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Napirendi javaslat  

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/629. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke 
  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kepli Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
Hajdu László (DK)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy kezdjük el a mai ülést. 
Megnyitom a Fenntartható fejlődés bizottságának mai, június 25-ei ülését. 
Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot: az 

első napirendi pont Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat T/629. számon döntés részletes vita 
lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján, a második 
napirendi pont pedig az egyebek. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze, hogy a napirendet elfogadjuk! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendünket elfogadta. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rögtön rátérünk az első napirendi pontra, azaz a részletes vita 
lefolytatásáról kell döntenünk Magyarország 2019. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Költségvetési bizottság. Ez a 
törvényjavaslat tipikus salátatörvény, benne számos, a bizottságunk 
feladatkörét érintő, például a természetvédelemről, a klímapolitikáról, a 
hulladékgazdálkodásról, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 
módosításával. Így javaslatot teszek arra, hogy a bizottságunk döntsön a 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatásáról. (Hajdu László megérkezik.) 
Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-
116. §-okra, illetve az 1-4. mellékletre tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
kérem, hogy szavazzunk! 

Ki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottságunk kapcsolódott a törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm 
szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom. 

Egyebek 

A második és mai utolsó napirendi pontunk az „Egyebek”. Szeretnék e 
napirendi pont keretében néhány ügyről tájékoztatást adni.  

Először is, ami fontos, hogy a következő ülésünk ezen a héten, szerdán, 
június 27-én, 14 órától lesz az Országház Tisza Kálmán termében, ez a 
főemelet 37. számú tanácsterem, és napirenden a 406. és a 384 számú 
törvényjavaslatok részletes vitája lesz. Az erre szóló meghívót kiküldtük 
pénteken. 

A következő hír, hogy jövő héten újra találkoznunk kell, hogy tartsunk 
bizottsági ülést. Egyrészt a költségvetés részletes vitája lesz napirenden, 
másrészt pedig a mostani kapcsolódás miatt a T/629. számú, a költségvetést 
megalapozó törvényjavaslat részletes vitáját is lefolytatjuk majd ezen az 
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ülésen. Az időpontról természetesen egyeztetni fogunk, de az sajnos már 
biztos, hogy július 3-a, kedd előtt nem tarthatjuk. Tudjuk, hogy házelnök úr 
igen szigorúan akarja venni, hogy mikor tarthatnak a bizottságok ülést. 

Még szeretnék tájékoztatást adni arról is, bár már a múltkori ülésen 
szóltam róla, hogy meghívtuk a bizottság ülésére Szijjártó miniszter urat az 
ENSZ előtti önkéntes magyarországi jelentésről a fenntartható fejlődési 
célokkal kapcsolatban. Azt is írtuk hivatalosan, amikor Szijjártó miniszter urat 
meghívtam, hogy természetesen igyekezünk alkalmazkodni az ő életéhez, 
tudjuk, hogy elég sokat kell külföldön is tartózkodnia. Az időpont, amit 
miniszter úr ajánlott, július 9-e, hétfő. Rossz hír egy kicsit, hogy reggel korán, 
8 óra 30 perckor kezdenénk. Nagyon remélem, hogy mindenki meg tudja 
oldani, hogy ideérjen a bizottsági ülésre. 

Szeretném még elmondani, hogy ha nincs kifogásuk ellene, 
meghívnánk erre az ülésre, amelyen a miniszter úr tart erről egy tájékoztatót, 
az Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
érintett államtitkárait, meghívnánk dr. Bándi Gyula szószóló urat, az Országos 
Környezetvédelmi Tanács elnökét, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
tagjait, illetve néhány civil szervezet képviselőjét. Ez azért lenne fontos, mert 
tudomásom szerint más körben a Külgazdasági Minisztérium nem tart ilyen 
tájékoztatót. Ha ezt el tudják fogadni, akkor azt gondolom, szavazzunk arról, 
hogy egy szélesebb körű meghívotti körnek lehetőséget adunk, hogy 
meghallgassa, tájékozódjon erről az önkéntes jelentésről.  

Ezért megkérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy egy szélesebb körű 
meghívás legyen. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönjük 
szépen.  

Kérek szépen mindenkit, hogy a naptárába a július 9-e 8 óra 30 percet 
írja be. 

Az ülés berekesztése 

Nekem nincs több bejelentenivalóm az egyebekben. Kérdezem 
tisztelettel, hogy kinek van egyebek között bejelentenivalója. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor a mai ülést lezárom. Találkozunk e héten, szerdán 
14 órakor. Köszönöm szépen a részvételt. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 
  

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


