a Várkert Bazárban, reggel 9 órai 
kezdéssel, és másnap, november 10-én pedig a Magyar Állandó Értekezlet ugyanott.  

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyebekben van-e kérdés, 
hozzászólás, felvetés. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Jól értem, hogy november 7-én Potápi 

államtitkár úrral a BGA éves beszámolója is benne lesz, ugye?  
 
ELNÖK: Igen, lesz BGA-beszámoló és külön egy nemzetpolitikai tájékoztatója 

az államtitkár úrnak, és a megyei választások Szlovákiában. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben más kérdés nincs, úgy megköszönöm a munkájukat, és a 
bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 

 
 
 
 
 
 
 

  Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 


