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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/3927. szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám)

2. A Külügyminisztérium mentesítése a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alól
(Zárt ülés!)

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

Dr. Braun Márton (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Vargha Tamás (Fidesz)

Szabó Vilmos (MSZP)

Vona Gábor (Jobbik)

Jámbor Nándor (Jobbik)

Dr. Nagy Andor (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott 

Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)

Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Pintér László (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)

Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)

Dr. Tilki Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)

Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Nagy Andornak (KDNP)

Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)

Szabóné Farkas Katalin (Állami Számvevőszék)

Ferencz Katalin Zsuzsanna (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc.)

Elnöki bevezető

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Bejelentem a helyettesítési
rendet a nálam lévő leirat alapján. Nagy Gábor Tamás helyettesíti Pierre Dahert, Braun
Márton képviselő úr Vejkey képviselő urat, Gruber képviselő úr Mihalovics képviselő urat,
Horváth képviselőtársunk Csenger-Zalán Zsoltot, Vargha Tamás Pintér Lászlót, Szabó
Vilmos képviselő úr Kovács László alelnök urat, Nagy Andor képviselő úr Kalmár képviselő
urat, jómagam pedig Tilki képviselőtársunkat. Megállapítom tehát, hogy határozatképesek
vagyunk.

A napirend elfogadása

Az írásban kiküldött napirendi javaslathoz van-e kiegészítés, hozzáfűznivaló? (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag elfogadta a mai
napirendet.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927.
számú törvényjavaslat (Általános vita)

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám)

Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló T/3927. számú törvényjavaslat és ezzel együtt az Állami Számvevőszék
jelentése is, amelyről elvileg nem kell döntenünk, hanem tudomásul vesszük, magát a
törvényjavaslatot viszont általános vitára kell bocsátanunk. E napirendi pontunk tárgyalására
érkezett - és nagy tisztelettel köszöntöm - Czomba Sándor államtitkár úr és Misovicz Tibor
helyettes államtitkár úr a Külügyminisztériumból, az Állami Számvevőszék részéről pedig
köszöntöm Szabóné Farkas Katalin osztályvezető asszonyt. Köszönjük szépen, hogy eljöttek
hozzánk. Nálam még szerepel Ferencz Katalin számvevő tanácsos asszony neve is - kérem,
hogy amennyiben szükséges, ön is segítse szakmai kiegészítéssel az osztályvezető asszonyt.

E napirendi pontunk tárgyalására a Házszabály 120. § (2) bekezdése alapján kerül sor.
Ennek értelmében a zárszámadási törvényjavaslatot minden bizottságnak tudnia kell
véleményeznie. A bizottságok véleményét a költségvetési bizottság foglalja össze és terjeszti
az Országgyűlés elé, így tehát mind a bizottsági véleményt, mind az esetleges kisebbségi
véleményt írásban kell továbbítanunk a költségvetési bizottsághoz a titkárságon keresztül.

Ezek után megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Állami
Számvevőszék és ezt követően - mivel a külügyi költségvetéssel kapcsolatos zárszámadási
kérdésekkel kell foglalkoznunk - a Külügyminisztérium jelenlévő képviselőjének, a helyettes
államtitkár úrnak. Önöké a szó.

Czomba Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium) hozzászólása

CZOMBA SÁNDOR, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Köszönöm,
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. A Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről az írásban kiküldött anyaghoz egyéb kiegészítenivaló nincs. Javasoljuk a tisztelt
bizottságnak a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságára vonatkozó pozitív
döntését. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Állami Számvevőszék!

Szabóné Farkas Katalin (Állami Számvevőszék) hozzászólása

SZABÓNÉ FARKAS KATALIN (Állami Számvevőszék): A Magyar Köztársaság
2010. évi zárszámadását az Állami Számvevőszék áttekintette. Hasonló módon az előző
évekhez, a fejezetnél pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végeztünk, amely a központi
igazgatásra és a fejezeti kezelésre, előirányzatokra vonatkozott. A véleményünk az igazgatás
tekintetében korlátozó volt a mérleget és a pénzforgalmat érintően. A fejezeti kezelésű
előirányzatokkal kapcsolatosan pedig csak figyelemfelhívást tettünk úgy, mint az előző
évben.

Az ellenőrzésünk keretében néztük a struktúraváltással kapcsolatos feladatok
végrehajtását, amely az Információs Hivatal tekintetében érintette a fejezetet. Ezen túlmenően
kiemelten néztük az előző időszakokban feltárt hiányosságok megtételére tett intézkedési
tervekben foglaltak megvalósulását. Ebben az évben a számvevőszéki jelentésben a
Külügyminisztérium felé nem fogalmaztunk meg, de a számvevői jelentésekben
megfogalmaztunk javaslatokat. Ezekre a javaslatokra a számvevőszéki jelentés elkészítéséig
elkészítették az intézkedési tervet. Úgy ítéljük meg, hogy ha az abban foglaltakat
végrehajtják, akkor az idén feltárt hiányosságok megszüntetésre kerülnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

Misovicz Tibor (Külügyminisztérium) hozzászólása

MISOVICZ TIBOR, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára: Tisztelettel
köszöntöm a bizottságot. Annyit fűznék hozzá a tanácsos asszony véleményéhez, hogy a
Külügyminisztérium az Állami Számvevőszék megállapításaihoz kapcsolódó intézkedési
tervet, ahogyan ön is említette, elkészítette. Ennek a végrehajtása folyamatban van, és
remélhetőleg az összes megjegyzésre megfelelő választ fogunk tudni adni a következő
időszakban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény
van-e az előbb elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Szabó képviselő úr jelentkezett.
Képviselő úr!

Hozzászólások

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Államtitkár Urak! Csak azt szeretném jelezni, hogy a 2010. évi költségvetés még részben az
előző választások előtti tervezésű, az előző kormányé. A Szocialista Párt frakciója éppen
azért, mert az új kormány más utat választott, nem folytatta az előző kormány által
elképzelteket és a költségvetésben foglaltakat. Ezt mi nem támogattuk a parlamentben sem,
így a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot sem támogatjuk, tehát nemmel fogunk szavazni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Tessék, Jámbor képviselő úr!

JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): A T/3927. számú törvényjavaslat elfogadása
költségvetési jogi szempontból azt jelenti, hogy az Országgyűlés felmenti a kormányt a
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gazdálkodás felelőssége alól. Ezzel a jogalkotási gesztussal a parlament magára vállalja a
gazdaságpolitikai döntések, a költségvetés végrehajtásának politikai felelősségét. Ebben a
felelősségben a Jobbik frakciója nem osztozik a kormányszövetséggel, ezért a felmentéshez
nem járul hozzá.

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát illetően az
elfogadását nem támogatja nem azért, mert a parlamentáris szokások szerint az ellenzéki
pártok nemcsak a költségvetést, hanem a zárszámadást sem szokták megszavazni, hanem
azért nem támogatja, mert a kormány számadása, pénzügyi beszámolója szakmai szempontból
nem felel meg a hatályos törvényi előírásoknak. A pénzügyi beszámoló elkészítésének
általános elveit, szabályait a számviteli törvény írja elő. Hogy egy vállalkozás, gazdasági
társaság pénzügyi beszámolója hű és valós képet mutat-e a pénzügyi és vagyoni helyzetről,
illetve az üzleti terv végrehajtásáról, a vállalkozás tulajdonosai és más érdekelt bank, APEH
stb. számára független könyvvizsgálók állapítják meg, míg a vállalkozói magánszféra
számvitelének szabályait törvény deklarálja, az állami zárszámadást és a költségvetési szervek
könyvvezetését, beszámolóinak elkészítését, információs rendjét csak kormányrendelet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Jámbor képviselő úr. Képviselő úr, van egy dilemmám.
Az elején beszélt a felmentésről, de ez a következő napirendünkkel kapcsolatos felvetés volt.
(Jámbor Nándor: Szorosan összefügg.) Igen, de ez egy külön téma, és szerintem nem
feltétlenül függ össze, ráadásul azt zárt ülés keretein belül tárgyaljuk, és annak kicsit más a
technikai feltétele. Jól értettem, hogy nem fogják támogatni? (Jámbor Nándor: Nem fogjuk
támogatni.) Tehát nem fogják támogatni a közbeszerzés alóli mentességet, de mondom, az
egy teljesen más történet.

A képviselőtársaimat kérdezem a zárszámadással kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)
Kérdezem, hogy a kormány részéről az elhangzottakra van-e esetleges reagálás, vélemény?

CZOMBA SÁNDOR, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Gyakorlatilag
konkrét kérdés nem hangzott el. Véleményeket hallottunk. Tudomásul vesszük, ennek
ellenére a kormány részéről természetesen továbbra is javasoljuk az általános vitára való
alkalmasság elfogadását.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Jómagam is így gondoltam, mert konkrét
dolog nem vetődött fel.

Szavazás

Miután nincs több kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
támogatja a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló T/3927. számú törvényjavaslat
általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) Tizenkettő igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) Négy nem szavazat. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja az
előterjesztést.

Az Állami Számvevők jelentéséről nem kell szavaznunk. Köszönjük szépen. Ezzel e
napirendi pontunk tárgyalását lezártuk. A képviselő urakat az ellenzék részéről arra kérem,
hogy az esetleges írásban megfogalmazandó véleményükről tájékoztassák a titkárságot, hogy
ezt le tudják adni a költségvetési bizottságnak. Köszönjük szépen, államtitkár urak és
osztályvezető asszony. További szép napot kívánok. (Vona Gábor megérkezik a bizottsági
ülésre.)

(A bizottság 10 óra 22 perctől 10 óra 35 percig zárt ülés keretében tárgyalt,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

Az ülés folytatásának időpontja: 10 óra 35 perc.)
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ELNÖK: Folytatjuk a munkát az „Egyebek” napirendi pont tárgyalásával.
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy szeptember 16-18-a között hazánkba látogat a litván
parlament litván-magyar baráti tagozata. A delegáció két főből áll: Mantas Adoménas úr és -
elnézést, nem könnyű kimondani - Auksuté Ramanauskaité-Skokauskiené asszony. Finnből
van valamilyen vizsgám, csak ez nem elég ahhoz, hogy adott esetben egy hasonló hangzású
hosszú nevet kimondjak. Természetesen majd odaadom a szöveges leírást a lejegyzéshez és
természetesen a magyar-litván baráti tagozat, a vendéglátó tagozat 16-án 12 és 14 óra között
az Országgyűlés épületében vendégül látja a delegációt. Köszönjük szépen, hogy kaptunk
lehetőséget arra, hogy a bizottságunk is akár két taggal képviseltetheti magát ezen az ebéden,
és az IPU-tagozattal folytatandó munkaebéden felvetődnek az oroszországi, fehéroroszországi
kapcsolatok és esetleg a térségbeli más nemzeti kisebbségek helyzete. Tehát úgy gondolom,
hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy aki érdeklődik egyrészt a litván kapcsolatok iránt,
másrészt pedig ez iránt a téma iránt, a pénteki napon nagy tisztelettel él a meghívás. A
Külügyi Hivatal protokoll főosztálya fogja szervezni és rendezni ezt. Erre invitálom a
képviselőtársaimat.

Van-e észrevétel vagy vélemény az „Egyebek” napirendi pont keretében? (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen a képviselőtársaimnak a mai bizottsági
ülésen való részvételt. A mai bizottsági ülésünket bezárom. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


