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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/1. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

2. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1545. szám)
(Balla Mihály és dr. Gruber Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

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

Helyettesítési megbízást adott

Kovács László (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)
Dr. Braun Márton (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Tilki Attilának (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)
Zagyva György Gyula (Jobbik) megérkezéséig Szávay Istvánnak (Jobbik)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Török Ádám, a Költségvetési Tanács tagja
Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Répáss Zsuzsa helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)

Megjelentek

Romhányi Balázs (Költségvetési Tanács)
Robák Ferenc, a magyar EU-elnökség operatív ügyeinek kormánybiztosa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 41 perc)

Elnöki megnyitó

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági
ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, Szávay képviselő úr helyettesíti
Zagyva képviselő urat, Harangozó Gábor képviselő úr Kovács alelnök urat, Pintér László
képviselő úr Braun Márton képviselő urat, jómagam pedig Nagy Gábor Tamást helyettesítem.

A napirend elfogadása

Az írásban előre megküldött napirendhez képest van-e valamilyen kiegészítenivalója
képviselőtársaimnak? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot,
elfogadja-e a napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatta a napirendet.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498.  számú törvényjavaslat
(Általános vita)

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/1. szám)

A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

Az első napirendi pontunkban a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
T/1498. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. A
törvényjavaslathoz tartozik az Állami Számvevőszék jelentése, illetve a Költségvetési Tanács
véleménye is. Engedjék meg, hogy ehhez a napirendi ponthoz külön köszöntsem
mindannyiukat, Misovicz Tibor helyettes államtitkár urat a Külügyminisztérium részéről, a
Költségvetési Tanács részéről dr. Török Ádám urat és Romhányi Balázs urat, aki önnel jött,
az Állami Számvevőszék részéről Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos asszonyt,
illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól Haág Tibor főosztályvezető urat, a nemzetpolitikai
államtitkárság részéről pedig Pirityiné Szabó Judit van felírva nálam, remélem, ők is vissza
fognak érni a szükséges időpontra.

Az általános vita menete szerint bizottságunkban először a kormány, sorrendben a
Nemzetgazdasági Minisztérium, Külügyminisztérium, KIM, Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
amennyiben szükséges. Őket követően pedig az Állami Számvevőszék és a Költségvetési
Tanács véleménye következik, majd a képviselői hozzászólások, vélemények. Ezt követően
szavazunk.

Tehát meg is adnám önöknek a szót. Kérem, hogy Haág Tibor főosztályvezető úr
kezdje, majd őt követően a Külügyminisztérium költségvetésével kapcsolatban Misovicz
államtitkár úrnak fogom megadni a szót.

Haág Tibor főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Először a 2011. évi költségvetés törvényjavaslatának makrogazdasági
feltételeiről mondanék néhány mondatot. A kormány gazdaságpolitikájának a központjában a
gazdasági növekedés beindítása, a foglalkoztatás növelése és a költségvetési stabilitás
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megtartása áll. A növekedési potenciál növelését szolgálják a kkv-szektor beruházásait
támogató új állami intézkedések, amelyek megjelennek a törvényjavaslatban. Itt említhetném
többek között a Széchenyi-kártyát, a társasági adókulcs csökkentését, és az igénybe vehető

EU-források jelentős részének a kkv-szektorba történő átcsoportosítását. A magyar gazdaság
növekedésének fő gátja az alacsony foglalkoztatás, kiemelt cél, hogy a 10 éven belül
egymillió új munkahely létrehozása realizálódjon. Ezt a gazdasági célt a vállalkozási
szektorban kell megvalósítani, tekintettel arra, hogy az államigazgatásban a
hatékonyságnövelés szükségessége és a költségvetési fegyelem betartása nem indukálhat
foglalkoztatásbővülést.

A 2011. évi költségvetési tervjavaslat 3 százalékos GDP-növekedéssel számol az
előző évi, 2010. évi 0,8 százalékkal szemben. A háztartások fogyasztásában 2,6 százalékos
növekedéssel számolunk, szemben az előző években történt csökkenéssel. 7 százalékos
növekedéssel számolunk a nemzetgazdasági beruházások területén, és ezt a mértéket a
beruházásokat a nagy autóipari cégek fejlesztése is várhatóan növelni fogják. Az infláció
üteme 3,5 százalékra csökkenhet, amihez a hatósági árak alakítása is hozzájárulhat.

Az államháztartás céljaiból szeretném kiemelni a fiskális politikai célt, a kormányzati
szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos csökkentését. Az elmúlt időszak
intézkedéseivel és a jelenlegi jogszabályi módosításokkal lefékeződött az állami kiadások
felgyorsult növekedése, korlátozódott az állami intézmények pazarló gazdálkodása, és
mindezek hatására 2011-re az államháztartás hiánya eredményszemléletben a GDP
3 százaléka alatt marad. A mérséklődő deficit lehetővé teszi az adósságráta csökkentését, a
külső egyensúly javítását. Az adó- és járulékrendszer változásai ösztönzik a foglalkoztatás
növekedését. Az újraelosztás szűkítése a magánszektor mozgásterét bővíti, a gazdaság
versenyképességét növeli.

Összességében egyértelműen cél, hogy az államadósság GDP-hez mért arányát és az
infláció mértékét csökkenteni, és ezzel az egyensúlyjavítással az euró bevezetésének
követelményeit biztosítani lehessen.

Néhány prioritás a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatosan. A költségvetési politika
kiemelt feladata, hogy a közérdek szolgálatába állítsuk az államot, és a rendelkezésre álló
eszközökkel elősegítsük a munkahelyteremtést és a bürokrácia leküzdését. Az államháztartás
az úgynevezett jövedelemtulajdonosok között jelentős átrendezést hajt végre 2011-ben, itt
meg kell említeni, hogy a háztartások adórendszerreformján keresztül jelentős
többletforráshoz jutnak, a vállalkozások pénzügyi mozgástere nő a versenyképességük
adócsökkentéssel realizált növekedésével, és az állami szféra hatékonyságának növelése
érdekében a kormányzat és a háttérintézmények karcsúsítására, a kiadások visszafogására
kerül sor.

Amit kiemelten kezel a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat. Kiemelt cél a
közfoglalkoztatáson belül a nemzeti közfoglalkoztatási program elindítása, itt az eredeti,
eddig működő bonyolult közfoglalkoztatás kerül átszervezésre. Az önkormányzati
közfoglalkoztatás, a megyei munkaügyi központok által bonyolított közhasznú foglalkoztatás
és a hagyományos önkormányzati közmunkaprogramok megszűnnek, helyette egy egységes
rendszerben, azonos forrásban, pályázatos formában működő közfoglalkoztatási támogatási
program fog bonyolódni, amire a Munkaerő-piaci Alapban 64 milliárd forint áll
rendelkezésre. Mindenképp szeretném megemlíteni az új Széchenyi-terv elindítását, 2011-től
a Széchenyi-terv egyetlen nagy célja a foglalkoztatás dinamikus bővítése. A Széchenyi-kártya
program is kiterjesztésre kerül, négy hitelcélra használható majd fel, ezek a folyószámlahitel,
a forgóeszközhitel, a beruházási és az önerőhitel.

Az állami kiadások és a bürokrácia csökkentése érdekében az államigazgatási
intézményeknél 5 százalékos, a háttérintézményeknél 10 százalékos létszámcsökkentéssel
számoltunk, a nominális bérek visszafogásával és a dologi kiadások csökkentése mellett. A
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közszférában ez az 5 százalékos létszámleépítés az igazgatási jellegű szerveknél körülbelül
2 900 főt jelent, a háttérintézményeknél 340 főt érint összességében. A létszámleépítéssel
kapcsolatban költségvetési támogatás megvonása a tervezés során nem történt, a
létszámleépítést úgy kell majd ütemezni, hogy a felmerülő többletköltségekre a költségvetési
szervek 2011-es költségvetéséből megmaradó forrás biztosítson fedezetet. Nem a teljes
közszférára vonatkozik a létszámcsökkentés, nem érinti például az egészségügy és az oktatás
területét, és vannak a kormány irányítása alatt olyan szervezetek, ahol célirányos
feladatközpontú felülvizsgálatra kerül sor, és ott létszámnövelés lesz realizálva. Ilyen például
a rendőrség és például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása. A közintézmények
működésének hatékonyságát szolgálja az a 25-30 ezer főre becsült létszámcsökkentés,
amelynek a megvalósulását tervezzük. Ez elsősorban természetes fogyásból adódik, tehát
várakozásaink szerint a nyugdíjba vonulók, pályaelhagyók helyének fel nem töltésével
realizálódik. Amennyiben a helyi önkormányzatoknak lesz a létszámcsökkentéssel
kapcsolatban forrásigénye, ezt a központi költségvetés céltartaléka kezelni tudja.

Kiemelt prioritású célként említem még felsorolásszerűen:
- a közfeladatok kiszervezésének megállítását; 
- a közrend és a közbiztonság növelését – ezen belül mindenképpen kiemelkedik a rendőrség
két év alatt végrehajtani tervezett 4 000 fős létszámfejlesztése;
- a határon túli magyarok számára a kedvezményes honosítási lehetőségek megadását,
támogatásuk növelését; 
- a közoktatás modernizációját; 
- a kistelepülési kisiskolák támogatását, a szakképzésben a duális rendszert, együttműködést a
munkáltatókkal; 
- a tanyafejlesztési program beindítását; az állami szervezetrendszer átalakítását – ezen belül
az új minisztériumi struktúra létrehozását,
- valamint ezzel egy időben, ezzel párhuzamosan a megyei közigazgatási hivatalok bázisán az
egykapus ügyintézést is lehetővé tevő területi kormányhivatalok létrehozását;
- a nyugdíjrendszer átalakítását, annak biztonságossá tételét.

Az adóreformmal kapcsolatban mindenképpen ki kell emelni, hogy az elmúlt 20 év
legnagyobb mértékű adócsökkentésére kerül sor, ez a személyi jövedelemadó esetében az
egykulcsos, 16 százalékos szja bevezetését jelenti. Kibővül, szélesebb körben lesz igénybe
vehető a családi kedvezmény, átalakul a nem pénzbeli, illetve béren kívüli juttatások adózása.
A társasági adó esetében, ennek területén 2010 júliusától a 250 millió forintban rögzített
értékhatárról 2011-re 500 millió forintra emelkedik azon adóalaprész, amelyre a
10 százalékos adókulcs alkalmazható. A társasági adó év végi feltöltésére vonatkozó
árbevételi szint pedig 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik. A jövedéki adók
esetében azt az érdemi változást kell megemlíteni, ami a dohánytermékek esetében történik.
Az uniós dohányirányelveknek megfelelés érdekében 2011. január 1-jével meg fog növekedni
a cigarettaadó mértéke, és ehhez igazodóan megemelésre kerül a fogyasztási dohányok
adóminimuma is. A helyi adók esetében csökken az adófajták száma, megszűnik a
vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó, egyszerűsödik
az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és adóhatósági
adminisztráció.

A válság miatt a pénzügyi szervezetek különadóját és az ágazati különadókat is
mindenképpen meg kell említeni. A bankok, biztosítótársaságok és a pénzügyi lízingcégek
2011-en 200 milliárd forintot fizetnek a költségvetésbe, a távközlési és a telekommunikációs
ágazat, az energiaszektor és a kereskedelmi láncok pedig mintegy 160 milliárd forint
befizetést fognak teljesíteni.

Az elkülönített állami pénzalapok gazdálkodásával kapcsolatban annyit szeretnék
jelezni, hogy továbbra is 6 alap működik: a Munkaerő-piaci Alap, a Szülőföld Alap, a
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Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A
társadalombiztosítási pénzügyi alap gazdálkodásával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a
bevételi és a kiadási főösszeg egyenlőségét irányozta elő a 2011. évi költségvetés, a
nyugellátások emelése 2011-ben 3,8 százalékos mértékű, ez az emelés hozzávetőleg 2,7-2,8
millió nyugdíjast fog érinteni.

A helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok 2011-ben hitelforrások
nélkül több mint 3 100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés az
átengedett szja révén mintegy 1 130 milliárd forintot biztosít, ami a 2010. évi korrigált
előirányzat 104,5 százaléka. A központi költségvetés kompenzálja az önkormányzatok
számára az egyenesági öröklés és az ajándékozás illetékmentessé tételét, illetve a
vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket. A
helyi önkormányzatok esetén a támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé téltele
érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma, és szintén a támogatások
jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbi egyedi pályázati típusú igénylés helyett a
jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz.

A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz a helyi önkormányzatok fejezeti
tartalékának létrehozására. Célja az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok
számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek
felhasználásra. Ezt a keretet növeli majd az önkormányzatok évközi lemondásainak,
pótigényléseinek, valamint az év végi elszámolásoknak az egyenlege.

Az általános részben összességében ennyit szerettem volna a benyújtott
törvényjavaslathoz kiegészítésként elmondani, és kérem a bizottságot, hogy támogassa az
előterjesztést.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Egy kicsit elbizonytalanodtam, mert úgy gondoltam, hogy Misovicz államtitkár úr

következne, de azt hiszem, ha úgy általánosságban már hallhattunk a költségvetésről, akkor
először az ÁSZ véleményét, illetve hozzáfűznivalóit hallgatnánk meg.

Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos (ÁSZ) szóbeli kiegészítése

SZABÓNÉ FARKAS KATALIN osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének
megfelelően határidőre elkészítette véleményét a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatról.
El kell mondanom, hogy egyrészt a makropályával nem foglalkoztunk, azzal a Költségvetési
Tanács foglalkozott, másrészt pedig az Országgyűlés részére véleményünket a tegnapi nap
folyamán elnök úr benyújtotta, továbbá minden képviselő részére az elnök úr által kiadásra
kerül egy véleménnyel kapcsolatos összefoglaló anyag.

A véleményünkben megfogalmazottakon kívül a következőkre szeretném felhívni a
figyelmet. Már évek óta visszatérő probléma, hogy az ÁSZ-nak rendkívül rövid idő alatt kell
elkészítenie a véleményét, ebben az évben is közel egy hét állt rendelkezésünkre arra, hogy a
helyszínen ellenőrzést végezzünk. Ez a helyszíni ellenőrzés a tárcák mindegyikére kiterjedt,
így – mint az érintett bizottság – a Külügyminisztérium fejezetére is, és a megállapításainkat
közös jegyzőkönyvben rögzítettük, pontosan azért, hogy az esetleges véleményeltéréseket
rögtön a jegyzőkönyvben rögzíteni lehessen.

Problémát jelentett, hogy évek óta olyan törvények alapján kell a tervezést elvégeznie
a tervező szervezeteknek, amelyek még nem hatályosak, esetleg még benyújtásra sem
kerültek az Országgyűléshez. Éppen ezért a véleményünket olvasva észrevehetik, hogy
bizonyos megállapításainknál olyan jellegű szöveg szerepel, hogy a 2011. évi költségvetési
törvényjavaslat beadásakor észleltük, hogy az általunk ellenőrzött számok nem azonosak a
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beadott költségvetés-javaslattal. Ez a KüM fejezetet is érinti, összességében 2,1 milliárd forint
összegben, amelynek a változását nem tudjuk megmondani, és annak indokoltságáról sem
tudunk véleményt mondani.

El kell mondanom, hogy a költségvetési dokumentum normaszövege, indoklása az
egyszerűsítés, áttekinthetőség irányában változott, azonban még mindig számadatok,
magyarázatok, érdemi kifejtések, idősorok nem jelennek meg. Továbbá hiányzik belőle a
hároméves kitekintés, és nem jelennek meg a 2010. évi teljesítési adatok sem. Éppen ezért –
és azért, hogy az ÁSZ véleménye kialakítható és megalapozottabb legyen, az Országgyűlés
részére több információt tudjunk adni – évek óta javasoljuk azt, hogy egy átfogó jellegű,
úgynevezett közpénzügyi törvény keretei között legyen szabályozva az éves központi
költségvetés szerkezete, tartalma, és az annak kialakításában részt vevők egyes feladatai is.

A 2011. évi költségvetés véleményezésekor pozitívan tettük azt a megállapításunkat,
hogy a nemzetgazdasági tárca a közvetlen bevételein belül most már 33,5 százalékos
megalapozottságra tudtunk véleményt mondani. Ez tavaly 96 százalék volt, ez azt jelenti,
hogy az adóbevételek aránya csökkent, amelyekről egyáltalán nem tudtunk véleményt
mondani, de sajnos még ebben az évben is fennállt ez.

Az adóbevételek 45,7 százalékát, az állami vagyonnal kapcsolatos 85,9 százalékát
teljesíthetőnek, a közvetlen kiadások 100 százalékát, az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások 52,5 százalékát megalapozottnak értékeltük, azonban több esetben a bevétel
teljesíthetőségével kapcsolatosan kockázatokra hívtuk fel a figyelmet.

Pozitívnak értékelendő, hogy az EU-s tagsághoz kapcsolódó támogatások tervezése
során már az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek 2007-2013. évi programozási
periódus projektjei tekintetében a döntéseket, a szerződéseket, a kötelezettségeket figyelembe
véve alapozták meg a 2011. évi terveket.

Rátérnék a fejezet tervezőmunkájára. Az NGM úgynevezett tervezési tájékoztatót
adott ki, amelynek egy része pozitív elmozdulást mutat, a másik része viszont nem, mert
pozitívnak volt tekinthető az, hogy ennek a tájékoztatónak az elején nem a bázisalapú
tervezési módszertant vették figyelembe, hanem egy feladatorientált tervezésről szólt,
azonban a számok kialakítása mégiscsak a bázis alapján történt. Igen szoros előírások voltak
ebben a tájékoztatóban a létszámmal, a személyi juttatásokkal, dologi kiadással kapcsolatban
megfogalmazva, és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatban is. (Balla Mihály távozik
az ülésteremből.)

(Az ülés vezetését dr. Nagy Gábor Tamás, a bizottság alelnöke veszi át.)

A Külügyminisztérium ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy a minisztérium ezeket
az előírásokat betartotta, a KüM-fejezetben kerültek megtervezésre a 2011. évi EU-s
elnökséggel kapcsolatos kiadások, ami talán az egyik legjelentősebb kiadása lesz a fejezetnek.

Ennyit szerettem volna elmondani a költségvetéssel és a KüM tervezési munkájával
kapcsolatosan, köszönöm szépen.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen a tájékoztatót. A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy ideiglenesen átvettem
az ülés vezetését.

Most következik a Külügyminisztérium részéről Misovicz Tibor helyettes államtitkár
úr. Parancsoljon, öné a szó.

Misovicz Tibor helyettes államtitkár (KüM) szóbeli kiegészítése

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.



- 11 -

Ahogyan az előttem szóló ÁSZ-képviselő is mondta, a KüM költségvetésével
kapcsolatosan előrebocsátva megjegyzendő két dolog közül az egyik a feladatváltozásokhoz
kapcsolódik. A Külügyminisztériumnak 2011-ben az európai uniós magyar elnökség
lebonyolításában jelentkeznek nagyon komoly többletfeladatai, más tárcákkal párhuzamosan,
de első helyen, illetve az állampolgársági törvény módosításából következően jelennek meg új
feladatok. Ez tükröződik a költségvetésben, tehát bizonyos tételek növekedését ez a
feladatbővülés indokolja.

A szerkezeti változás a másik olyan körülmény, amit előre szeretnék bocsátani, az
Információs Hivatal megjelent a külügyminisztériumi fejezet költségvetésében, illetve
bizonyos mértékben változtak a fejezeti kezelésű előirányzatok, csökkent a számuk. Részben
összevonásra kerültek, részben pedig az igazgatási költségvetésbe kerültek beépítésre azok a
feladatok, amelyek 2010-hez képest most a fejezeti költségvetés előirányzatai között nem
találhatók meg.

A fő számokat tekintve a Külügyminisztérium kiadási oldalán 85,88 milliárd forint
szerepel, a bevételei 7,78 milliárd, támogatása pedig 78,1 milliárd forint. Ez - ahogy
bizonyára feltűnt önöknek - jelentős bővülés 2010-hez képest. A bővülésnek - ahogyan
mondtam - részben a feladatnövekedés az oka, ez az EU magyar elnökségi előirányzaton
mintegy 8,6 milliárd forintos bővülést jelent, illetve 8,8 milliárd forinttal került tervezésre a
2010. évi költségvetésben nem szereplő nemzetközi tagdíjak és egyéb kötelezettségek soron
várható kiadás összege.

A Külügyminisztérium létszáma a kormányzati szerkezet módosításából adódóan
bizonyos mértékben növekedett. Ebben részben az NGM-től átvett kereskedelempolitikai
főosztály létszáma, részben pedig a korábban a polgári szolgálatokat felügyelő tárca nélküli
miniszter státusából átvett úgynevezett információs főosztály létszáma, illetve a 2010 őszén
elfogadott kormányhatározat alapján az állampolgári törvény módosításhoz kapcsolódó
feladatok ellátására a központi igazgatásban egy, a külképviseleti igazgatásban pedig 49 fő

átmeneti növekedése szerepel.
A költségvetés fő tételeinél látható, hogy a Külügyminisztérium központi igazgatása

az előző évhez képest kiadási oldalon mintegy 160 millió forinttal csökkent, a külképviseleti
igazgatás egyenlege, ahogyan az előbb említettem, a többletfeladatok miatt 1,9 milliárd
forintos támogatásnövekedést jelent. A Külügyi Intézetnél 40 millió forint, az Információs
Hivatal költségvetésében mintegy 1,5 milliárd forint, a fedezeti kezelésű előirányzatoknál
pedig 16,9 milliárd forint támogatásnövekedés szerepel 2010-hez képest.

Ha ezeket kicsit részletesebben kifejthetem, a Külügyminisztérium igazgatási
költségvetésében a 2010. évhez képest részben árfolyammozgások, részben az elmaradt
igazgatás költségek kiegyenlegezésére 3,1 milliárd forint támogatásnövelés történt. Az
állampolgársági törvény végrehajtására vonatkozóan pedig 1,5 milliárd forint épült be az
igazgatási sorokba. Az európai uniós elnökség összegét az előbb már említettem, ez a szám a
tárcák igényeivel egyeztetett költségvetés alapján alakult ki. Tehát számos olyan feladatot
finanszíroz a Külügyminisztérium, amely más tárcáknál jelentkezik az elnökség során.

A bevételi oldalon a konzuli- és vízumdíjak továbbra is a Külügyminisztérium saját
bevételei között szerepelnek, ezek mértéke bizonyos fokig 2010-hez képest emelkedett a
tervezés során. Ahogy elhangzott korábban, beépült a minisztérium költségvetésébe a 2010-es
elvonások jelentős része, a dologi kiadások csökkentésre kerültek a bázishoz képest, illetve a
személyi sorokon is elvonás történt. Ezeknek az egyenlegeként - tehát a feladatnövekedéshez
juttatott többletforrások, illetve a most említett elvonások egyenlegeként - jönnek ki azok a
számok, amelyeket az előbb ismertettem.

A nemzetközi tagdíjak soron az előző évvel ellentétben az idén mintegy 8,8 milliárd
forint került tervezésre, ennek egy része az európai fejlesztési alapba 2007-re vállalt
kötelezettség beépítése, más része pedig az egyéb nemzetközi tagdíjak forrása.
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Talán említésre érdemes még, hogy a Külügyi Intézet elhelyezésével kapcsolatosan a
vagyonkezelői jog átvételéhez, illetve az épület állagmegóvásához, állagjavításához
kapcsolódóan 50 millió forinttal nőtt a Külügyi Intézet költségvetés 2010-hez képest. (Balla
Mihály visszaérkezik az ülésterembe.)

Talán érdemes még az egyéb apróbb feladatokat említeni, így a civil szervezetek
támogatása soron előreláthatólag, miután megalakul a Lantos Intézet, ennek 2011-es
működési feltételeit lehet biztosítani, illetve a Külügyminisztérium költségvetése a
2011 őszén várható biztonsági tanácsi tagság előtti kampány költségeire is biztosít forrásokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy a Költségvetési Tanács részéről dr. Török Ádám úr kíván-e az

általános ismertetés során szólni. (Jelzésre.) Parancsoljon!

Dr. Török Ádám, a Költségvetési Tanács tagjának szóbeli kiegészítése

DR. TÖRÖK ÁDÁM, a Költségvetési Tanács tagja: Köszönöm szépen, rövid leszek.
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A Költségvetési Tanács törvényi

feladatának eleget téve időben benyújtotta véleményét a költségvetési törvényjavaslatról.
Anélkül, hogy megismételném mindazt, ami a jelentésünkben olvasható, három lényegi
megállapítást szeretnék kiemelni.

Első: a költségvetés nincs teljes összhangban az indokolásában bemutatott
makropályával.

Második: a 2011. évi költségvetés tervezése óvatosnak mondható. Számításaink
szerint az adóbevételek magasabbak, a kiadások valamivel alacsonyabbak lesznek,
összességében az egyenleg akár a GDP 0,5 százalékával is jobb lehet annál, mint amit a
törvényjavaslat tartalmaz.

Harmadik: középtávon a kirajzolódó pálya nem fenntartható, mivel a gazdaság
növekedésének a kormány által feltételezett gyorsulása és ezzel párhuzamosan a költségvetési
egyenleg javulása nem megalapozható a gazdaságpolitikára és a gazdasági folyamatokra
vonatkozó jelenlegi ismereteink alapján.

Tekintettel arra, hogy a Költségvetési Tanácsnak nem feladata elosztási és
értékválasztási kérdések mérlegelése, véleményünk a költségvetés belső számszaki
összhangjára, az előirányzatok megalapozottságára, valamint a költségvetés átláthatóságára és
fenntarthatóságára vonatkozik. Ezekben a témakörökben akár itt, a bizottsági ülésen, akár a
későbbiekben örömmel állunk rendelkezésre.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

(Az ülés vezetését Balla Mihály, a bizottság elnöke veszi át.)

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólás, kérdés, vélemény az eddig
elhangzottakhoz. (Jelzésre.) Horváth képviselő úr!

Kérdések, vélemények, hozzászólások

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Persze, a dolgunk az
ország költségvetése, a részletek azonban ugyanakkor számunkra egyenként inkább
megjelennek, különösen azokkal a szférákkal, intézményekkel kapcsolatban, amelyekhez
egyenként, személyenként vagy csoportonként közelebb vagyunk. Értik, mire gondolok.

Az Interparlamentáris Unió tisztségviselőjeként látom - látjuk többen, de most én
beszélek -, hogy mi ennek az intézménynek a kapacitása, mi a missziója, mi a lehetősége, és
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mivel olyannak látszik, hogy többet volna képes produkálni a parlamenti diplomácia - így
írhatjuk le a produktumot, a terméket -, és nagyon fontosak a következő szavak: moderált,
mérsékelt költséghozzáadással. Angolul úgy mondjuk, moderate cost, tehát a hozzáadott
költség jövedelme, hozadéka igen jelentős lehet, mert az intézmény olyan - országgyűlési
képviselők a tagjai, akik csinálják a dolgukat, nem kell ezért nekik külön fizetést adni -, de itt
meg ott bizonyos édesítők vagy inspirálók hozzájönnek.

Nos, a kérdésem az az elnök úrhoz és a kormányintézmények képviselőihez, hogyan is
vagyunk ezzel, hogy kiemelt intézmények vagy egyes intézmények, jelen esetben az
Interparlamentáris Unió költségvetését lehet-e és hogyan közelebbről szemügyre venni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Nagy Gábor alelnök úr kért szót.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót.
Tulajdonképpen csak szeretném jelezni, örömmel hallottam, hogy a szükséges

források rendelkezésre állnak EU-elnökség megfelelő ellátásához. Ez azért jó hír, mert az
elmúlt években, akár csak az idei költségvetési évben erre komoly felkészülés a korábbi
kormány részéről nem történt, és nagyon lényeges az egész külügyi kormányzat és az ország
imázsa szempontjából az, hogy mennyire tudjuk jól abszolválni ezt a feladatot. Megnyugtató
volt, amit államtitkár úr mondott.

De egy kérdés továbbra is mocorog bennem, az elmúlt években komoly
tartozásállomány halmozódott fel a nemzetközi szervezetekben viselt tagságunk tagdíjaiból,
és kérdéses, hogy egy ilyen nehéz pénzügyi helyzetben, amelyben most van az ország, és
amelyben a költségvetést egyfajta bűvészmutatványként kell összeállítani, meg tudjuk-e
kezdeni ezeknek a tartozásoknak a törlesztését. Ebben nem láttam tisztán, úgyhogy
tulajdonképpen ezt szeretném kérdezni államtitkár úrtól.

Annyit még hozzátennék talán a költségvetés más véleményéhez, hogy kétségtelen
tény, hogy ma a költségvetés még nem tudja azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseket
mutatni, amelyekre a kormány szándéka szerint sor kerül. Ez most az adórendszerben találja
meg azt a megújulást, azt az elemet, amelyből talán a 2012-2013. évi költségvetésekben már
mindazok az elemek, amelyeket a Költségvetési Tanács értékelt, már jobban kitapinthatók
lesznek. Ez most egy olyan átmeneti időszak költségvetése, amely talán pályára állítja,
fejlődési, növekedési pályára tudja majd állítani az ország gazdaságát. Ebben már egy egész
más helyzetben lehet költségvetést tervezni.

Köszönöm szépen.

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

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani, hogy a Szocialista Párt és

a frakciónk egészében nem tudja támogatni a jövő évi költségvetés tervezetét. azt tudnám
elmondani itt is, ahogy egyébként azt máshol is kifejtettük, hogy tulajdonképpen a homlokzat
rendben van, és hogy úgy mondjam, a külső képnek megfelelően vannak elrendezve, amelyek
legközvetlenebbül megfelelni látszanak az európai uniós és nemzetközi gazdasági
követelményeknek, belül azonban rendkívül sok bizonytalansági tényező, kockázat rejlik, ha a
költségvetést részleteiben megnézzük. Egészében azt mondhatjuk, hogy meglehetősen
felelőtlen költségvetésnek nevezhető.
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Itt is elhangzott már az Állami Számvevőszék véleményeként, de ezt máshol, más
szakértők is elmondották, nem tudni, nem vehető biztosra, hogy a 3 százalékos növekedés
elérhető, kérdéses a 3,5 százalékos infláció a jövő évre. Meglehetősen sok a bizonytalanság a
vállalatok, a vállalkozások számára, amelyek majd veszteséget szenvedhetnek el. Kockázatos,
hogy egészében a nyugdíjkassza mintegy 900 milliárd forintos hiányának a pótlására a
magánnyugdíjpénztárak rovására történő intézkedésekkel próbálja és kívánja a költségvetés
megoldani a felmerülő költségeket. Leszámítva ennek a bizonytalanságát és a jövőre nézve a
veszélyeit, ez egyben ennek a jövőbeni visszafizetését vagy visszatérítését, vagy netalántán a
magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos további lépéseket, létezésüket is kétségbe vonó
intézkedéseket von maga után, és ez sokféle következménnyel járhat.

Azt gondoljuk, hogy maga az adórendszer sem a költségvetés végrehajthatóságát és jól
tervezettségét bizonyítja. Nagymértékben kifogásoljuk, hogy ez döntően a tehetősek
költségvetése lesz, a felső tízezer esetében jelent majd adócsökkentést. Nem gondoljuk, hogy
a munkahelyteremtést jól fogja szolgálni, jelentős mértékű elbocsátásokra lesz szükség a
közszolgálatban dolgozók körében, nyilvánvalóan érinteni fogja ez a Külügyminisztériumot
is, és lehetne folytatni azokat a kockázatokat és bizonytalanságokat is, amelyek miatt ezt a
költségvetést egészében nem tudjuk támogatni.

A Külügyminisztérium költségvetése nyilvánvalóan meglehetősen szoros, és nagyon
nehezen lesz fenntartható a működés, nyilvánvalóan takarékosságra lesz szükség, gondolom
ez járni fog személyi következményekkel, leépítésekkel is, és ezt a helyettes államtitkár úr
pontosan nem mondta, úgyhogy közben kérdezném is, nagyjából mire számítanak, mi az, ami
bekövetkezhet a költségvetés következtében.

Értelemszerű, amiről itt Nagy Gábor alelnök úr beszélt, az előző időszakról a
nemzetközi tagdíjak elmaradása kapcsán, ezt egyébként a központi költségvetés az általános
tartalék terhére kezelte az előző időszakban. Mi is küszködtünk azzal a megoldással, hogy ezt
egyben vállalja is át, és ne a Külügyminisztériumra terheljék, és ne a Külügyminisztériumon
keresztül fusson, úgy tűnik, hogy ebben sem következett be változás.

Ami a jövő féléves európai uniós elnökségi költségvetést illeti, nyilvánvalóan kitűnik a
tervezésből, hogy megfelelő pénzösszeg áll rendelkezésre, de azt azért egészében nem
mondanám, hogy nem történtek erre törekvések. Az a része, amelyre az ingatlaneladás volt
tervezve, vagy annak az elképzelésnek a mentén terveződött, abban a tekintetben az előző
kormány valóban nem tudott felmutatni eredményt, de ez nem az egészét érintette az
elnökségi kiadásoknak. Ezt nyilvánvalóan meg kellett oldania a mai kormánynak.

Összességében azonban azt hiszem, hogy ezen a képen ez nem változtat. Azt tudom
elmondani a bizottságnak, hogy a Szocialista Párt képviselői nem támogatják a jövő évi
költségvetés tervezetét.

Köszönöm szépen. (Répás Zsuzsanna megérkezik.)

ELNÖK: Foglaljon helyet, államtitkár asszony.
Nekem lenne egy-két kérdésem a Külügyminisztérium képviselőjéhez, és mivel egy

kis technikai félreértés, időpont-egyeztetési probléma miatt az államtitkár asszony kicsit
később érkezett, utána neki is majd meg szeretném adni a szót a határon túli magyar ügyekkel
kapcsolatos pénzügyi hátterekre vonatkozóan, de addig is Misovicz államtitkár úrhoz azt a
két-három kérdésemet engedje meg, hogy föltegyem.

Egyrészt a Külügyminisztérium költségvetés számait nézve az első kérdésem az lenne,
amit mindig fel szoktam tenni - ezt ellenzékben is megtettem, és megteszem kormánypárti
politikusként is -, hogy a tervezés alapján elegendő lesz-e az éves működésre a megadott
költségvetési tervezet. Elegendő lesz-e a működésre? Tervezi-e a Külügyminisztérium, hogy
nagyobb összegeket fog szánni a külképviseletek működésére, hiszen nagyon fontos periódus,
és fontos év előtt áll a magyar külpolitika, illetve az európai uniós feladatrendszerünk.
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A kérdésem arról is szólna, hogy az elmúlt két-három évben problémát és vitát
jelentett, különösen a 2008-2009-es költségvetési időszakban, hogy a forint-euró
árfolyamváltozás alul volt tervezve. Ha jól látom, és erősítsen meg ebben államtitkár úr,
280 forint/euró árfolyamot tervez a Külügyminisztérium. Ez nagyon fontos a
külszolgálatokon, illetve a külképviseleteken lévő gazdálkodás stabilitására való tekintettel.
Ezt jól látom-e, és jól látom-e azt a törekvést, hogy a Külügyminisztérium arra törekszik,
hogy egy stabil, tervezhető évnek nézzünk elébe.

Nagy Gábor Tamás alelnök úr kérdését részben konkretizálnám is, mennyi az
elmaradásunk a nemzetközi tagdíjakból, és mennyit kell kifizetni, hiszen ez elmaradás a
2010-es költségvetési évet jelenti, ha jól tudom, vagy cáfoljon meg, államtitkár úr. Ebben az
évben nagyon jelentős, milliárdos nagyságrendű elmaradásunk van a nemzetközi tagdíjakkal
kapcsolatban. (Csenger-Zalán Zsolt megérkezik.)

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e további kérdés, vélemény. (Jelzésre.) Horváth
János képviselő úr, majd Dorosz képviselő úr, és a kérdéseket követően, ha megengedik,
képviselőtársaim, még adjuk majd meg a szót Répás Zsuzsanna államtitkár asszonynak, hogy
esetleg még egy második körben a magyarságpolitikával kapcsolatos pénzügyi hátterekkel
összefüggésben feltehessük a kérdéseinket.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szabó Vilmos
képviselő úr megjegyzései inspirálnak, hogy nyomban szóljak. Képviselő úr, olyan általános,
borongós, borús képből indul, amit szeretnék megnevezni, hogy az ellenzéki borongós képet
azért festi-e képviselő úr, mert következik az ellenzéki szerepből, vagy pedig többről van szó.
Ha többről van szó, akkor legyen szabad felhívnom a figyelmét arra, hogy az a közgazdasági
szemlélet, gazdaságpolitikai szemlélet, amelyik megkérdőjelezi - nemcsak megkérdőjelezi,
lehetetlenné teszi - a költségvetés sarokszámainak a megvalósulását, az egy vélemény, és
amikor az elhangzik, akkor hozzáteszem - és tegyük hozzá -, hogy az egy kisebbségi
vélemény, és a közgazdaságtudomány, a gazdaságpolitikai eszközeivel bizony nem
támasztható alá. Politikailag lehet különböző véleményen lenni, azonban megérdemli ez a
téma a közgazdaságnak azt az elemző tudományosságát, ami rendelkezésünkre áll.

Nos, ezt kívántam magunk számára is, a jegyzőkönyv számára is mindjárt az elején
megjegyezni: igen, nehéz lesz ez a költségvetés, az egész is, az ország költségvetése, benne a
külügyi költségvetés, benne a magunk témái, azonban nem annyira a sötét, borongós
premisszából indulunk ki, mint ahogy Szabó Vilmos képviselő úr itt nekünk fölvázolta.

Köszönöm.

ELNÖK: Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Először is szeretném megköszönni a tájékoztatást az itt megjelenteknek, és általában a

költségvetésről azt tudom elmondani hogy természetesen a Lehet Más a Politika nem fogja
támogatni, viszont a Külügyminisztérium fejezetével kapcsolatban két konkrét kérdésem
lenne.

Az egyik: a magyar ENSZ BT-tagság kapcsán, hogy konkrétan, pontosan mennyi
pénzt fogunk erre felhasználni, és pontosan milyen programokra, előreláthatóan milyen
kiadásokra fogják ezt fordítani, illetve ez mikor, az év melyik részében kerül majd elköltésre.

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy az európai uniós elnökségen túl pontosan mi
az indoka annak, hogy az államfői protokoll kiadások ilyen és ekkora mértékben megemelik.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr!
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GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében szeretném a költségvetéssel

kapcsolatban röviden elmondani a véleményünket, és rácsatlakoznék a Szabó Vilmos
képviselő úr által indított borús hangvételre, bár azért annyival ki szeretném egészíteni, hogy
8 év szocialista kormányzás után ez a borússág némileg indokolt. Itt nyilvánvalóan a 8 éves
szocialista kormányzásra gondolok, és arra az elképesztő mértékű korrupcióra,
gondatlanságra, ami ezt a korszakot jellemezte.

Egy ilyen időszak után nem véletlenül hirdetett a Jobbik egy paradigmaváltást
gazdasági területen is, ahol nagyon nagy örömmel konstatáltuk azokat a kezdeti, bár
véleményünk szerint bizonytalan lépéseket, amelyeket a kormányzat az első pár hónapban
megkezdett. Mi azonban ezeket csak félmegoldásoknak látjuk, nagyon szerettük volna,
hogyha például az adósságtörlesztéshez, az adósságállományunkhoz is hozzányúlunk.
Szerettük volna, ha a magánnyugdíjpénztárak államosítására kerül sor, nem pedig csak ilyen
félmegoldásra, ami nagyon sok bizonytalansági tényezőt hagy a magán-nyugdíjjárulékokkal
kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy mi lesz 2011 után, ez egészen pontosan mit tartogat a jövő

tekintetében, tehát mi ezt inkább csak üzenetértékűnek tekintjük, nem pedig konkrét
megoldási javaslatnak.

Nagyon szerettük volna, ha az egykulcsos adóra nem kerül sor, mi úgy gondoljuk,
hogy ez nagyon igazságtalan adórendszer, a Jobbik a progresszív adózást tartotta volna
méltányosnak egy olyan társadalmat figyelembe véve, amely az elmúlt 20 évben roppant
módon polarizálódott, szétszakadt egy már emlegetett felső tízezerre, és a vesztesek tömegére.
Egy ilyen társadalomra a neoliberális egykulcsos adót rászabadítani szerintem életveszélyes,
és nagyon nehezen prognosztizálható, hogy ilyen helyzetben azok az adóbevételek, amelyeket
a „Pénzügyminisztérium” remél az egykulcsos adótól, milyen mértékben reálisak. Mi úgy
gondoljuk, hogy még egy olyan társadalom esetében is életveszélyes az egykulcsos adó,
amelyben egy nagyon erős középosztály van, és amelyben a jövedelmek nem ennyire tágak,
nincs ekkora rés a társadalomban.

Nagyon nagy örömmel vettük az egyes multinacionális szektorokra kivetett adókat is,
azonban szerettük volna, ha ez sokkal szélesebb kört érint, és sokkal drasztikusabb lépések
következnek be ebben a tekintetben. Nem sorolom tovább, van számos olyan lépés, amit mi
még el tudnánk képzelni ahhoz, hogy hogyan lehetne a jelenlegi katasztrofális gazdasági
állapotokat javítani. Úgy gondoljuk, hogy ezek a kezdeti lépések, bár jó irányba mutatnak, de
mégiscsak kevesek, tehát szerintünk annál a betegnél, amit Magyarországnak nevezünk, ezek
a jelenlegi lépések csak bizonyos felületi kezelést jelentenek, mi sokkal drasztikusabb
gazdasági beavatkozást szerettünk volna látni, ami a költségvetésben is visszaköszönt volna,
és ilyen értelemben természetesen mi sem, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója
sem tudja támogatni a költségvetést.

Ami a Külügyminisztérium költségvetését illeti, ebben úgy gondoljuk, hogy a
feladatbővüléssel kapcsolatos teendőkre biztosított pénzek megfelelők, itt az ENSZ biztonsági
tanácsi kampány is, hogyha majd erről hallunk, hogy ez egészen pontosan mit takar, én sem
tudom pontosan, hogy ez mennyi pénzt takar, bár ezzel kapcsolatban elhangzott egy szám, de
hogy ez egészen pontosan milyen tevékenységet takar.

A Tom Lantos Intézettel kapcsolatban pedig azt hiszem, a teremben mindenki ismeri a
Jobbik véleményét, azt természetesen nem tudjuk támogatni teljes egészében. Ami pedig a
költségvetést illeti, a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a költségvetési
tervet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
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Engedjék meg, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban csak egy rövid észrevételt
tegyek. Tehát a költségvetéssel, illetve az adópolitikával kapcsolatban a mi hozzáállásunkat
elsősorban az jellemzi, hogy van három kérdés, amire véleményünk szerint fókuszálni kell a
következő időszakban: a munkára, a családra és a szabadságra, ami a költségvetésben és az
adórendszerben is kell hogy jelentkezzen. Alapvetően az adózási kérdésekben úgy gondolom,
hogy az egykulcsos adórendszer arányos és igazságos is, különösen akkor, ha még
hozzátesszük azt is, hogy attól függően, ki hány gyermeket tart el a jövedelméből, mindenféle
kedvezmények, illetve az adójánál alapvetően kedvezményezett számítást végezhet el.

Másrészt úgy gondolom, hogy az egykulcsos adórendszer, bárhol van a világban,
gazdaságélénkítő szereppel szokott bírni, és mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon ez
ma egy fontos, lényegi kérdés, és talán, ha végiggondoljuk azt, hogy az egykulcsosságban
benne van az is, hogy aki többszörösét keresi mások fizetéséhez képest, az többszörös adót is
fizet be másokhoz képest. Tehát úgy gondolom, hogy ebben az egykulcsos adórendszerben a
gazdaság élénkítése a lényegi szempont, illetve összekapcsolódik azzal a fajta felelősséggel is,
amelyet elég sokan - akár itt a teremben is, vagy a mindennapi életben -, hogy ha gyermeket
nevelünk, ezzel az állam részéről komoly hozzájárulást kaphattunk azzal, hogy egyáltalán mi
magunk úgy gondolkodhatunk a következő évi időszak adózásában - és ezt nemcsak
magamról mondom, akár a korosztályomról vagy a tőlem fiatalabb korosztályról is sok
esetben -, hogy a gyermekek után járó különböző kedvezményekkel élhetnek azok, akik
gyereket nevelnek.

Tudom, hogy ez köztünk alapvető felfogásbeli különbséget is jelent természetesen, de
bízom abban, hogy különösen a minimálbér emelését követően megnyugtató lesz mindenki
számára az, hogy a következő évben az adózással nem fognak rosszabbul járni a családok.
Bízom abban, hogy ez a költségvetés és maga az adópolitika meg fogja hozni a gyümölcsét a
gazdaságélénkítésben, ami lényegi alapja annak, hogy a következő évi - adott esetben a 2012-
es, 2013-as - költségvetési időszakunkat hogyan fogjuk tudni tervezni.

Elnézést ezért a kitérőért, csak itt annyi vélemény elhangzott - bár a bizottságunk
lényegi feladata pedig a Külügyminisztérium -, általános kitekintések is a költségvetési és
adópolitikára, hogy ebben a kérdésben a mi álláspontunkat, kormányoldalról is képviselni
kell.

Most engedjék meg, képviselőtársaim, hogy kicsit az előre tervezett rendet azzal
törjük meg, hogy Répás Zsuzsa államtitkár asszonynak megadjam a szót, és mivel a
bizottságunk határon túli magyar ügyekben is érdekelt, röviden, néhány gondolatban foglalja
össze, hogyan is állunk ebben a kérdésben költségvetési szempontból is.

Még egyszer szeretnék elnézést is kérni, hogy egyáltalán volt egy ilyen technikai
félreértésünk az időpont kapcsán, és megköszönni államtitkár asszonynak, hogy ezt sikerült
gyorsan orvosolni.

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (KIM) szóbeli kiegészítése

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is nekem kell elnézést kérnem, mert
valóban volt itt egy technikai probléma, de úgy látom, hogy az én titkárságomon volt ez a
technikai malőr, ami miatt nem jutott el időben hozzám a meghívó. Egyetlen mentségünkre
szolgáljon, hogy pénteken MÁÉRT-ot szerveztünk, és az egész titkárság ebben a lázban égett,
csütörtökön délután is, amikor meg kellett volna kapnunk a meghívót. De a lényeg az, hogy
szerencsére meg tudtuk oldani, és most itt tudok lenni, és megpróbálok röviden beszámolni a
költségvetésünkről.

A nemzetpolitika nem az a terület, amely a legrosszabbul járna a jövő évi költségvetés
tervezésekor. Ez sajnos nem jelent annyi jót, mint amit így első hallásra mondanánk, mert az
elmúlt években nagyon elhanyagolt, és inkább azt mondanám, háttérbe szorított terület volt a
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nemzetpolitika. Tehát olyan hiányok vannak, olyan lyukakat kell betömnünk, ami eléggé
égető.

Végigmennék a legfontosabb tételeken, hogy miről van szó. Az első a határon túli
magyarok oktatási programjainak támogatása, ez gyakorlatilag az egyetemeket jelenti. Itt
főleg az erdélyi Sapientia Egyetem területén volt egy tényleg már majdnem tarthatatlan
helyzet, az idei év második felében is az egyéb fejezetekből kellett átcsoportosítanunk ahhoz,
hogy a Sapientia túlélje az idei évet, mert gyakorlatilag szeptember végére teljesen elfogyott a
költségvetés. Itt az elmúlt évek során folyamatosan csökkenő tendencia volt. Ugye, az Orbán-
kormány elindította a Sapientiát évi 2 milliárddal, ez az idei évre már 1,3 milliárdra csökkent.
Ez tényleg nem volt elég a fennmaradáshoz sem, úgyhogy jövőre ide be van tervezve
2,2 milliárd, de itt tényleg nemcsak a Sapientia van most ezen a címen, hanem idetartozik
Kárpátalján a Rákóczi Ferenc Főiskola, és tulajdonképpen a Vajdaságban is vannak főiskolai
tervek, és még a Selye Egyetem is kap némi támogatást. Tehát azt mondanám, hogy
körülbelül 2 milliárd nagyságrendben fog jutni a Sapientiának, ez a működésre elég. Mind a
három helyszínen vannak további beruházásra tervek, tehát valamennyi talán oda is fog jutni,
de ott azért majd még lesznek kipótolandó történetek.

A következő és számszerűleg a legnagyobb a státustörvény alapján járó oktatási-
nevelési támogatás. Ez eddig egy felülről nyitott történet volt, ezt tulajdonképpen szeretnénk
jövőre is így, mert miután ez egy normatíva, ez indokolt, de ennek ellenére most beterveztük
annyival, ami valójában várható. Ezt mindig kisebb számmal tervezték, 3 egész valamennyi
körül, mondván, hogy felülről nyitott, addig megy, ameddig kell. Most mi beterveztük
annyival, amennyi valóban, egyszerűen azért, mert azt szeretnénk, ha átlátható lenne a
költségvetés, nemcsak a mi számunkra, hanem mindenki számára. Tehát az idén is
5,5 milliárd lesz, és valószínűleg jövőre is. Itt egyvalami plusz van, mi úgy szeretnénk
módosítani a státustörvényt, hogy az oktatási-nevelési támogatás vonatkozzon az óvodásokra
is. Ez eredetileg is így volt, amikor 2001-ben elfogadtuk a törvényt, ez vonatkozott az
óvodásokra, és a szocialista időszak alatt változtatták úgy, hogy kikerültek belőle az
óvodások, de most ezt szeretnék visszatenni. Ez ugyan költségnövekedést jelentene, de azt
remélem, hogy egyéb területeken - például, hogy a támogatást csak az kapja meg, akinek
valóban jár, tehát aki a gyerekét magyar iskolába járatja - ezt viszont szeretnénk szigorúbban
venni, és a működési költségeknek is jobban utánanéznénk. Tehát úgy remélem, hogy meg
tudunk spórolni annyit, amennyit ez a pluszkiadás, hogy óvodások is kaphatnak, jelenteni fog.
Remélem, hogy ez körülbelül ugyanannyi lesz nagyságrendileg jövőre is, mint idén volt.

A következő nagyobb tétel a nemzetpolitikai tevékenység támogatása. Ide
gyakorlatilag minden beletartozik, tehát minden olyan szervezet, tevékenység, amelyet
szeretnénk viszonylag kiszámítható módon, hosszabb távon támogatni. Azt szeretném, ha a
támogatás az ad hoc pályázatokról inkább a normatív jellegre tevődne át, tehát hogy
kiszámítható legyen a szervezetek számára is, hogy mire számíthatnak: amit megkapnak idén,
ha bizonyos feltételeket teljesítenek, akkor jövőre is megkapják. Tehát egy szoros
kritériumrendszert szeretnénk felállítani, viszont ha a kritériumoknak megfelel valaki, akkor
kiszámíthatóbbá szeretnénk tenni a támogatásokat. Szerepelnek még egy kisebb összeggel a
magyar-magyar kapcsolattartást és együttműködést szolgáló intézmények, ez gyakorlatilag a
vízumdíjak visszatérítését jelenti. Itt csökkenés van, de ez természetes, mert például Szerbia,
Vajdaság vonatkozásában jövőre már nem kell ilyennel számolni, de Kárpátalja
vonatkozásában még igen, tehát indokolt, hogy azért itt legyen megfelelő összeg.

Ami új, az pedig a „Határtalanul” program. Az Országgyűlés elfogadta azt a
határozatot, amely egyrészt a nemzeti összetartozás emléknapjának az iskolákban való
megtartásáról szólna, másrészt pedig a határon túli tanulmányi kirándulások lebonyolítására
és ennek a szervezésére van nálunk egy 500 milliós tétel. Ez nagyon fontos új program,
gyakorlatilag azt mondanám, hogy egy olyan kezdeményezés, ami valóban élő kapcsolatot tud
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biztosítani a határon túli és a magyarországi fiatalok között. Azt szeretném, az országgyűlési
határozatban is az van, hogy három év alatt normatívvá kellene válnia, és most egyelőre a
magyarországi iskolák kiutaztatásáról van szó, de szeretném, ha ez majd oda-vissza történne,
és olyan cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok alakulnának ki, amelyek a jövőben ezt
segítenék.

Röviden ennyit tudnék mondani a mi összegeinkről, és várom, hogyha van kérdés a
képviselő uraktól. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Külön örülök neki, hogy pont olyan
részeket emelt ki, amelyek az elmúlt években mindig a viták középpontjában voltak, és pont
ezekre tudott válaszokat adni és a problémákat megoldani, akár a normatív jellegű
támogatásokat, illetve a felülről nyitottságot tekintve, az elmúlt 4-5 év tapasztalatából meg
lehetett állapítani, hogy tudjuk nagyjából, körülbelül hány gyermeket érint az iskoláztatási
támogatás, és ebből egy konkrét, tervezhető összeg született.

Külön fontosnak tartom azt, hogy a kormányzat ilyen formában gyorsan reagál a
költségvetésben azokra a törvényi vagy országgyűlési döntésekre, amelyek már arról szólnak,
hogy a magyarországi, anyaországi fiatalok hogyan fogják a határon túli fiatalokkal tartani a
kapcsolatot. Bízom benne, hogy ez tervezhető lesz, és el fog indulni az a folyamat, hogy ez
viszonos lesz. Tehát nemcsak a mi gyerekeink utaznak ki határon túli magyar területeket
megismerni, hanem onnan is fognak tudni vendéget látni. Biztatok mindenkit, a jelen lévő
polgármestereket is, hogy ebben a munkában vegyenek minél többen részt.

Nyitunk egy gyors kört a kérdésekre az államtitkár asszonyhoz, és utána megadjuk
mindenkinek a lehetőséget a válaszokra.

(Jelzésre.) Potápi képviselő úr!

Kérdések

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Gyakorlatilag az elnök úr szavaihoz

szeretnék kapcsolódni, és üdvözlöm ezeket a változásokat, amelyeket már az új kormány,
illetve parlament működése alatt sikerült közösen elérnünk. Nyilvánvaló, hogy ezek a pénzek
a következő években - reményeink szerint - növelhetők lesznek, de az a tendencia, ami ezzel
elkezdődött, mindenféleképpen üdvözlendő.

Nagyon jónak tartom, hogy újra az óvodáskorú gyermekek is megkapják ezt a
támogatást, hiszen a legfontosabb az, hogy már óvodás korban kapcsolódjanak ahhoz a
magyar intézményrendszerhez, ami meghatározó lesz a későbbi életkorukban. Különböző
statisztikák vannak arra, hogy ha a gyermeknek nem magyar óvodát, nem magyar iskolát
választanak, utána kétnyelvűvé válnak, akkor melyik identitást választják ők, illetve a
gyermekeik, és ez számunkra elég hátrányos. Úgy tudom, hogy Szlovákiában az oktatási
támogatást még mindig nem közvetlenül kapják meg a gyermekek. Az elmúlt 8 évben a
Rákóczi Szövetségnek köszönhetően volt egy olyan akció, amely magánszemélyek, illetve
önkormányzatok és egyéb támogatók révén közvetlenül a gyermekekhez juttatott el ilyen
hasonló támogatást. Ennek nagy sikere volt, és ahol ez működött, kimutathatóan kisebb volt
az asszimiláció, mint ahol nem így volt.

Van-e a kormánynak arra valamilyen ereje, vagy rá tudja-e bírni valamilyen módon
Szlovákiát arra, hogy közvetlenül tudjuk ott is eljuttatni a gyermekeknek ezt a támogatást?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, vélemény? (Jelzésre.) Kalmár képviselő úr!
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném
kérdezni államtitkár asszonytól, hogy a magyar házakra - amelyek a Kárpát-medencében
létesülnek, vannak - van-e valahol, valamelyik rubrikában valamilyen támogatás, esetleg újak
létesítésére vagy az eddigiek fenntartására.

A másik: még az előző vitához szeretnék hozzászólni, csak egy mondat erejéig. Azért
ne felejtsük el, hogy külügyi bizottság lévén azért kitekintésünk is kell hogy legyen a
versenytársainkra, és évek hosszú sora óta Szlovákiában és Romániában bevezették az
egykulcsos adórendszert, ezért Magyarországnak feltétlenül be kell vezetni az egykulcsos
adórendszert minél hamarabb ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk gazdaságilag a
környezetünkkel. Meg lehet ezt mosolyogni, uraim, de higgyétek el, hogy ha onnan hallotok
véleményeket, akkor ezt alá lehet támasztani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Amennyiben nincs több hozzászólás, megadom a szót válaszadásra. Nem akarom

megszabni a sort, hogy kinek, milyen sorrendben voltak kérdései. Úgy gondolom, államtitkár
asszony, államtitkár úr és a minisztérium képviseletében főosztályvezető úr.

Válaszadás

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Elkezdeném én, mert úgy látom, hogy hozzám jött a legkevesebb kérdés, tehát
remélem, gyorsan túljutunk rajta.

Rögtön válaszolnék Kalmár képviselő úr kérdésére: igen, a magyar házakat nagyon
fontos projektnek tartjuk, különösen olyan területeken, ahol már szórványban, tehát abszolút
kisebbségben van a magyarság. Itt, a bizonyos nemzetpolitikai tevékenység támogatása cím
alatt tudjuk támogatni a magyar házak tevékenységét is, azonban azt nem hiszem, hogy a jövő

évben újak létesítésére lesz erőnk. Egy-egy ilyen magyar ház létrehozása nagyon súlyos
pénzekbe kerül. Tudom, hogy vannak tervek, például Kassán is egy nagyon komoly terv
lenne, de az olyan nagyságrendű, amire úgy érzem, jövőre még nem lesz erőnk. Azt remélem,
hogy ha kicsit meg tud erősödni a magyarországi gazdaság, és több jut mindenre, több jut
majd a határon túlra is, akkor talán majd egy vagy két évvel később be tudunk vállalni ilyen
programokat is. De úgy érzem, hogy új magyar házak létesítése jövőre még nem lehetséges.

A másik kérdés pedig Potápi képviselő úrtól jött. Igen, gyakorlatilag Szlovákia az
egyetlen, ahol - úgymond - nincs rendben az oktatási-nevelési támogatás ügye, mert nem jut
el közvetlenül a családokhoz. Gondolkodunk a megoldáson. Ez azért nehéz, mert van egy
nemzetközi szerződés, ami ugyan ad bizonyos mozgásteret, de azért megköti valamennyire a
kezünket. Tehát most pont ezeket a lehetőségeket, módozatokat nézzük, de ez a cél, hogy
közvetlenül el tudjunk jutni, mert igen, a Rákóczi Szövetség beiratkozási támogatása sikeres
program, és mérhető eredményei vannak sok helyen. Tehát most ezeket a lehetőségeket
nézzük, hogy hogyan tudnánk minél inkább eljutni, segíteni, és pontosan azért fontos az
óvoda is, hogy az első döntésnél ott legyünk, mert az határozza meg sokszor a továbbiakat is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Sorrendben haladnék, és ha esetleg valamit kihagyok a kérdések közül, kérem,
figyelmeztessenek rá.

A nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy a 2010. évi
helyzetet alapvetően két körülmény határozza meg. Az egyik az, hogy a 2010. évi
költségvetésben ilyen címen forrásokat a kormányzat, illetve a törvényt elfogadó parlament
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nem tervezett. 2009. december 29-ei kormányhatározattal biztosított a kormány a tartalékból a
2009. évi nemzetközi tagdíjak fedezésére 6 milliárd forint körüli összeget, amelynek egy
részét a 2009. évi kötelezettségek teljesítése után a Külügyminisztérium 2010. elején a
2010. évi kötelezettségek törlesztésére fordította. Ez nagyjából a ma látható kötelezettségnek
durván 15-20 százalékát fedezte.

A 2010. évi fennmaradók kötelezettségekre vonatkozóan hasonló eljárást kell követni,
hiszen a költségvetésben - ahogyan mondtam - fedezet erre nincs, tehát a költségvetés
általános helyzetéhez képest kell, nyilvánvalóan ezek kötelezettségek, tehát nem
mérlegelhető, csak a konkrét pénzügyi helyzet függvénye, hogy a kormányzat erre
vonatkozóan mikor biztosítja azokat a forrásokat, amelyek a 2010. évi kötelezettségek
teljesítéséhez szükségesek. 2011-re vonatkozóan, tehát ha ez a döntés megszületik, akkor
2010. év végét úgy zárjuk, hogy Magyarországnak nem lesz tartozása, illetve elmaradása a
nemzetközi tagdíjak terén.

A 2011. évben két forrásból, illetve két irányban biztosítja az összeget a költségvetés.
Az egyik egy konkrét, az Európai Fejlesztési Alapnak a várható - ez változó, több tényezőtől
függően kialakuló - összege, másik pedig a nemzetközi tagdíjak a többi tétele. Ezekkel
kapcsolatban azt szeretném még elmondani, hogy felülvizsgálat zajlik, részben a
Külügyminisztériumot érintő tagdíjak, részben pedig a teljes közigazgatást érintő tagdíjak
esetében, hogy indokoltak-e azok a konkrét tagságok, illetve az adott tagságokhoz kapcsolódó
tagdíj mértéke, amelyek kialakultak az elmúlt évekbe. Ez a felülvizsgálat párhuzamosan fog
zajlani 2011-ben a kötelezettségek teljesítésével.

Takarékos költségvetés: ahogyan az általános helyzetet hallották, ez
Külügyminisztériumra is vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy nagyjából a 2010. évben
megvalósított takarékosság mellett - amennyiben ezt fenn tudjuk tartani, és nyilvánvalóan
fenn kell tartani - megvalósíthatók azok a feladatok, amelyek 2011-re a Külügyminisztérium
számára úgymond, elő lettek írva. Tehát elegendő lehet, elegendő lesz ez a forrás. Ezen belül
a külképviseleti költségvetések bizonyos összegekkel nőnek, amiről azt gondoljuk, hogy
szintén a működés feltételeit biztosítják.

A leépítésre vonatkozóan - Szabó Vilmos kérdése - általánosan 5 százalék az előírás a
központi közigazgatás felé. Ezt a Külügyminisztériumnak is érvényesítenie kell. Azt a
szempontot szeretnénk elfogadtatni, illetve mérlegelni, hogy az uniós elnökség június 30-án
fog befejeződni, addig a megfelelő létszámokat biztosítani kell a feladatokhoz.

Az elnökségi költségvetés több héten keresztül, a különböző tárcák képviselőivel,
illetve a Külügyminisztériumon belül nagyon részletes és - hogy úgy mondjam - fárasztó
egyeztetések alapján alakult ki. Ebből is azt gondoljuk, hogy reális költségvetés született.
Számos kompromisszumot kellett kötni, de a feladatokra ez elég lesz. Annyit még szeretnék
elmondani - itt Szabó Vilmos is érintett -, hogy ezzel a tervezett kiadással szemben most, az
idei költségvetésben ingatlanértékesítési bevétel nem áll fenn, tehát ezt központi támogatásból
folyósítja a költségvetés. Olyanfajta bizonytalansággal, hogy chilei vagy norvégiai ingatlanok
értékesítésétől függ-e esetleg egy uniós program finanszírozhatósága, 2011-ben nem
számolunk.

280 forint a technikai árfolyam, amit a tervezési köriratban szerepeltetnünk kellett.
Amennyiben a külső gazdasági környezet úgy alakul, ahogyan most például kinéz, akkor ez -
az eltelt évekkel ellentétben - kényelmesebb gazdálkodást jelenthet, hiszen nem valószínűsít
nagyon magas árfolyamveszteségeket, amelyek 2009-ben bekövetkeztek, és amelyekkel
2010-re vonatkozóan is még bizonyos mértékben számolhattunk. Tehát vannak ennek
kockázatai.

Az ENSZ Biztonsági Tanácshoz kapcsolódó kérdésekre: Magyarország egy korábbi
döntés alapján pályázik az ENSZ Biztonsági Tanács nem állandó tagságára, ami 2012-2013-
ban valósulhat meg. Erről a döntést az ENSZ Közgyűlése 2011 őszén fogja meghozni,
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szeptember végén, október elején várható ez a döntés. Az ehhez kapcsolódó úgynevezett
kampány költségét a Külügyminisztérium külön soron nem szerepelteti, tekintettel arra, hogy
azok a feladatok, amelyeket meg kell valósítani, alaptevékenységekhez is kötődnek.

Ez az előzetes számítások szerint nagyságrendileg 150 millió forintos összeget jelent,
amely részben az államfő protokolláris tevékenységéhez kapcsolódik, tehát - idézőjelben
mondva - célzott kampánykörutak bonyolításához. Kommunikációs, rendezvényszervezési
költségek tartoznak még ide, illetve olyan célzott fejlesztési projektek, amelyek a nemzetközi
fejlesztési együttműködések részét képezik, melyek bizonyos vonatkozásokban - hogy úgy
mondjam, a kampány részeként - a magyar kandidálás hátterét, támogatottságát erősítheti. A
várható elköltési döntést említettem, ezt megelőzően augusztus-szeptember hónapokban
várható nyilvánvalóan egy intenzívebb kampánytevékenység, illetve a nemzetközi
diplomáciai szintet megelőzően, április-május-június hónapokban várható ezeknek az
összegeknek a felmerülése, illetve kötelezettségek vállalása.

Ehhez kapcsolódik az államfői protokoll kérdése is, amely részben azért növekedett,
mert a 2009-es szintet közelíti meg, amelyet a 2010-es 197 millió forintos államfői protokoll
alulmúlt, illetve az előbb említett, az ENSZ Biztonsági tanácsi tagságra vonatkozó
kampányhoz az államfőre jutó tervezett feladatok végrehajtása miatt nőtt 197-ről 286 millió
forintra az államfői protokoll kiadása.

Azt gondolom, minden kérdést megválaszoltam, ami felvetődött. Ha nem, akkor
kérem, jelezzék, köszönöm szépen.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Két apróbb
kiegészítést tennék a helyettes államtitkár úr által elmondottakhoz. Az egyik, hogy a
tagdíjhátralékok 2010-es finanszírozására határozott szándék van, tehát a Nemzetgazdasági
Minisztérium dolgozik ennek a realizálásán. A másik pedig az, amit helyettes államtitkár úr
említett, hogy elkészített a Nemzetgazdasági Minisztérium egy olyan kimutatást, ahol
tárcánként bemutatásra került, hogy ki, melyik tárca milyen feladatra mekkora forrást használ
fel nemzetközi tagdíjak területén. Ezt az anyagot átadtuk a Külügyminisztériumnak, és közös
munka keretében ennek lehet az a végeredménye, hogy bizonyos tagdíjfizetési kötelezettségek
felülvizsgálatra, esetleg megszüntetésre kerülnek, és lehet még az is a végeredménye, hogy a
tagdíjfizetési kötelezettség a Külügyminisztérium költségvetésében fog a jövőben megjelenni,
és ott lesz centralizálva, felülvizsgálva és végrehajtva.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen a kedves vendégeinknek a tájékoztatást.
Tisztelt Képviselőtársaim! A következő feladatunk az, hogy döntsünk a költségvetés

általános vitára való bocsátásáról. Mielőtt megkérdezem a tisztelt bizottságot, bejelentem,
hogy Potápi Árpád képviselő úr helyettesíti Vargha Tamás képviselő urat, és Kalmár Ferenc
képviselő úr Vejkey képviselőtársunkat.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a költségvetés általános vitára való
bocsátását. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat.
Tehát 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében a bizottságunk általános vitára bocsátotta
a költségvetést.

Köszönöm szépen a megjelenteknek. Mielőtt a második napirendi pontunkkal
folytatnánk, a konzuli védelemről szóló törvénnyel kapcsolatban, engedje meg a tisztelt
bizottság és a kedves vendégeink, hogy egy udvariatlanságot korrigáljak. Nem köszöntöttem
Robák biztos urat, engedje meg, hogy ezúton is üdvözöljem. Önnek is nyugodtan meg lett
volna a helye abban az esetben, hogyha az európai uniós elnökséggel kapcsolatos teendőkről
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beszélünk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és bízunk abban, hogy a tervezett
összegek is az elvégzendő munkát fogják szolgálni. Viszontlátásra.

Egyebek

Mielőtt a második napirendi pontunkhoz érnénk, engedjék meg a képviselőtársaim,
hogy tájékoztassam önöket.

Tudják jól, hogy a mai napon 14 órától egy kihelyezett bizottsági ülést terveztünk, a
Katonai Felderítő Hivatal lát minket vendégül. 13 óra 15 perckor indul az autóbusz a
XVII. kaputól, de természetesen van mód külön is jönni, a cím a titkárságon van.

Ismét felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy 16-án délután 14 órakor a török
integrációs bizottságot fogadjuk. Kérem, aki teheti, vegyen részt ezen a találkozón.

Arról is szeretném önöket előzetesen tájékoztatni, hogy meghívtuk Christoph Pan urat
az Országgyűlésbe, illetve a bizottságunkhoz egy speciális alkalomból. Róla azt kell tudni,
hogy az Etnikai Csoportok Dél-tiroli Intézetének vezetője, és az Európai Népcsoportok
Föderalista Uniójának korábbi elnöke. Magyar állami kitüntetést fog kapni, ő az, aki a
kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos ügyekben nagy dolgokat vitt véghez az európai
világban, egyáltalán a kisebbségi nyelvekről, a kisebbségi ügyekről való gondolkodásmóddal
kapcsolatban. Mivel egy állami kitüntetést fog kapni, felkértem - erről több bizottságot is
értesítünk -, hogy tartson 18-án 15 órakor egy kis ünnepséggel egybekötött előadást a
kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos ügyekben. Hiszen ő nagyon sokat dolgozott a
Velencei Bizottságnak, illetve kifejezetten ennek a kérdéskörnek az európai szakértője.
Mindenkit kérek, hogy ezen a rendkívüli - vagy akár ünnepélyesebb - bizottsági ülésen
vegyenek részt. Erről természetesen fogunk küldeni tájékoztatást a képviselőtársaimnak.
Tehát 18-án 15 óra, a helyszín a visszajelzések számától függ, vagy itt, vagy pedig egy
nagyobb teremben szerveznénk, attól függően, hogy hányan jeleznek vissza, és nemcsak a
külügyi bizottságot invitálom erre, hanem a kulturális bizottságot, az EU-s bizottságot, tehát
több bizottságot is próbálunk erre, a véleményem szerint fontos és érdekes előadásra
meghívni.

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/1545. számú
törvényjavaslat (Balla Mihály és dr. Gruber Attila (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

A második napirendi pontunkkal kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy
a konzuli védelemről szóló törvényhez, amelyet Gruber képviselőtársammal jegyeztünk,
három darab módosító javaslat érkezett be az általános vita lezárásáig. Ebből egyet Hörcsik
képviselőtársam jegyez, kettőt pedig Simon képviselő úr a Szocialista Párt részéről.
Kérdezem, hogy a szocialista javaslattevő képviseletében a Szocialista Párt részéről kíván-e
hozzáfűzni valamit, Szabó képviselő úr. (Jelzésre.) Parancsoljon!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Ahogyan már tegnap is jeleztük, van bizonyos kifogásunk a

beterjesztett tervezettel. Két módosító indítványt terjesztett elő Simon Gábor
képviselőtársunk. Az egyik esetében a konzuli díj beszedésével kapcsolatosan pontosítanánk,
hogy mi az, amit lehet, vagy mi az, amit nem lehet. Itt nem állapítható meg és nem szedhető

be konzuli díj olyan feladatok ellátásáért, amelyek esetében az érintettet illeték- vagy
igazgatási szolgáltatási díj terheli.

A másik - a számot nem mondom, ez van először a kiosztott papírban -, ebben
elhagyni javasolnánk a 11. §-t, mert úgy véljük, hogy túlságosan is növeli a bürokráciát,
esetleges költségekkel fog járni, az ügyfelek adminisztratív terheit és költségeit növeli,
többletfeladat keletkezik több helyen, amíg így megoldható a konzul közreműködésével, így
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viszont a konzul ebből ki van iktatva. Ez indokolta, hogy ezt a két módosító indítványt
benyújtsuk a javaslattal összefüggésben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Röviden válaszolok az előterjesztők nevében, hogy miért nem tudjuk támogatni az ön

által ismertetett módosító javaslatokat. Egyrészt azért, mert az igazgatási szolgáltatási díj
mértékét meghaladja az a szolgáltatás alapvetően, ami azt is betervezi, hogy adott esetben a
benyújtott kérelmek esetén postázási költségek merülnek föl, vagy a külképviselettől távol,
más helyiségben tartott ügyfélfogadással kapcsolatban azért többletköltségek fognak
felmerülni, és pontosan ezért, ennek okán ezt a módosító javaslatot az előterjesztők nem
fogják tudni támogatni.

Másrészt pedig a második módosítással kapcsolatban tulajdonképpen egy
felülhitelesítési láncolatot jelent ez a dolog. Úgy gondolom, ahhoz, hogy minél biztosabb és
minél jogszerűbb és a jogügyletek szempontjából minél biztonságosabb legyen ennek az
ügyintézése, tartanánk magunkat az eredeti állapothoz, tehát ennek okán nem támogatnánk a
módosító javaslatot.

Szerintem akkor vegyül sorjában, és közben fogom kérni a kormány véleményét is.
Előrebocsátom, hogy Hörcsik képviselőtársunk tulajdonképpen az ügyintézés 3 munkanapról
5 munkanapra bővítését javasolja, amely technikai kérdést jelent, tehát feltehetően a
könnyebb ügyintézést, illetve a határidők kicsit rugalmasabb lehetőségét fogja jelenteni, amit
képviselőtársam nyújtott be módosítóként. Ezt a módosító javaslatot előterjesztőként
támogatni fogjuk.

De vegyük szépen sorjában a módosító javaslatokat. Az ajánlás 1. pontjában a
T/1545/2. számú módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy mi
a kormány álláspontja.

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A
T/1545/2. módosító javaslatot a kormányzat nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő véleménye elhangzott, kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki támogatja… Illetve, ki nem támogatja a módosító javaslatot? (Közbeszólások,
derültség.) Elnézést kérek, csak a jegyzőkönyv számára mondom, bocsánatot kérek, kicsit
furcsa, hogy az ember előterjesztőként dönt a saját ügyeiben. Tehát kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem szavazat, egyharmadot sem kapott.

A 2. ajánlási pontban a T/1545/3. számú módosító javaslatot az előterjesztő támogatja,
amely Hörcsik Richárd képviselő úr módosító javaslata. A kormány képviselőjét kérdezem.

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A T/1545/3. számú,
Hörcsik Richárd Által előterjesztett módosító javaslatot a kormányzat támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)

Egyhangúlag támogatja a bizottság, köszönöm szépen. Ezért furcsa ez a helyzet, az embernek
meg kell szoknia, hogy ellenzéki szavazási módból át kell térnie kormánypártira.

Az utolsó módosító javaslatunk a T/1545/1. számú módosító javaslat, az előterjesztő
nem támogatja. Kérdezem a kormányt.
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MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A T/1545/1. számú
módosító javaslatot a kormányzat nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem szavazat, tehát egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, ezzel a módosító javaslatokról szóló döntéseinket meghoztuk.
Ha az egyebek között még bármi felmerül, nyissuk meg, de én az egyebekről már

tájékoztattam a képviselőtársaimat a különböző programokról. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs más, akkor a bizottsági ülésünket bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


