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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 résztvevői 
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke    
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)   
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
Balla Mihály (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Csizi Réka bizottsági munkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő 

 

  

Meghívottak részéről  

Megjelent 

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom a határozatképességünket. Az ülést megnyitom. A 
napirendet fölteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

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 vitához kapcsolódó bizottságként) 

Első napirendi pontunk a 2017. évi központi költségvetés 2016. évi törvény 
végrehajtásáról szóló javaslat. Döntenünk kell arról, hogy a bizottság a részletes 
vitában a zárszámadás mely szerkezeti egységeit tárgyalja meg. A 
Külügyminisztérium elsősorban a XVIII. fejezetben érintett, de a zárszámadás 
tárgyalása és szerkezete speciális, ezért javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában folytassa le a bizottság a részletes vitát. Van-e ezzel kapcsolatban 
bárkinek véleménye, javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Ellenvéleménye? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincsen.  

Határozathozatal 

Fölteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Tehát a törvényjavaslat egésze vonatkozásában lefolytatjuk a vitát. Ez volt az 
1. napirendi pontunk. Valami ég. Nem ég valami? (Dr. Brenner Koloman: De, ég.) 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. A bizottság a részletes vitát a november 6-ai 
ülésén fogja majd lefolytatni, ugyebár, tehát nem kell rendkívüli ülésben 
gondolkodnunk. (Közbeszólásra:) Így van. Bizonyára értesült a bizottság minden 
tagja arról, hogy ezen az ülésen fogjuk napirendre venni az ukrajnai kérdéseket is. 
Aznap van ugyanakkor viszont a kiutazásunk Finnországba, mert a helsinki 
kongresszus aznap már elkezdődik - az Európai Néppárt kongresszusa -, ezért lehet, 
hogy egy korai időpontra, 8 órára fogom az ülést összehívni előreláthatólag (Dr. 
Fürjes Róberthez:) - Légy szíves, Robi, erre majd figyeljetek! -, hogy meg tudjuk 
vitatni. Ez nem lesz túl komoly, de ugyanakkor viszont meg akarjuk Ukrajnát teljes 
egészében vitatni. Arra elvállalta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is, hogy itt lesz, 
illetőleg komolyabb kormányzati részvételt is kezdeményeztünk.  

Ez így összhangban van egyébként az LMP kezdeményezésével. (Dr. Fürjes 
Róberthez:) Az LMP-t, tájékoztasd arról - Jó? -, hogy a következő ülésünkön az ő 
javaslatukkal összhangban napirendre vesszük az ukrán témát. De nem együttes ülés 
keretében, mert ők az Európai ügyek bizottságának és a Nemzeti összetartozás 
bizottságának együttes ülését kezdeményezték volna. Viszont nem tudtuk 
összehangolni.  

Mindhárom bizottságnak van dolga egyébként ezzel a kérdéssel, tehát külön-
külön fogjuk megtárgyalni ezt a kérdést. Mi november 6-án fogjuk az ukrán helyzetet 
a maga összetettségében áttekinteni, jó? Tehát így készüljön minden képviselő, ha 
kérhetem. 
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Van-e az egyebekkel kapcsolatban bárkinek bármi? (Jelzésre:) Parancsolj, 
Lőrinc! 

 
NACSA LŐRINC (KDNP): A jegyzőkönyvben is Isten éltesse az elnök urat, a 

bizottság nevében. (Derültség és kopogás.)  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm; teljesen új jogszokást indítottál ezáltal. 

Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök asszony! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Én csak szeretném 

megragadni az alkalmat napirenden kívül, hogy gratuláljak Németh Zsolt elnök úrnak 
az ET PKGY alelnöki pozíciójához. Nagyon büszkék vagyunk rád, és sok sikert 
kívánunk a munkádhoz.  

Nélküled nem lenne ma ilyen a nemzetpolitika, nem lenne Szinevér, nem lenne 
Tusványos és még sok-sok minden, amit hadd ne soroljak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: És ha ehhez még hozzávesszük a születésnapi jókívánságokat… 

(Közbeszólások: Isten éltessen! - Derültség.) Nagyon kedvesek vagytok.  
Az elkövetkezendő időszakban sok jó dolog vár ránk. Úgy legyen! Ez a kedvenc 

szavam. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc)  
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


