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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Balla Mihály  (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik )
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig Pintér Lászlónak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) megérkezéséig dr. Braun Mártonnak (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig Kovács Lászlónak (MSZP)
Zagyva György Gyula (Jobbik) megérkezéséig Szávay Istvánnak (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár
Misovicz Tibor gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár
(Külügyminisztérium)
Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

Megjelent

Klein András kabinetvezető (Külügyminisztérium)



6

(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 09 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Ülésünket ezennel megnyitom, és bejelentem a helyettesítéseket:
Kőszegi Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Tilki Attila képviselő urat, Szávay István
képviselő úr Zagyva képviselő urat és Vejkey Imre Kalmár Ferenc képviselőtársunkat.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirendi javaslat elfogadása

A mai bizottsági ülésünkre a napirendet elküldtük írásban. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ezzel a napirendi javaslattal egyetért-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.
1. napirendi pontunk… Mielőtt még belekezdenénk a napirendbe, a hölgyektől hadd

kérjek engedélyt arra, hogy urak megszabadulhassanak a zakójuktól, ha úgy érzik, mert elég
forró ma a levegő, már reggel nyolc órakor is 29 fokot mutatott a hőmérő. Kérem
megértésüket!

A Külügyminisztérium költségvetésének helyzete

Tehát a 1. napirendi pontunk a Külügyminisztérium költségvetésének helyzete. Ehhez
köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat és Misovicz Tibor helyettes államtitkár urat, illetve
kabinetvezető urat.

Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze azt a helyzetet, amit most
tapasztalnak a Külügyminisztérium költségvetésének háza táján. Ezt követően
képviselőtársainak lesz lehetősége kérdéseket, véleményeket megfogalmazni.

Öné a szó, államtitkár úr.

Németh Zsolt tájékoztatója

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Először is szeretnék általában egy nagy kérdőjelet elhelyezni az úgynevezett
„sikeres kormányzati válságkezelés 2009-2010.” című propaganda után. Ezt követően
szeretném némileg megkérdőjelezni a gondos gazdálkodással kapcsolatban a
Külügyminisztérium elmúlt években folytatott tevékenységét. Ugyancsak e tekintetben
szeretném néhány kérőjellel ellátni a magyar európai uniós elnökségi felkészülést. Aztán
néhány botrányos egyedi ügyre is szeretnék kitérni.

Elvégeztük első körben a Külügyminisztérium gazdálkodásának az átvilágítását, és azt
kell mondanom, hogy meglehetősen drámai állapotokat találtunk: mintegy 12 milliárd forint
hiányzik a Külügyminisztérium kasszájából, és ez meglehetősen komoly problémákat vet fel a
külügyi gazdálkodás ez évi kilátásait illetően.

Menjünk egy kicsit közelebb a kérdéshez, miből tevődik össze ez a 12 milliárd
forintos hiány. Először is egy meglehetősen problémás gyakorlat adja talán a legnagyobb
részét ennek a hiánynak: mind a mai napig Magyarország nem fizette ki a nemzetközi
szervezetek irányába az esedékes tagdíjat, ez 5,7 milliárd forint. Ebben benne vannak az
EBESZ-, az Európa Tanács-, a WTO-, az OECD-, NATO-, ENSZ-kötelezettségeink. Úgy
gondolom, hogy ezeknek a nemzetközi szervezetek irányában meglévő kötelezettségeinknek a
ki nem fizetése - különösen akkor, amikor komoly nemzetközi szervezetekben tagságra
pályázik Magyarország, ENSZ BT-tagság 2012-13., hogy csak egy példát említsek -, nem
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éppen tekinthető a gondos, felelős, előrelátó gazdálkodásnak részünkről. Tehát ez 5,7 milliárd
forint, amiről beszélünk.

Másodszor egy nagyon komoly tétel. Bizonyára emlékeznek rá a képviselőtársak,
hogy 12 külképviselet bezárásával kapcsolatban intézkedett az előző kormány. Meglehetősen
komoly viták voltak ekörül tartalmi, szakmai kérdésekben a bezárások indokoltságát illetően.
De azért nem elhanyagolható helyet kap az érvek között a takarékoskodás lehetősége.

Ezzel kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy a takarékoskodás célkitűzése nem
realizálódott; 1,3 milliárd forintos mínusszal sikerült zárni ezt a bezárási hadműveletet is a
tervezett eredményekhez képest. Gyakorlatilag olyan okokkal magyarázható ez, hogy például
a bezárások személyügyi vonzatait nem vonta le a kormányzat, hanem a bezárt
külképviseleteken dolgozó munkatársakat a kormányzat szétterítette más állomáshelyeken.
Így ezeknek az egyéni érdekeknek az érvényesítése lehetetlenné tette a várt takarékoskodás
realizálódását. Illetőleg olyan elemeket is szeretnék hangsúlyozni, amelyek, mondjuk,
számszerűsítése ettől független.

Például úgy zártunk be külképviseleteket Düsseldorfban vagy Chicagóban, hogy még
mind a mai napig fizetjük a bérleti díjakat ezen bérlemények után. Tehát azt hiszem, hogy
Rejtő Jenő is tolla végére venné ezeket a történeteket, hiszen üresen álló ingatlanok,
diplomáciailag kiépített bázisok, fizetjük értük a tagdíjat, de már bezártuk, nem vagyunk
jelen.

Egy harmadik összetevő, amit szeretnék itt kihangsúlyozni, egy egészen elképesztő
költségvetési manőver; 2,8 milliárd forint szerepel a Külügyminisztérium költségvetésében
úgy, hogy majd az eladandó ingatlanokból befolyó összeggel gazdálkodjon a minisztérium.
Mondanom sem kell, hogy ez a 2,8 milliárd forint nem realizálódott, semmilyen ingatlant nem
adott el a minisztérium, nemhogy nem adott el, hanem még meg sem kezdte az eladás
előkészítését ezen ingatlanok esetében. Így aztán olyan tételek látják ennek nagyon komoly
kárát, mint például az európai uniós felkészülésünk, hiszen csak az idei esztendőben 2,1
milliárd lenne az egyébként 9 milliárdos összegből az európai uniós felkészülésre fordítandó
összeg. Tehát ez önmagában egy nagyon jelentős tétele a 2010. évi európai uniós
felkészülésnek. Tekintettel arra, hogy nem realizálódtak ezek a bevételek, ezekre a forrásokra
támaszkodni nem lehet, szerződéseket nem lehet megkötni, így ebből fakadóan az európai
uniós felkészülésünk is nagyon súlyos kárt szenved ennek a felelőtlen tervezésnek
köszönhetően.

Itt emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt év során számos alkalommal, de különösen az
európai elnökségi munkacsoport keretei között tette szóvá ezt az ellenzék, illetőleg a Fidesz,
hogy ez a magatartás teljességgel felelőtlen. Azt kell mondanom, hogy számítottunk erre,
sajnos igazunk lett, 2,8 milliárd forint nem áll a rendelkezésünkre.

Ezen túlmenően egy nagyon komoly összeg a szuperbruttósításból fakadó hiány.
Ennek 85 százalékát fedezi a költségvetés, de 15 százalékát nem fedezi a költségvetés. Itt a
külföldi napidíjak és hasonló járandóságok százszázalékos adózására való áttérésről van szó,
amikor mi szuperbruttósításról beszélünk. Idáig 50 százalékos volt, most pedig
százszázalékossá vált az idei esztendőtől az adóalap. Az idei esztendőben ennek az összegnek,
mondom, 85 százalékát biztosította a költségvetés, 15 százalékát nem, és ez az 1,6 milliárd
forint sem áll a Külügyminisztérium rendelkezésére.

Ezen túlmenően még kalkulálható, hogy egy jelentős árfolyamveszteséget is el kell
majd könyvelnünk, hiszen a Külügyminisztérium nagyon devizaárfolyam-függő
költségvetéssel gazdálkodik. Tehát az, hogy egy 272 forintos euróárfolyammal van tervezve a
költségvetés, ebből valószínűsíthető, hogy az év végére egy fél, de valószínűsíthetően
egymilliárd forintos hiány fog keletkezni.
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Ez a 12 milliárd aztán még nyilvánvalóan azzal a zárolással is megfejelődik, amit
elrendelt az új kormány hatékonyságnövelő és takarékossági megfontolásokból. Ez a
Külügyminisztériumra 2,7 milliárd forint terhet ró.

Tehát így, alles zusammen, ez 15-16 milliárd forintos hiány a külügy
költségvetésében, ami, azt gondolom, hogy egy 50 milliárd forintot el nem érő költségvetésnél
egy szép összeg, tehát egy egyharmados lyuk.

Néhány kis színest még engedjenek meg, tisztelt bizottság, mert azt gondolom, hogy
megéri a szórakozás. Az egyik ilyen kis színes, hogy rábukkantunk egy olyan számlára, amely
szerint 2009. január 1. és június 30. között szóbeli megállapodás alapján, ráutaló magatartás
miatt felhalmozódott a Malév irányában egy 60 millió forintos adóssága a
Külügyminisztériumnak. Ezt a számlát nem sikerült rendezni. Hangsúlyozom, szóbeli
megállapodás és ráutaló magatartás alapján halmozódott fel, a kormányváró rendelkezésre
állása miatt egy 60 millió forintos számla - fedezetlen.

Düsseldorfot, Chicagót már említettem, azt hiszem, hogy ebben a kis színes
kategóriában újra érdemes utalni rá, hogy ezeket a helyeket továbbra is fizetjük, tehát nem
teljesen szakadt meg a kapcsolatunk ezekkel az állomáshelyekkel.

Vagy megemlíthetném még a moszkvai ingatlanügyet. A moszkvai ingatlanügy
meglehetősen komoly vitákat váltott ki az elmúlt években. Emlékeztetnék arra, hogy
3,5 milliárdért sikerült a kereskedelmi képviseletünket elkótyavetyélni. Jogsértő módon
többször sikerült eladni ezt az ingatlant; amikor sikerült eladni, akkor némi pénz befolyt, a
helyét nem sikerült ezeknek a pénzeknek megtalálni. De az az igazán megdöbbentő, hogy egy
3,5 milliárdos bevétellel szembesülünk akkor, amikor 13,5 milliárdos ajánlat is érkezett a
kereskedelmi képviseletre. Tehát nem kell nagyon elrugaszkodnunk, hogy azt mondjuk, itt
legalább egy tízmilliárd forintos kár érte a magyar államot.

Vagy említetném a New York-i ügyet is. New Yorkban a főkonzulátusunk épülete,
ahol egyébként az ENSZ-misszió és talán a vendéglakások is elhelyezkednek - New York
állam hosszú idő óta követeléssel él magyar adótartozás miatt. Volt egy konzekvens
álláspontunk egészen 2008-ig. Ennek az volt a lényege, hogy diplomáciai mentességet élvez
az ingatlan, tehát nem vagyunk adókötelesek, az amerikai jogszabályokkal összhangban.
Ennek ellenére 2008-ban megváltoztatta ezt az álláspontját a külügyi vezetés, elismerte az
adósságot, és megállapodást kötött egy ügyvédi céggel, hogy járjon el New York irányában
sikerdíjas alapon. 50 százalékos megállapodást sikerült kötni az ügyvédi irodával, hogy
amennyit le tud az adósságból alkudni, annak a felét megkapja. Ez egy elég jó üzlet, általában
az 50 százalékos sikerdíjas üzletekre azért harapnak az ügyvédek. Ehhez képest egy
meglehetősen ismeretlen ügyvéddel sikerült megállapodni, aki még soha nem foglalkozott
ilyen típusú tevékenységgel. Majd aztán, miután eredményt ért el az ügyvédi iroda, rá néhány
napra New York állam bejelentette, illetőleg a külügyminisztérium bejelentette, hogy elengedi
az adósságot. Magyarországnak így keletkezett egy egészen komoly ügyvédi számlája
feleslegesen, megalapozatlan követelés alapján. Majd az elmúlt hónapokban ezzel az ügyvédi
irodával is perbe keveredtünk, amikor Magyarország felmondta az ügyvédi irodával a
megállapodást, akkor itt is egy peren kívüli megállapodás érdekében egy ügyvéd eljárt. És
akkor így összességében most úgy fogunk, és úgy szorulunk rá vagy kényszerülünk arra, hogy
200 ezer dollárt kifizessen a magyar állam, tehát egy 50 millió forintos cechet kifizessen a
magyar állam, hogy New York továbbra is követeléssel él a magyar adótartozás tekintetében.
Tehát azt gondolom, hogy egy olyan történet, amit mindenkinek érdemes egy kicsit
mélyebben tanulmányozni, ha ki akarja próbálni a felfogóképességét.

Tisztelt Bizottság! Azt tudom tehát mondani, hogy ez a 15-16 milliárd forintos hiány a
Külügyminisztérium költségvetésében meglehetősen drámai állapotokat tükröz. Úgy
gondolom, hogy itt egy ilyen helyzetben meg kell a bizottságnak, meg kell a közvéleménynek
ismerkedni ezzel, hogy aztán elindulhassunk a talpra állás útján.
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Köszönöm szépen a figyelmet. Misovicz Tibor gazdálkodási helyettes államtitkár úrral
állunk a rendelkezésükre, ha további információkra tartanak igényt.

Kérdések, észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Meg vagyok döbbenve ezen a helyzeten,
amit elmondott. Bár az elmúlt években többször is jeleztük bizottsági ülés keretein belül a
költségvetési időszakban az alultervezettséget és a problémás költségvetési ügyeket, úgy
látom, hogy ez az állapot elkeserítő. Ön drámainak fogalmazta meg, ez a helyzet több mint
drámai, hiszen, ha jól számoltam, a költségvetésnek mintegy 30 százaléka hiányzik jelenleg,
illetve nem jöttek be azok a bevételek, amelyeket a tavalyi év során a költségvetési
időszakban betervezett az előző kormányzat.

Engedje meg, hogy az első kérdésemet fel is tegyem ezzel kapcsolatban. Mi az
elképzelés, ezeket az ügyeket milyen formában próbálják kezelni, és mit terveznek a jövőre
nézve ezekben az ügyekben? Hiszen itt néhány ügyben, azt látom, hogy nem tiszta a helyzet,
tehát nem magyarázható azzal, hogy most nem volt elegendő a költségvetési keret, nem
tudtuk ezt a pénzforrást a Külügyminisztérium költségvetésébe bevonni, hanem itt sok olyan
ügy van, amely sok kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogyan jártak el azok, akik ezekben a
kérdésekben döntéseket hoztak. Az én kérdésem tehát arra vonatkozna, hogy mit tervez a
Külügyminisztérium ezzel a helyzettel, illetve lesznek-e ennek terveik szerint személyi
konzekvenciái, ha szükséges. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) János bátyánk!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Amit hallunk, valóban
érdekes, és érdekesebbé válik, ha az itt jelentett számokat valóban úgy fejezzük ki, hogy az
bizonyos. Arra gondolok, hogy adósságokat, követeléseket úgy is ki lehet fejezni, hogy
valamiféle hibahatáron belül, hogy igen, ennyi, de azért, mert rossz lehet az időjárás, vagy
azért, mert az adós csődbe megy, vagy valami miatt a valószínűsége. Ez egy tudományos
módszer. Azt a szót használom, hogy „tudományos”, ugyanis az auditing, a hites
könyvvizsgálás egy tudomány.

Ha meg tetszik engedni, mondok egy majdnem anekdotaszerű valamit, szoktam én ezt
mondani hallgatóságnak. Az emberiség történetében három nagy dolog történt. Az egyik a tűz
megtalálása, a másik a kerék, a harmadik a kettős könyvvitel, az auditálás, a számokban való
meghatározása annak, hogy mi történik, intézmények és cselekmények mit jelentenek
számokban. És a vagyon és a veszteség, nyereség párhuzamos kimutatásának lehetősége. Erre
nagyon komoly tudomány, mesterség létezik. Nekünk most, tisztelt bizottság, erre olyan
szükségünk van, mint egy falat kenyérre.

Megvan a mechanizmus. Van Magyarországon egy világszerte tisztelt Állami
Számvevőszék vagy valami más intézmény, de azért mondom az Állami Számvevőszéket,
mert a magyar Állami Számvevőszék jó hírébe szerte a világon belebotlottam. Például azt a
mechanizmust számára az Országgyűlés feladatként adja, és akkor tudjuk azt, hogy az az 5,7
milliárd deficit, amit államtitkár úr nekünk elmondott, több-e vagy kevesebb. Mert néha
nekem úgy hangzik, hogy az talán több. De lehet, hogy ha jó időjárás van, akkor kevesebb
lesz.

Aztán a 16 milliárd hiány. Nem folytatom az emblematizálást tovább, csak hadd
mondjam azt, hogy ez az úgynevezett kreatív könyvelés szemfényvesztés, csak elegánsan
mondják. Ugye mi nem kívánunk a szemfényvesztés világában élni, és megvan a
mechanizmusunk, a módunk arra, hogy valóban tisztán látható legyen a dolog.

Ebben a pillanatban gondolkodom azon, hogy formálisan javaslatot tegyek-e a
bizottság határozatára, vagy pedig kérdezzem az államtitkár urat, elnök urat, hogy ezt mintegy
feladatként vizsgálhatjuk, de előbb-utóbb és nem nagyon távol én azt szeretném látni, hogy a
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magyar Országgyűlés határozatot hoz arra, hogy valamilyen testület, például az Állami
Számvevőszék hiteles jelentést ad nekünk a számokról, mennyi és milyen valószínűséggel,
milyen százalék eltéréssel jelennek meg azok az adatok.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy rövid megjegyzés ezzel kapcsolatban.
Tény és való, hogy már a tavalyi költségvetési vitánál jelzett az Állami Számvevőszék
bizonyos problémákat és a kockázatokat.

Szabó Vilmos képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Végül is ennyi időt nem kellett volna várni, hogy ezt a helyzetjelentést ideterjesszék a külügyi
bizottság elé, mert amilyen számokat az államtitkár úr elmondott, ezek pontosan benne
szerepeltek az átadás-átvételi dokumentumokban, ahol én is jelen voltam, ön is, és az ön
mellett ülő Misovicz úr is. Pontosan ismerhető volt. Ezeket a dokumentumokat a nyilvánosság
számára is ismertté tettük, rajta voltak a minisztérium honlapján, illetve a kormány honlapján.
Csak azt szeretném jelezni, hogy semmi olyan újdonságot nem mondott el, ami miatt
különösebben várnia kellett volna.

Így van, az elmúlt egy év különösen is a válságkezelés jegyében telt el
Magyarországon, amelyet az ön kérdőjelei ellenére is és a kormány kérdőjelei ellenére is a
Bajnai-kormány nagyon sikeresen tett meg. Ez áldozatokkal járt minden területen, így a
Külügyminisztériumban is.

Tehát egészében az, hogy takarékosság, zárolások, és ha úgy tetszik, a megszorítások
a Külügyminisztériumot is érintették, ez is ismert volt. Egyébként ön, mint aki ezt
megelőzően a külügyi bizottságot vezette, szintén pontosan tudott erről, és folyamatosan a
Külügyminisztérium vezetői, a miniszter úr vagy éppen az illetékes szakállamtitkár vagy más
vezetői a bizottságot tájékoztatták. Az európai uniós felkészüléssel kapcsolatban is pontosan
képben voltak erről a helyzetről.

A helyzet nyilvánvalóan nem jó, sosem szerencsés, ha megszorításokat kell
alkalmazni, hiszen valahol olyan helyzetek teremtődnek, amikor bizonyos tevékenységeket
nem lehet megfelelő módon finanszírozni.

De nézzük meg! A nemzetközi tagdíjaknál, így igaz, ennél elmaradások vannak. A
Külügyminisztériumnál van hagyományosan, ezt is tudja korábbról, hiszen volt már a
Külügyminisztériumban korábban is államtitkár, hagyományosan ott kezeli a költségvetést, de
ezt a központi költségvetés szokta, és legalábbis az elmúlt nyolc évben is tette és fizette ki. A
Külügyminisztériumnál van nyilvántartva. Tehát a tervezése az általános tartalék terhére
történt meg az ez évi költségvetésben is. Nyilvánvalóan azt kell javasolnom önnek, a
minisztérium vezetésének, hogy a kormány felé éljenek azzal, hogy ezt folytassa a kormány,
és a központi költségvetés tartalékából fizesse ki, mint ahogy ezt tette az előző kormány is
folyamatosan, ha késve is és nem betartva a határidőket.

Ami a követségek és főkonzulátusok bezárását illeti, a külügyi bizottság, és azon
tagjai, akik korábban is itt voltak, pontosan tudják, módot kapott arra, megismerhette,
pontosan tudta, ennek voltak költségvetési okai, de voltak egyébként olyan okai is, ami
szakmai. Valóban egy ekkora méretű országnak, mint Magyarország, összevetve más hasonló
méretű országokkal érdemes ezt megfontolni, és érdemes volt, meg is tettük, hogy kisebb
létszámú misszió külképviselete legyen. De kétségtelenül meghatározó volt az említett
válságkezelés, az ebből adódó takarékosság.

Teljesen egyértelmű, nem hiszem, hogy olyan nagy meglepetést okoz bárkinek, hogy
az első év, amikor a bezárások megtörténnek, az az év még nem fogja meghozni a nyereséget,
az még inkább mínuszba fog menni. Természetesen számos olyan, amit ön említett, a bérleti
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díjtól kezdve, vannak olyan missziók, ahol vissza kellett állítani azokat az állapotokat,
amelyek egy nem követségként vagy nem főkonzulátusként szolgáló épületeket azt
megelőzően jellemeztek. Ezek is pénzbe kerülnek.

Azt azért nem gondolom, hogy komolyan mondja és a szemünkre vetné, hogy nem
tettük utcára az ott dolgozókat. Valóban nem tettük. De ezt tudatosan és szándékosan nem
tettük, hanem mindenki számára megtaláltuk a megfelelő feladatot.

Azt még azért szintén hozzá kell tennem, államtitkár úr, hogy akkor, amikor ez a
folyamat zajlott az elmúlt évben, ön és az ön pártjának a más vezetői vagy külpolitikával
foglalkozó politikusai szinte mindennap és mindenhol, de a pártelnök, amely miniszterelnök
azt mondta, hogy azonnal újranyitunk. Voltak konkrét megjelöléseik. Tehát azt gondolom,
hogy inkább azt kellene megkérdeznem, hogy akkor mi van azokkal az ígéretekkel, hogy
azonnal újranyitnak missziókat, főkonzulátusokat, merthogy bűnös dolognak tartották a
bezárásukat.

És most pedig, ha jól értettem, azt kérte számon, hogy miért nem tettünk utcára, és
miért nem bocsátottunk el ott dolgozó diplomatákat vagy más munkakörben dolgozókat. Nem
tettük, és azt gondolom, hogy ezt jól tettük, hogy nem tettük meg.

A szuperbruttósításból adódóan ez is a takarékosságból adódott. Valóban a központi
költségvetés csak 85 százalékát tudta fedezni. Ezt a minisztériumnak kellett vagy kell
kigazdálkodnia.

Ami az árfolyamveszteséget illeti, azt hiszem, hogy ezt se gondolta komolyan, vagy
nem hiszem, hogy olyan nagy szenzációként kellene kezelni. 272 forinttal kezeltük. A
kormány a választásokat követően stabilan adta át, az euró/forint árfolyam bőven e körül
mozgott. Önök tettek róla rövid időn belül, Kósa képviselő úr és mások, pillanatok alatt
sikeresen az egész nemzetközi pénzvilágot is hírhedtté tévő beszédükkel és tettükkel
majdhogynem katasztrófába sodorták a magyar költségvetést. Ezért, ha így folytatják, akkor
valóban lesz gondjuk, talán még több is. Úgyhogy, ha gondosan kezelik, és folytatják a
Bajnai-kormány politikáját – van erre jel -, akkor nem lesz ebből probléma, és nem hiszem,
hogy túl sokba fog önöknek kerülni.

Mindenképpen üdvözlendő, hogy a kormány, illetve a miniszterelnök úr elkötelezte
magát a 3,8-es hiánycélnál, sőt már a jövő évi 3,0-nál is. Ha ez így van, és ezt folytatják, ez a
Bajnai-kormány vonala. Tessék ezt elismerni, nincs ezzel semmi probléma, az egész
nemzetközi pénzvilág elismeri, elismeréssel díjazza Európában és Európában kívül. Azt
hiszem, hogy a stabilitást kell erősíteniük, és az árfolyamveszteségből semmiféle problémájuk
nem lesz.

Amit kis színesekként is említett: a moszkvai kirendeltség nagyon sokszor szerepelt a
külügyi bizottság napirendjén is, vizsgálatot is tartottunk és elrendeltünk a
Külügyminisztériumban. A Külügyminisztériumban nem állapítottunk meg felelősséget, de
azon túlmenően ismeretesen ügyészi vizsgálat folyik. Azt javasolnám, hogy várjuk meg most
már ezt, és akkor meglátjuk, mi lesz a vége, ha van veszteség, mi az a veszteség. Most ön
mondott ötöt, tízet, mondhat nyilván húszat, harmincat, százat, tehát bármit lehet mondani
veszteség gyanánt, de ha egyszer van vizsgálat, várjuk meg, és majd annak az eredményét, azt
gondolom, el lehet fogadni.

New Yorkkal kapcsolatosan: egy olyan helyzet volt, amelyben megpróbált megoldást
találni az előző kormányzat erre a helyzetre. Nem lehetett azt pontosan tudni előre, hogy
Hillary Clinton külügyminiszter asszony egy ilyen döntést fog közölni és bejelenteni,
miközben ez az egyeztetés folyt New York város illetékes hivatalaival.

Hogy ki mint ítél meg egy ügyvédi társaságot: nyilván az is meglehetősen szubjektív,
meg lehet úgy is ítélni, hogy nem ismert, alkalmatlan, ilyen vagy olyan, azt gondolom, ezek
nem feltétlenül minősítik ezt a dolgot. E tekintetben a helyzetet nyilvánvalóan kezelni kell.
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Én most 150 ezer dollárra emlékszem, de ha ön most 200 ezret mond… (Németh
Zsolt: Plusz ügyvédi díj!) Az lehetséges, de e tekintetben én nem…

A Malév-számláról nem tudom, hogy mi volt, erről nincs ismeretem.
De engedje meg, hogy a legvégén, ha már ön is ilyen szórakoztató jellegűnek is szánta

ezt az előterjesztést, én is ezzel zárjam. Eszembe jutott egy kis anekdota, miszerint az új
vezető az előző vezetőtől három borítékot örökölt, azzal a felírással, ha problémája van,
bontsa fel az első borítékot. Miután problémája lett, elfoglalta a hivatalát, felbontotta az első
borítékot, amiben az állt, ha nem tudsz megoldást találni, akkor fogjál mindent rám, az egy
darabig elég lesz. Önök most ennél a fázisnál vannak, mindent az előző kormányra fognak. Ez
egy darabig nyilvánvalóan hatékony és eltart.

Jelzem, a második borítékban, ahol a következő tanács van - ha ez se segít, bontsd fel
a második borítékot -, abban az szerepelt, hogy szervezzél át mindent, az is eltart egy darabig,
mert amíg mindent átszervezel és az elkezd működni, azzal is időt nyersz.

A harmadik boríték pedig: ha már az sem működik, üljél le, és írjál három borítékot az
utódodnak.

Önök most az első borítéknál tartanak, kívánom, hogy ne jussanak el a másodikig.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Egy rövid megjegyzést engedjen meg nekem,
képviselő úr. Ön az elmúlt két hónapról beszélt, devizaárfolyam-ingadozásról. Itt a
bizottságon belül az elmúlt években a Külügyminisztérium költségvetésének a vitájakor
mindig is jeleztük, hogy alul van tervezve, és a devizaárfolyam beállítása is alul van tervezve
a Külügyminisztérium költségvetésében. És ezek a problémák, ha jól emlékszem, nem az
elmúlt két hónapban kezdődtek, hanem már a tavalyi év folyamán, a 2009-es év elején, illetve
2009-es év végi költségvetési vitában, a 2010-es költségvetésről szóló vitában is jeleztük ezt a
problémát. Tehát úgy gondolom, nem lenne helyes, ha az elmúlt két hónap időszakára
fognánk az árfolyam-ingadozás kérdését a külképviseletek finanszírozásához, illetve a
költségvetési kérdésekben. Ezt a megjegyzést engedje meg, a továbbiakban az államtitkár úr
úgyis válaszolni fog a felvetett kérdésekre.

Kalmár képviselő úr a következő.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Én először is meg vagyok döbbenve Szabó Vilmos
képviselőtársunk véleményén, megmondom őszintén. Valahogy az ember nem ezt várná
ezeket az adatokat hallva.

De visszatérek mondandómhoz. Igazából takarékosságról beszélt itt az előző kormány,
és akkor olyan dolgokat hallunk, hogy a 13,5 milliárdos ajánlatot a moszkvai kirendeltségre,
épületre nem fogadják el, és eladják 3,5 milliárdért, valamint a New York-i ügyvédi díj. Ha
nem is megy tovább, de ebben a két dologban - kérdezem államtitkár urat - büntetőjogi
felelősség nem áll fenn? Az, hogy az előző vezetése a Külügyminisztériumnak elrendelt
vizsgálatot, és felelős nem állapítható meg a moszkvai ügyben, ez azért több mint furcsa.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyöngyösi alelnök úr!

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a
beszámolót. Pestiesen szólva sokkoló volt végighallgatni ezt a tényhalmazt, ennél már csak
Szabó Vilmos cinikus maszatolása sokkolt jobban, kultúrországokban legalább tényekkel és
számokkal nem szoktak vitatkozni. Itt azért nagyon konkrét példákat hallottunk, nagyon
konkrét számokat, és reményeim szerint ennek megvannak a konkrét felelősei is. Tehát azért
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ne tegyünk már úgy, mintha itt a szerződések mögött, még ha azok szóbeliek is meg
különböző okokra hivatkozva nem göngyölíthető fel a szerződő felek kivolta, mivolta, azért
itt egész konkrét felelősséget meg lehetne állapítani. Én az üzleti világból érkeztem ide, ott
ilyen típusú eseménysorozatnak nagyon konkrét következményei lennének. Ez kimeríti a
felelőtlen gazdálkodás fogalmát, amiért a részvényesek a cégvezetésnek minimum a fejét
követelik. A Jobbik programjában az ilyen konkrét eseményekre egy elég konkrét cselekvési
tervet fogalmaztunk meg, ami az elszámoltatás és a számon kérés köré csoportosul. Felteszem
a kérdést: ha ez történt a Külügyminisztériumban, akkor a többi tárcánál vagy az egész
országra vetítve milyen állapotban öröklődött át ez az ország a következő kormányra?

Tehát itt, szerintem, nem elég megfogalmazni a nem tudom, még egy ÁSZ-jelentés
igényét, vagy a kettős könyvelésre felhívni az előző kormányzat figyelmét, ennél lényegesen
komolyabb problémáról van szó, hiszen – mint tudjuk – nagyon komoly feladatok előtt áll ez
a tárca, EU soros elnökség a következőkben, itt elhangzott, több országgal ENSZ BT-tagságra
pályázunk, ami egyszer van ötven évben, és akkor még olyan felelőtlen vállalásokról nem is
beszéltünk, mint az afganisztáni NATO-misszió, stb. Tehát olyan feladatok sorakoznak itt
előttünk, amelyek elé egy ilyen csődhalmazzal, mint ami jelenleg a külügyi tárcát jellemzi,
nem lehet állni.

Kérdésem, hogy a felelősségre vonás - mivel ezt a Fidesztől többször hallottuk, hogy
itt konkrét felelősségre vonás és számonkérés lesz - lesz-e itt a konkrét tények és példák
birtokában.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Siófokiként tudom, hogy Rejtő Jenő nagyon sok nyarat töltött
Siófokon Karinthy Frigyes vendégeként, és valóban izgalmas regényeket írt, de ahogy
hallgattam az ön szavait, eszembe jutott, néha úgy tűnik, ez egy ilyen ország, hogy másol
lőszerraktárak robbannak, nálunk víztorony. (Derültség.) Tehát elgondolkodtató. De talán,
akik régebb óta tagjai a külügyi bizottságnak, azok tudják, hogy az Állami Számvevőszék
nem az elmúlt esztendőben, nem két éve, hanem folyamatosan jelezte azokat a problémákat,
amik a költségvetés tervezése során, a benyújtott költségvetési törvényjavaslat megvizsgálása
során jelentkeztek.

Nem volt olyan esztendő az elmúlt nyolc évben, ahol ne lett volna kifejezetten
kiemelve, hogy a külügyi költségvetés bevételi oldala tele volt feltételes lehetőségekkel, nem
volt megalapozott. A megalapozatlanság, az átláthatatlanság a folyamatos jelzője volt a
külügyi költségvetésnek.

Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy ez nem egyszeri eset, hanem úgy tűnik
számomra, hogy az elmúlt nyolc év hordalékát látjuk most viszont ebben az óriási
költségvetési hiányban. Mondhatnám a kétséges ingatlanértékesítésből fakadó bevételeket, az
Állami Számvevőszék folyamatosan jelezte, hogy nem lehet költségvetést ilyen bizonytalan
és ráadásul ilyen arányú költségvetési tétellel tervezni.

A devizakurzus folyamatosan kétséges volt, emlékszem még, hogy két évvel ezelőtt
Fekszi Márta akkori államtitkár asszony többszöri kérdésre itt, a bizottsági ülésen közölte,
hogy az a tervezet, ami a költségvetési törvénytervezetben van, akkor éppen 243 forintos
euró/forint árfolyammal számolt, amikor már 260-hoz közelített az árfolyam.

Ezek a kérdések folyamatosan köszöntek vissza, és azt hiszem, hogy ennek van egy
másik komoly nagy háttere, egy alapkérdése. Úgy tűnik számomra, az elmúlt nyolc
esztendőben azért lehetett a külügyi költségvetéssel ezt évről évre eljátszani,
fantombevételekkel megtámogatni a költségvetési bevételi oldalt, miközben tudta jól a
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tervező, tudta jól a kormány, hogy ebből a tervezett bevételből nem fog befolyni pénz, a
tervezett devizakurzusból nem fog befolyni pénz, a tervezett dologi kiadások nem elegendőek.
Hogy ez nyolc éven keresztül ment, úgy vélem, hogy az elmúlt nyolc év kormányzati
külpolitikája és a külpolitikához való viszonya adja meg a hangot.

Az, hogy az elmúlt két ciklus kormányzati munkájában milyen szerepben és milyen
értékpolcon volt a Külügyminisztérium, az adott külügyminiszter, a külügyi apparátus, az
mutatja azt, hogy ez a költségvetés folyamatos gondot jelentett. Folyamatosan tűntek el olyan
tételek a külügyi költségvetésből, ami egyre lejjebb és lejjebb döntötte, egyre mélyebb
szakadékba sodorta a külügyi munkát, a Külügyminisztérium egész apparátusát. Vagyis én azt
mondom, hogy ez a pénzügyi hiány csak egy szegmense annak, hogy milyen rossz, káros és a
jövőre nézve csak gondokat jelentő külügyi kormányzás, külpolitikai támogatás jellemezte az
elmúlt nyolc év két ciklusát.

Kérdésem is volna. Illetőleg azt hiszem, hogy ezek után a kis színesek után reményeim
szerint a külügyi bizottság albizottsága mélységében fog Moszkvával, illetve a New York-i
kérdéssel foglalkozni, hiszen valóban az elmúlt ciklusban én is számtalan interpellációt,
kérdést tettem fel Moszkva ügyében, azt hiszem, hogy az albizottságon keresztül a jelenlegi
bizottságnak is nemcsak joga, hanem kötelessége is megismerni ezt a valóban rejtői történetet.
Nemcsak joga, kötelessége is megismerni - és nem részletekbe menve - a New York-i ügyvédi
tevékenység elejét és fonákját.

A kérdésem, hogy van-e további teher. Mert ugye itt elhangzott államtitkár úr részéről,
hogy a tagdíjakat nem fizettük be. Van-e további teher a tagdíjak be nem fizetésével
kapcsolatban, azaz késedelmi kamat vagy egyéb kötelezettség? Egy kicsit előreszaladva,
tervezi-e a Külügyminisztérium, hogy az új költségvetésben a képviseleteken történő

devizakifizetéseknek valamiféle eddigiektől eltérő szabályozását vezeti be, tehát, hogy ez a
bizonyos kurzusmozgás adott esetben ne tegye tönkre a Külügyminisztérium következő évi
költségvetését?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azt gondolom,
hogy ennek az egész tématárgyalásnak lehet két célja, a kettő nem zárja ki egymást
természetesen.

Az első, bemutatni az előző kormányzat vagy az előző külügyi vezetés tévedéseit,
hibáit, vagy adott esetben akár a visszaéléseket is. Mert így nyilván jelentős különbség van
egy alultervezés vagy pedig egy akár bűnügyet is magába foglaló eltüntetése bizonyos
pénzeknek között. Tehát ezt célszerű megkülönböztetni, az egyik politikai ügy, a másik az
igazságszolgáltatásra tartozik.

A másik célja pedig, ami szintén fontos, a megoldásra váró problémák tényszerű
bemutatása és azok kezelésére a javaslat. Erre szeretnék kérdést is feltenni, mert itt vannak
olyan hiányzó tételek, amikre valamit kell mondani, hogy hogyan kezeljük.

Nyilvánvalóan a kifizetetlen tagdíjak témája más, az egy adósság, amit egyszer ki kell
fizetni, és akkor válik ez tényleges hiánnyá. És egész más a 12 külképviselet bezárásából
egyelőre elmaradt bevétel, vagy az eladott ingatlanokból várható bevétel. Ezek kintlévőségek,
amik befolynak, kérdés az, hogy mikor, és kérdés az, hogy az új külügyi vezetés vagy az új
kormányzat milyen lépéseket kíván tenni ennek a folyamatnak a felgyorsítására. De ezt nem
lehet ugyanúgy kezelni, mint a kifizetetlen tagdíjakat, amiket ki kell majd fizetni, ez meg egy
bevétel lesz, ami csökkenti a hiányt.

Megint más kategória például az árfolyamveszteség, amiért aligha lehet az előző
külügyi vezetést hibáztatni, ez a 272-ről 280 fölé ment, sőt a 290-et is súroló forint/euró
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árfolyam. Ez nyilvánvalóan nem az előző kormány hibája, de itt konkrét felelőst keresni azért
persze nem könnyű.

Megint más a zárolás, ami ennek a kormánynak a döntése volt, nyilván indokolt
döntés. Akár ezt fel is lehet oldani, ha a külügyi vezetés úgy gondolja, hogy ez lenne a
megoldás.

Tehát nagyon különböző problémák vannak, amik különböző megoldást igényelnek. A
moszkvai ingatlan ügye egy alapos vizsgálatot igényel, ez teljesen nyilvánvaló. Azt
gondolom, hogy államtitkár úr segítené a külügyi bizottságot azzal, ha a kintlévőségek
gyorsabb behajtásáról szólna, tehát, ami enyhítheti ezt az egyébként valóban súlyos helyzetet.

ELNÖK: Kőszegi képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az elhangzott számok után
megdöbbentő hallani Szabó Vilmosnak és a még talpon maradt szocialista politikusoknak a
határtalan cinizmusát.

Úgy gondolom, hogy a személyes felelősségre vonás most már megkérdőjelezhetetlen,
különösen az után a háromborítékos anekdota után, amit itt Szabó Vilmos képviselő úr
megosztott velünk. Ez teljesen jellemzi az elmúlt nyolc esztendő kormányzati politikáját, és
gondolom, ha maradtak volna, akár száz évig is ezt folytatták volna, ha még egyáltalán
lehetne azután magyar államról beszélni.

A külpolitikát illetően Magyarország számára rendkívül fontos, hogy egy hatékony,
eredményes külpolitikával helyreállítsuk Magyarország presztízsét a világban. Úgy
gondolom, hogy ehhez egy kiegyensúlyozott külügyi költségvetésre van szükség. Tehát
azoknak, akik ilyen megbízásokat adtak, tehát szóbeli megegyezések alapján 60 milliós
számlákat nyújthatnak be - és sorolhatnám mindazokat, amiket itt hallottunk -, azoknak
nemcsak anyagi felelősségük van, hanem sokkal nagyobb a felelőssége, és most már talán az
ország mindenegyes polgára számára egyértelművé válik, hogy a felelősségre vonás valóban
nem maradhat el.

Köszönöm szépen, és kérek mindenkit arra, hogy ebben fogjunk össze, és tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy ez a felelősségre vonás megtörténjen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az, hogy mennyire felháborít, ami
elhangzott, és mennyire felháborító, ami erre válaszreakcióként érkezett, azt én maximum már
csak ismételni tudnám. Én azt szeretném kérdezni, hogy van nekünk egy kiváló kis, egyelőre
csak papíron megalakult albizottságunk, ezek a kérdések oda fognak-e ez elé az albizottság
elé kerülni.

Köszönöm.

ELNÖK: Egyből válaszolnék is. Véleményem szerint ennek az albizottságnak ez is
lesz a feladata – majd elnök úrral egyeztetünk erről.

Nagy Gábor Tamás!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én sem szeretném
ismételni a már előttem elmondott véleményeket, de azért azt el kell mondanom, bár Szabó
Vilmos úgy gondolta, hogy ezek ismert tények, ilyen összefüggésekben és ilyen
összetettségében ezt szerintem a magyar közvélemény sem ismerte, és azt gondolom, hogy a
külügyi bizottság tagjainak is meg kellett ismernie.



16

Számos további kérdést lehet még feltenni, de én is úgy gondolom, hogy ez már az
albizottságra tartozó munka, amely, gondolom, elvégzi ezt a tényfeltárást. És lehet hogy más
eredményre is juthat egy ilyen fajta vizsgálódás, mint amire a Külügyminisztérium belső
vizsgálata a moszkvai kereskedelmi kirendeltség ügyében jutott - ahogy hallottuk, nem
állapítottak meg felelősöket. Én is úgy gondolom, hogy a felelősségre vonás elkerülhetetlen.

Amit szeretnék kérdezni, az inkább az, hogy mit tud tenni a külügyi vezetés most,
tehát hogyan tovább, milyen mozgástere van. Amit most hallottunk, az drámai, ha úgy tetszik,
a működőképességet veszélyeztető, itt nem elegendő csak tényleg a múltra nézni, hanem előre
kell tekinteni, itt nagyon nagy feladatok állnak az ország előtt. Milyen mozgástere van a
kormánynak, illetve a Külügyminisztériumnak, mit fog tudni most csinálni?

Esetleg még egy apró adalékot, ezt nem hagynám az albizottságra, ezt szeretném most
is megkérdezni: amikor Szekeres Imre még NATO-főtitkári aspirációkkal bízott, akkor be
volt fizetve a tagdíjunk? Ez mióta halmozódik? - ez a kérdés.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Harangozó képviselő úr!

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ha
önök azt mondták, hogy meg vannak döbbenve, akkor azt kell mondjam, hogy meg vagyok
ijedve. (Dr. Gruber Attila: Na! – Kőszegi Zoltán: Meg is lehet!) Azért lettünk idehívva, hogy
meghallgassuk, milyen döbbenetes és felháborító, hogy 12 milliárd forint eltűnt a külügy
költségvetéséből, majd idejön államtitkár úr, és elmondja, hogy egy 5,7 milliárd forintos tétel
hiányzik, amit egyébként a központi költségvetés szokott befizetni, csak ide van a külügyhöz
könyvelve. Semmi nem akadályozza meg önöket, hogy befizessék ezt a központi
költségvetésből.

Végighallgatjuk, hogy milyen felháborító az, hogy nem tettük a diplomatákat utcára,
és ebből kellett volna 1,3 milliárdos bevételt produkálnunk. Aztán, hogy két ingatlan
esetében, ahol év végéig még bérleti szerződésünk volt, ezeket a bérleti szerződéseket a
szerződésnek megfelelő módon kifizetjük, jogállamhoz méltóan. Tisztelt államtitkár úr, ha
ekkora feneket kerítettek ennek az ülésnek, legalább valamit idehoztak volna! Az ön szerint
megér egy ilyen ülést, hogy van egy 150 ezer eurós ügyvédi megbízás, amit meg lehet
kérdőjelezni esetleges módon, bár itt még nem volt vizsgálat, és 16 milliárd forintról
beszélünk, és a közvéleményt azzal akarjuk kábítani, hogy 16 milliárd forintot eltüntetett a
szocialista kormányzat? Az meg, hogy megemlíti itt nekünk az euróárfolyamból adódó
változásokat, az valóban aggasztó, csak, hogy ezt így a szocialista kormányzás költségvetési
alultervezéseként említi meg, azt gondolom, ez már egészen cinikus.

Ha ilyen borzasztóan rossz a helyzet, akkor hogyan fordulhatott elő, hogy önök mégis
3 milliárd forintot zároltak? Csak nem azért, mert kényszerek vannak ebben a világban? Csak
nem azért, mert mégis valahogy tartani kell a költségvetést, és tartani kell a költségvetési
hiányt?

Szóval én arra kérném önöket tisztelettel, hogy ne próbáljanak már meg ilyen
koncepciós eljárásokat képezni, és azt mondani, hogy itt mindenki tolvaj és gazember, aki
önök előtt bármit csinált.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Engedjen meg egy megjegyzést! Már egyszer
elmondtam, a devizaárfolyam-ingadozás: nem a napit kell nézni, hanem minden egyes
költségvetésben van a következő évre tervezett; és mindig vita volt abból a bizottságon
belül – ön nem volt itt annak idején, esetleg a jegyzőkönyvekben visszatekinthet rá -, hogy
mindig alul volt tervezve a devizaárfolyam arra, hogy a külügyi költségvetés hogyan
működtesse a külképviseleteit. Tehát amikor 260-265 forint volt egy euró, akkor is
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243 forinton volt ez tervezve, és lehetne ezt sorolni. Ez a 2008-as adat, és már ebből is
adódtak problémák.

Meg a másik, amit engedjen meg, hogy elnökként megjegyezzek: a bizottságot én
hívtam össze, a Külügyminisztérium kérésére; a napirendi pontokat elfogadta a bizottság.
Tehát úgy gondolom, hogy a képviselő úrnak nem áll módjában a napirendet
megkérdőjelezni, amit a teljes bizottság egyhangúlag elfogadott.

Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Csak egyetlen mondat. Harangozó képviselő úr,
mielőtt még félne, megrettenne vagy felháborodna, vegye elő és olvassa el az elmúlt nyolc év
ÁSZ-jelentéseit a költségvetéssel kapcsolatban, aztán vegye elő és olvassa el a bizottsági
jegyzőkönyveket, ahol a korábbi államtitkár asszony elismerte, hogy valóban alá van
tervezve. Nem az a probléma, és ön teljesen félreérti - ön okos ember, bizonyára szándékosan
érti most félre -, az az árfolyammozgás a tervezés pillanatában már alá volt tervezve minden
évben. Érti a különbséget? Nem kell bólintani, mert érti, csak ilyenkor nem illik bólintani.
(Derültség a Fidesz soraiban.)

Szóval azok a problémák, amelyek itt felgyülemlettek a költségvetésben, és persze, ha
azt nézzük, az egész ország egy nagy költségvetésből játszik, és rakosgatja ide-oda a pénzeit,
de ha alaposabban tanulmányozza a magyar költségvetés rendszerét, akkor tudja, hogy ami a
Külügyminisztérium költségvetésében szerepel, azt bizony a Külügyminisztériumnak kell
kifizetni és nem másnak.

Annak idején, amikor az önök gazdaságpolitikája okán nagyon sok cég, kis cég, nagy
cég zárta be kapuit, mondjon nekem egyetlen egy céget, ami miután bezárt, tovább
foglalkoztatta az elbocsátott dolgozóit.

ELNÖK: És fizette.

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): És fizette.

ELNÖK: Vejkey képviselő úr!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Egy bretagne-i kolostor bejárata fölött a következő
szöveg olvasható: bármi történik is, a vonal egyenes marad. Úgy látom, itt a szocialista
képviselők a hullámos vonalat próbálják a vonal tekintetében beállítani, amire azt kell
mondanunk, hogy a tények makacs dolgok, és remélem, hogy ezeket a tényeket az albizottság
minél hamarabb ki fogja vizsgálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Egyelten kiigazítást ajánlok, figyeljünk rá, tisztelt
képviselőtársaim! Nevezetesen, amit Kovács László képviselő úr mondott, a mondataiban
szerepel az a kitétel, hogy a nemzetközi kötelezettségek, az intézmények tagdíjának a be nem
fizetése akkor válik teherré, amikor befizetjük. Ez, képviselő úr, tévedés. A kötelezettség az
egy olyan valami, ami nem válik kevésbé teherré, hogy még nem fizettük be, sőt bizonyos
esetekben nemcsak a vagyonértékről van szó, hanem annak a súlyosbítása a veszteség. Egy
mondatban szokták ezt úgy is mondani, hogy a lényeg a részletekben van, az ördög a
részletekben van. Tehát ilyet mondani, hogy ez nem olyan súlyos dolog, hogy nem fizettük be
a kötelezettségeinket, majd akkor lesz, amikor befizetjük, ez így félrevezető, képviselő úr.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Egymondatos reagálás. Én nem azt
mondtam, hogy ez nem súlyos, csak azt mondtam, hogy itt vannak időbeli eltérések. Tehát ez
most még nem hiányzik a kasszából, de természetesen hiányozni fog.

Mint ahogy az elmaradt bevételekkel is ugyanaz a helyzet. A bezárt képviselet, amikor
eladják az épületet - az most egy kintlévőségnek számít -, ami majd befolyik a kasszába, én
csak erre utaltam, nem arra, hogy ez nem létező kötelezettség. Természetesen létezik.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Miután több kérdést, véleményt nem láttam,
államtitkár úrnak megadom a válaszadás lehetőségét.

Válaszok

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Megkérném helyettes államtitkár
urat, kezdje a válaszadást.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr!

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Köszöntöm a bizottság tagjait. Néhány számszaki kérdésre korlátoznám a válaszomat a
kérdésekkel kapcsolatban.

Az átadás-átvételben nagyon sok minden benne volt, és annak a feldolgozása
nyilvánvalóan időbe került, és ebben természetesen mások az átadó és az átvevő szempontjai.
Például az értékesítendő ingatlanok tekintetében egy egyszerű leírás az ingatlanokról
nyilvánvalóan szerepelt az átadás-átvételben, az azonban nem szerepelt benne, hogy az
értékesítés folyamata mely ponton tart, és milyen időigényekkel kell számolnia annak, aki az
értékesítést szeretné elkezdeni.

A nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatban már a 2010. évre vonatkozó költségvetési
törvényben látszott az a furcsaság, hogy míg 2008-ban és 2009-ben a kormány elkülönített a
Külügyminisztérium költségvetésében erre a célra forrásokat - tehát a Külügyminisztérium
feladatává tette azt is, hogy ezeket a tagdíjakat befizesse -, a 2009. évi költségvetésben ilyen
forrás nem szerepelt, a költségvetési kitekintésben, amit a törvény tartalmaz a 2011-12 évekre,
pedig megint csak szerepeltek források. Tehát a 2010. évben előre tervezett összeg nulla forint
volt, 2008-2009-ben volt, ’11-12-re tervezett volt.

Erre vonatkozóan egy olyan magyarázat létezett, hogy a kormány egy átfogó
felülvizsgálatot követően kíván ezzel a kérdéssel külön határozatban foglalkozni, és ez fogja
rendezni a nemzetközi tagdíjak sorsát. Ez a kormányhatározat elmaradt, tehát a tagdíjak sorsa
nincsen rendezve. Ezen tagdíjak némelyike már késedelmi pótlékkal terhelt, tehát be kellett
volna fizetni, már jelzik bizonyos szervezetek a késést. Némelyik nyilvánvalóan, ahogy az
alelnök úr is mondta, majd a későbbiekben fog jelentkezni.

Zárójelben említeném, hogy mivel ez is euróban, illetve dollárban történő befizetés, az
árfolyammozgás nyilvánvalóan az összegeket befolyásolhatja, tehát az a szám, amit az
államtitkár úr közölt, nyilvánvalóan a jelenlegi árfolyamokhoz képest értendő és
értelmezendő.

A 2009. december 29-i kormánydöntés biztosított 5,7 milliárd forintot a 2009. évi
nemzetközi tagdíjak befizetésére, teljes körű rendezésére. Bizonyos összegek, ahogy
mondtam, a költségvetési törvényben voltak, de ez, ha jól emlékszem, körülbelül olyan 30
százalékát tette ki a teljes összegnek. A teljes értékű tagdíjbefizetéshez a forrásokat a
kormány egy 2009. december 29-i határozatában biztosította.
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A NATO-főtitkári aspirációknak az időpontját nem ismerem, de aki ismeri, az ehhez
képest el tudja helyezni az időhorizonton.

A bezárásokkal kapcsolatban 2009 májusában készült egy kormány-előterjesztés,
amelynek volt egy gazdaságossági melléklete, amely bemutatta azt, hogy milyen
megtakarításokkal számol a Külügyminisztérium, illetve a kormány. Ezek közül a
megtakarítások közül nyilván bizonyos tételek életbe tudtak lépni, rezsiköltségeket, gépkocsi-
üzemeltetéseket és bizonyos eszközköltségeket realizált a Külügyminisztérium. Itt a
probléma, megközelítésem szerint, úgy jelentkezik, hogy az előterjesztés szerint a személyi
kiadásokon is megtakarított volna a Külügyminisztérium.

Tehát nem az szerepelt az előterjesztésben, hogy a fő kiküldöttek létszáma
változatlanul állomáshelyekhez csoportosítva a 2010-es évben fennmarad, hanem úgy
szerepelt benne, hogy ennek a létszámnak a megszüntetése egy ilyen megtakarításra
vonatkozik, amit a pénzügyi logikát követve értelemszerűen a Pénzügyminisztérium beépített
a 2010. évi költségvetésbe. Tehát a 2009. évi megtakarításokat mi nem érintettük, ott realizált-
e vagy nem realizált-e 2009. évi tervekhez képest a Külügyminisztérium a bezárásokból, ez
teljesen nyilvánvalóan, ahogy az urak elmondták, így van, az adott évben nagyon kevés
megtakarítás jelentkezett a képviseletek bezárásából. Ez a következő évre a már nem működő
képviseletek létszáma utáni tervezett megtakarítás óta most itt jelentkezik.

A szuperbruttósításra vonatkozóan a Külügyminisztérium a 2010-es év elején a
megfelelő egységen kidolgozott egy javaslatot arra, hogy ezt hogyan kezelje, hogyan
gazdálkodja ki a Külügyminisztérium. Ezt a javaslatot, tulajdonképpen azt kell mondanom,
ilyen egyszerűen, hogy a vezetés nem hajtotta végre. Nem untatnám a részletekkel a képviselő
urakat és hölgyeket, de ezeket a számokat, amelyeket magának tulajdonképpen előírt az 1,6
milliárd forintos szuperbruttósítási költségnövekmény kigazdálkodására a
Külügyminisztérium, nem teljesítette úgy, hogy az átadás-átvétel bér szempontból már a
költségvetési évnek a felét jelenti, hiszen a decemberi bérek már beleszámítanak a 2010. évbe.
Tehát hat hónap alatt kellene behozni azt a lemaradást, ami ezen a területen a saját maga által
diktált követelmények nem teljesítésében jelentkezik.

Az ingatlanokkal kapcsolatban ezt többen is említették, de azért még egyszer
elmondom, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatát követően 2009 őszén került elő ez az
ügy. Akkor a Nyomozó Főügyészség - ha jól mondom - hivatalból indított eljárást. A
Külügyminisztérium belső vizsgálata 2009 végén lezárult, azt önök megismerték, ott egy
javaslat megfogalmazódott a továbbiakra vonatkozóan. Úgy tudom, a Külügyminisztérium
nem tett feljelentést ebben az ügyben. A Nyomozó Főügyészség folytatja tovább a nyomozást,
ennek az állásáról nekünk részletekbe menő tájékoztatásunk nincsen. Az utolsó, amit talán
parlamenti hozzászólásból tudok, az az, hogy hűtlen kezelés ügyében folyik ez az eljárás.

A New York-i ügyben is folyt egy vizsgálat, annak a kiterjesztése az ügyvédi
költségekkel kapcsolatosan most folyik. Annak a megállapításai elébe nem szeretnék menni.

A tagdíjakkal kapcsolatban a késedelmi díjat, árfolyamot említettem. Nyilván önök
jobban ismerik az árfolyam problémáját, mint én. Ez egy rezsim, amit a Pénzügyminisztérium
alkalmaz. Tehát, ha a rezsimet meg tudjuk változtatni, és a rugalmasabb gazdálkodást
lehetővé tevő szabályokat vezet be a tervezési árfolyamhoz képest a Nemzetgazdasági
Minisztérium, akkor ez a probléma eltűnik, amennyiben ez fix és kötött tervezési árfolyam
marad, úgy nekünk a napi kurzus szerint kell mindenkor vagy örülnünk, vagy
bosszankodnunk azon, hogy mekkora terhek vannak.

A zárolási döntések alól a Külügyminisztérium kérésére az Európai Unió magyar
elnökségéhez kapcsolódó előkészítési előirányzat mentesült. Tehát onnan zárolás nem történt
- ezt az alelnök úr kérdésére. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban pedig felvettük a
kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetésével, és azt kell mondanom, hogy
megteszünk, amit tudunk. Ugye van egy nagyon szigorú eljárási rendje az állami tulajdon
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értékesítésének. A helyzetünket nehezíti az, hogy ez külföldön történik. Tehát számos
szabály, ami életszerű Magyarországon, egy kicsit nehézkesen alkalmazható mondjuk,
Chilében, de ezeket be kell tartani.

Itt a probléma - és talán lehet, hogy ez az oka az idénre tervezett ingatlanértékesítési
elmaradásnak - az, hogy korábban Moszkva ügyében láthatóan nem történt meg ezeknek a
szabályoknak a betartása.

Tehát itt elhangzott későbbiekben is a tagdíjakra vonatkozó kérdés. Azt gondolom,
hogy ezek tényszerű dolgok, tehát nem értékelést próbáltunk itt bemutatni, meg nem
minősíteni kívántunk vagy csak részlegesen legalábbis. Itt számokba lehet belemenni, és ha
albizottság vagy bármilyen más kérdés elé kerül, akkor nyilvánvalóan kötelessége lesz a
Külügyminisztériumnak ezt a továbbiakban is megtenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr!

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! Szabó Vilmos
borítékos példázatát alapul véve, azt hiszem, hogy az a probléma, hogy az előző vezetés
borítékírással foglalkozott, ahelyett, hogy megfelelő intézkedéseket végrehajtott volna, adott
esetben a saját maga által megfogalmazott intézkedéseket végrehajtotta volna.

Egy magyar publicistának volt egy sorozata a Magyar Nemzetben, a felelősség nélküli
ország. Igen. Itt a Külügyminisztériumban is azt tapasztaljuk, és sajnos most is azt kell
tapasztalnom, hogy a felelősségvállalásban nem nagyon jeleskednek azok, akik egyébként
személyükben is felelősséget kell vállaljanak ezekért a döntésekért, hanem itt koncepciós
eljárásokról beszélnek.

Én pedig azt szeretném javasolni, képviselő urak, hogy egy kicsit több szerénységet,
egy kicsit több önkritikát ezekben a kérdésekben, ha lehetne. Azt gondolom, hogy egyelőre
nem tudjuk, hogy ezek a döntések mennyire jelentenek büntetőjogi felelősséget. Valóban,
ahogy alelnök úr is megfogalmazta, a felelősségnek többfajta fokozata, stádiuma van,
valószínűleg nem megkerülhetők a büntetőjogi vonatkozások sem. Amiről most beszélünk, az
egy politikai felelősség, és ennek a politikai felelősségnek a sorában, tisztelt képviselő urak,
azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy a tagdíjaknak van egy ilyen kialakult rendszere -
 nincs kialakult rendszere! Az a rendszer, amit működtettek, az részben rendszertelen volt,
ahogy hallhattuk az előbbiekben, de mindenféleképpen egy politikailag folytathatatlan
praxisról van szó.

Vagy, ha itt az ingatlaneladásokról beszélünk: ki találta ezt ki, hogy majd valamikor
majd értékesítendő ingatlanból kell az európai uniós felkészülést megcsinálni? Nem politikai
felelősség egy ilyen zseniális gondolat kiötlése? Hárommilliárd forint? Majd valamikor ebből
az ingatlanból készüljünk fel az európai uniós elnökségre?

Vagy milyen módon lehet azt minősíteni, hogy a szuperbruttósítással kapcsolatban
saját maga számára megszabott feladatokat a minisztérium vezetése elfelejti végrehajtani? És
innentől van ebből 1,6 milliárd hiány.

Vagy, ugyanebbe a kategóriába tartozik: megtervezi a bezárást, kikalkulálja,
költségvetést épít rá, majd nem hajtja végre a saját maga által megfogalmazott személyi
bérköltségekben testet öltő döntéseket.

Én nem mondtam azt, hogy haza kell hívni, vagy ki kell rúgni. Ezt Szabó Vilmos
mondta, és úgy látom, nagyon megtetszett a képviselő úrnak ez a gondolat. Én nem mondtam,
hogy ki kell rúgni embereket a Külügyminisztériumból. Egyébként ki kell, de ez most egy
másik kérdés. (Derültség.) Ennek összefüggésében nem mondtam, hogy ez lett volna a
megoldás, hanem volt egy saját maguk által eldöntött és végiggondolt, és költségvetési
tervezés alapjául megfogalmazott koncepció, amit nem hajtottak végre. Nyilvánvalóan - egy
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apróságra hadd hívjam fel a figyelmet - mondjuk bérteherben nem ugyanaz a külföldön
tartózkodó meg a belföldön tartózkodó diplomata költsége. Ez például egy eléggé kézzel
fogható kérdés.

Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, amelyeket itt érintünk, tehát a
nemzetközi tagdíj kérdése, az ingatlanbezárásokkal kapcsolatos kérdés, maga az
ingatlaneladásra alapuló költségvetési tervezés vagy a szuperbruttósításból fakadó feladatok
végre nem hajtása, súlyos politikai felelősség, és én ezt a politikai felelősséget fogalmaztam
meg. Természetesen a büntetőjogi vonatkozások valóban nem elhanyagolhatók. Itt szeretném
üdvözölni azt, hogy létrejött a külügyi bizottságnak a tényfeltáró albizottsága. Illetőleg arról is
szeretnék tájékoztatást adni, hogy Papcsák Ferenc kormánybiztos úr bekérette a
Külügyminisztériumból azt a két ügyet, amit az albizottság is vizsgálni kíván. Tehát azt
gondolom, hogy Moszkva, illetőleg New York kérdése mindenféleképpen két olyan téma,
amely nagyon alapos vizsgálat után kiált. És természetesen nem előlegezzük meg, de a
Külügyminisztérium lefolytat egy belső vizsgálatot Moszkva ügyében, majd nem tesz
feljelentést. Nem a vizsgálatot minősítem, mert a vizsgálatot lefolytató emberek, úgy
gondolom, alapos vizsgálatot végeztek el, tehát a vizsgálat alapos volt, de az a fajta politikai
következtetés, hogy nem tettek feljelentést ez alapján a vizsgálat alapján, az nem a vizsgálatot
lefolytató személyeknek, hanem a politikai vezetés felelőssége. És ha mi itt a parlamentben - 
elnézést! – nem szirénázunk hónapokon keresztül, akkor azt gondolom, hogy nem tart ott a
moszkvai ügy, hogy a nyomozó főügyészség hűtlen kezelés miatt meglehetősen előrehaladott
stádiumban lévő nyomozást folytat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy
Gruber elnök úr, aki az albizottság vezetője, már az ülés előtt tájékoztatott arról, hogy a
közeljövőben majd ezeknek az ügyeknek a kapcsán szeretné összehívni a bizottságot. Ezt
majd a titkárságon keresztül az elnök úr meg is teheti.

Miután további kérdés, vélemény nem volt, ezért ezt a napirendi pontot lezárom. Ezzel
a nyílt ülést zárt üléssé nyilvánítom, de a zárt ülés megkezdése előtt öt perc technikai szünetre
is van lehetőség. Kérem a munkatársakat, hogy a zárt üléshez szükséges feltételeket teremtsék
meg. Köszönöm szépen.

(A bizottság a 2-3. napirendi pontról 10 óra 38 perctől 13 óra 31 percig zárt ülést
tartott, melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról
szóló határozati javaslat (H/638. szám) (Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész
Máriusz (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Áttérünk a 4.
napirendi pontunkra, és innentől kezdve a bizottsági ülésünk újra nyilvános és nyílt ülés. A 4.
napirendi pontunkban az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről szóló H/638.
számú határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatás következik. Az
előterjesztő írásban elküldte a módosító javaslatokra vonatkozó befogadását, támogatását,
illetve nemleges válaszát.

Ha megengedik, majd a szavazás menete folyamán ismertetni fogom az előterjesztő
véleményét, és természetesen szükségünk van a kormány képviseletére. Ha minden igaz,
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Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes urat a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból nagy
tisztelettel köszöntöm.

Igyekszem csak a módosítók számát mondani, hiszen írásban az előterjesztés
mindenki előtt ott van, és így követhető lesz. Megpróbálom csak a számokat mondani - ezt a
jegyzőkönyv kedvéért is mondom -, és a szavazás pedig a megfelelő menetrendben zajlik.

Először is a H/638/17. módosító javaslatról szavaznánk. Az előterjesztő nem
támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét.

Tehát a módosító javaslat az egyharmadot sem kapta meg.
A 2. módosító javaslat a H/638/13. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem

támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ilyen formában nem, esetleg egy kapcsolódó módosítóval igen.

ELNÖK: Tehát nem támogatja a kormány. Kérdezem a tisztelt bizottságot. Ki
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
Tizenhét nem. Tehát tartózkodás nincs. Eszerint az egyharmadot sem kapta meg.

A 3. pontban a 638/16. módosító javaslat következik. Az előterjesztő nem támogatja.
Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

Egyharmadot sem kapott.
A 4. pontban a 638/2. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja, illetve

jelezte, hogy egyben bizottsági módosító javaslat készül az ügyben. (Jelzésre:) Szávay
képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Annyi megjegyzésem hadd legyen Ékes képviselő
asszony beterjesztéséhez, hogy aki legalább egyszer már átnézte az előterjesztést, egy kicsit
később fog találni egy másik, hasonló tárgyú, de úgy gondolom, hogy picit pontosabban
kibontott javaslatot erre vonatkozóan.

Amikor Pokorni képviselő úr itt volt néhány nappal ezelőtt a bizottsági ülésünkön,
akkor ő is jelezte azt szóban, és az általános vitán a parlamentben is több alkalommal
elhangzott mind az előterjesztők, mind a felszólaló frakciók vagy képviselők részéről az, hogy
támogatást találna az a felvetés, hogy ez a törvényjavaslat vagy határozati javaslat egészüljön
ki egy olyan ponttal, ami arra vonatkozik, illetve arra hívja fel a kormányt, hogy nyújtson
támogatást nemcsak az anyaországba, a határon túlra történő kirándulásokra, hanem a határon
túli magyar diákok - hangsúlyos a szó számunkra legalábbis - Magyarországra való utazása
kapcsán.

Gyakorlatilag Ékes képviselő asszony javaslata is vélhetően ezt célozza, illetve ezt
célozza. Viszont ezzel nekünk van fenntartásunk, mert nem teljesen pontos, tehát a szándék az
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világos és abszolút támogatnánk, ezért adtunk be mi is, de akkor inkább megkeresem, ez az
egyszerűbb.

ELNÖK: A 638/4-esről beszél.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): 16. szám alatt van az előterjesztésben. Ezt egy kicsit
jobban kibontottuk. A szándék ugyanaz, de Ékes képviselő asszony csak arról beszél, hogy a
magyar lakta területekről Magyarországra utazhassanak a diákok. Én úgy gondolom, hogy a
magyar államnak nem kellene azt támogatni például, hogy a sepsiszentgyörgyi román
gimnázium diákjai föltétlenül hozzánk látogassanak. Ez egy jó dolog, szívesen látjuk őket, de
azt hiszem, hogy a törvény szellemisége vagy a javaslat szellemisége nem erre vonatkozik, a
képviselő asszony indítványa pedig ezt a lehetőséget nem zárja ki, hiszen csak a magyar lakta
területek diákjairól beszél.

Mi Dúró Dóra képviselőtársammal egy viszonylag pontos, de tág keretet hagyó
módosító javaslatot nyújtottunk be a 16. pontban, amihez majd kérni fogjuk az önök
támogatását. Ezt szerettem volna ennek a javaslatnak a kapcsán elmondani.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor ezt olybá veszem, ha megengedi,
hogy ezzel indokolta is a 638/4. számú módosító javaslatát is, hiszen a kettő összefügg, és
ezzel tulajdonképpen ezt is elmondta számunkra. Köszönöm szépen. (Szávay István: Igen.)

Folytassuk ott, hogy a 638/2. számú módosító javaslatot az előterjesztő nem
támogatja. Kormány!

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Senki sem
jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

Az 5. módosító javaslat a 638/5. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem
támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

Megállapítom, hogy egyharmadot sem kapott.
A 6. pontban a 638/6. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja.

Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot. Ki támogatja?
(Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

Megállapítom, hogy egyharmadot sem kapott.
A 7. pontban Horváth András Tibor képviselő úr módosítója szerepel, a 638/7. számú

módosító javaslat. A előterjesztő nem támogatja. Kormány!
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

A 8-as módosító javaslat, amely a 638/10. számú módosító javaslat. Az előterjesztő
támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.)
Egyhangú. A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

A 638/12. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)::
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

A 638/14. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen. Ki
nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

A 638/15. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a
kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.)
Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Egyharmadot sem kapott.

A 638/18. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem
kapott.

A 638/19. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.)
Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.
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638/21. számú módosító javaslat. Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

A 638/22. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a
kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Kettő igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

A 638/4. számú módosító javaslat, amelyet Szávay képviselőtársunk már megindokolt.
Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ebben a formában nem támogatja.

ELNÖK: Ebben a formában nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki
támogatja. (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság nem támogatta, nem kapott
egyharmadot az előterjesztés.

Nézzük tovább! A 638/3. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja.
Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot sem kapott.

Következik a 638/8. számú módosító javaslat. Az előterjesztő támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.)
Tizenhét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem.

638/11. számú módosító javaslat. Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.)
Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

Következik a 638/23. Az előterjesztő nem támogatja. Kormány?
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás és
tizenöt nem. Egyharmadot sem kapott.

A 638/20. számon a módosító javaslatot az előterjesztő külön pontként nem támogatja,
tehát nem támogatja. Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Kettő
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! Van még egy utolsó, a 638/9. számú módosító javaslat. Az
előterjesztő nem támogatja. Kormány?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslataink végére értünk, a határozathozatal végére.
Jelzem, hogy kapcsolódó módosító javaslatokra talán még van lehetőség.

(Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): (Hangosítás nélkül.) Szeretnék egy pillanatra még szót
kérni a módosító javaslatom kapcsán. A kormány tisztelt képviselője a javaslat kapcsán azt
mondta… (Közbeszólások: Mikrofon!) Elnézést! Tehát azt mondta a kormánynak a
képviselője, hogy ebben a formában nem támogatja. Úgyhogy kérdezném, hogy esetleg
milyen formában igen, vagy esetleg a bizottság tehet-e erre egy ajánlást. Szívesen megtesszük
akkor egy másmilyen formában, nem tudom, hogy a fogalmazásban hol volt probléma. De
szívesen venném akkor a jó szándékú kritikáikat ennek a javaslatnak a kapcsán, tekintve,
hogy tudom, hogy ennek a szándékával önök is egyetértenek.

Köszönöm.

ELNÖK: Így van, képviselő úr. Nekünk a módosító javaslatról kellett szavaznunk, de
az előterjesztő jelezte, hogy bizottsági módosító javaslat fog készülni ebben a kérdésben,
amely elsősorban arra vonatkozna, hogy ezt a testvériskolai program keretében javasolja majd
megvalósítani. Tehát ez azt jelenti, hogy az előterjesztő bizottsági módosító javaslatként
gondolkodik abban, hogy ez a javaslat bekerüljön. Ezt a tájékoztatást tudom adni az
előterjesztő részéről. (Szávay István: Ennek mi lesz a konkrét módja vagy formája?) Oktatási
bizottság, illetve kapcsolódó módosító javaslatként. (Szávay István: Köszönöm.)

Amennyiben nincsen további kérdés, vélemény, akkor ezt a napirendi pontot is
lezárom.

Egyebek

És itt nagyon a végéhez értünk: egyebek. Kérdezem, hogy az egyebekben kinek van
véleménye, hozzáfűznivalója, gondolata. (Senki sem jelentkezik.)



27

Amennyiben nincs, jelzem, hogy miután ennyi napirendi pontot letudtunk, de ennek a
törvénynek a kapcsán, mivel kijelölt bizottság is vagyunk, feltehetően, amennyiben lesz más
kapcsolódó vagy bizottsági módosító javaslat, akkor ülnünk kell. Tehát én tervezem azt, hogy
egy rövid ülés keretében, a parlament hétfői ülése előtti fél órában, órában vagy a részletes
vitát követően, ahogy van erre lehetőségünk, egy rövid bizottsági ülést majd tartunk a
témában. Természetesen a titkárság tájékoztatja képviselőtársaimat arról, hogy mikor lesz ez a
bizottsági ülés.

Most kapom a tájékoztatást, tehát hétfőn lesz a részletes vitája a törvénynek, ami azt
jelenti, hogy legkorábban kedden tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. De miután parlamenti
menetrend van, ezért majd kérem a tisztelt bizottságot, hogy amennyiben módjuk és
lehetőségük van, ennek a törvényjavaslatnak a módosító javaslatai kapcsán, biztosítsuk a
határozatképességet, és ez lesz a titkárságnak is a feladata. Köszönöm szépen.

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, a mai ülésünket bezárom. További szép
napot. (Zagyva György Gyula: Egyebek?)

Egyebek, igen. Tessék!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A hétfői ülésen felhoztam a Szerbiából való
kitiltássorozatot, és erről szeretnék érdeklődni, hogy milyen előrelépés van ebben az ügyben,
és hogy akár miniszter úr, akár a Külügyminisztérium milyen lépést foganatosított már ebben
az ügyben, illetve ezenkívül a több más, Szerbiából kitiltottal, jelen esetben az én
személyemmel kapcsolatban tudnak-e majd valamit tenni.

ELNÖK: Igaza van a képviselő úrnak, és elnézést kérek így utólag is. Államtitkár
úrnak jeleztem, hogy önöknek lesz egy ilyen kérésük, és a zárt ülés keretén belül, amíg
államtitkár úr itt tartózkodott, nem tették fel ezt a kérdést, de én tájékoztattam arról, hogy van
ez a probléma. Megmondom őszintén, hogy államtitkár úr tudott az ügyről.

A helyzet az, hogy még erre választ - mivel már nincs jelen - az ő nevében nem tudunk
adni, de a Külügyminisztérium foglalkozik a kérdéssel, és véleményem szerint a bizottságon
keresztül mindenképp el fog jutni önnek a válasza az üggyel kapcsolatban.

És elnézést kérek, hogy én sem hívtam fel a figyelmet, de a bizottsági ülés előtt
megbeszéltük, hogy a zárt ülés keretében, míg az államtitkár úr itt van, addig feltehetik a
kérdést. Ezt elmulasztottuk, és az én figyelmetlenségben is ebben benne van, de tényleg az
ügy olyan, amivel foglalkozik a Külügyminisztérium, és várja a választ, természetesen,
képviselő úr, jelzem az államtitkár úrnak.

Más további kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a mai
bizottsági ülésünket bezárom, és további szép napot kívánok. Viszontlátásra és köszönöm a
mai kitartó és türelmes munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 52 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Horváth Éva Szilvia, Podmaniczki Ildikó, Farkas Cecília és Barna
Beáta


