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Pintér László (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
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Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
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Kalmár Ferenc András (KDNP) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Mihalovics Péternek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár  
Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Szabóné Farkas Katalin (Állami Számvevőszék) 
Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): 

Részvevők 

Klein András kabinetfőnök-helyettes  
Szabó István főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagy Gábor Tamás Horváth János elnök urat, Csenger-Zalán Zsolt Tilki 
képviselőtársunkat, Mihalovics Péter Nagy Andor képviselőtársunkat, Pintér képviselő úr 
Daher Pierre képviselő urat és Vejkey Imre Braun Márton képviselőtársunkat helyettesíti. 
Jómagam pedig Gruber képviselő urat helyettesítem. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban elküldött napirendi pontunkhoz 
kiegészítenivalója, véleménye van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Első napirendi pontunkban tájékoztatót hallgatnánk meg Magyarország ENSZ BT nem 
állandó tagságára vonatkozó pályázatáról. Ezt követően pedig 2. napirendi pontunkban a 
2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell majd 
döntenünk. 

Tájékoztató Magyarország pályázatáról az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem 
állandó tagságára vonatkozóan 

Első napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat, 
Klein András kabinetvezető urat és Szabó István főosztályvezető urat. Nagykövetként jól 
ismerjük egymást, csak éppen a mostani pontos beosztása nem volt nekem feljegyezve. 

Köszönöm szépen, hogy elfogadták már a meghívásunkat. Kérem, hogy államtitkár úr 
röviden foglalja össze a kérdéssel kapcsolatos tudnivalónkat.  

Németh Zsolt bevezetője 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A BT-kampány végső 
stádiumába érkeztünk. Október 21-én kerül sor New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésében az új 
BT-tagok megválasztására. A kelet-európai választási csoport számára, melynek még mindig 
tagja hazánk is, egy nem állandó hely üresedik meg a BT-ben a ’12-13-as időszakra 
vonatkozóan.  

Szeretném jelezni azt, hogy az elmúlt esztendőben rendkívül intenzív kapcsolatépítést 
folytattunk. Sikerült megszólítanunk az ENSZ valamennyi tagállamát - mind a 192 
tagállamot -, és a legtöbb tagállamot a legmagasabb szinten, tehát államfői vagy kormányfői 
szinten tudtuk megszólítani. Szeretném azt itt megjegyezni, hogy a BT-kampány 
gyakorlatilag a 2010-es kormányváltást követően tudott csak elindulni.  

Vetélytársaink ilyen értelemben nagyon komoly előnyben voltak. Két vetélytársunk 
Szlovénia, illetőleg Azerbajdzsán. Ők az elmúlt éveket is tudták használni. Gyakorlatilag nem 
egy év állt a rendelkezésükre, hanem több. Hogy mégis úgy döntött a kormány, hogy 
beszállunk a BT-kampányba és fönntartjuk a pályázatunkat, annak legalább annyira oka volt, 
hogy egybeesett azzal a külpolitikai törekvésünkkel, hogy globális jelleget kívántunk-
kívánunk adni a magyar külpolitikának. Így különösen az olyan térségek, amelyeket távolinak 
minősíthetünk – a szubszaharai térség, a karibi térség vagy éppen a csendes-óceáni térség is – 
a figyelmünk középpontjába kerülhetett. 

Jelképértékűnek is tartjuk azt, hogy Magyarország most már az ENSZ minden 
tagállamával diplomáciai kapcsolatot létesített. Közel egy tucat ENSZ-tagállammal ebben az 
időszakban létesítettünk diplomáciai kapcsolatot. Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmet, 
hogy a diplomáciai kapcsolatteremtés nem jelent nagykövetségnyitást – itt van egy közkeletű 
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félreértés. A legtöbb esetben a diplomáciai kapcsolat tartására, felvételére a New York-i 
ENSZ-missziónkon keresztül kerül sor.  

Tehát egy hosszú távú kapcsolatépítésben gondolkodunk globális partnereinkkel és 
szeretnénk ezáltal is nagyobb hangsúlyt helyezni az elhanyagolt viszonylatokra, Afrikára, 
Ázsiára. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a BT-tagsághoz vezető út éppoly lényeges számunkra, 
mint maga a taggá válás. A kampány alatt egészen egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy 
értékeinket, kultúránkat, nemzeti adottságainkat, politikai törekvéseinket, célkitűzéseinket 
bemutassuk a partnereinknek.  

Pozitív kampányt folytattunk ebben az időszakban. Tartózkodtunk és tartózkodunk 
ellenfeleink negatív színben való feltüntetésétől. Hangsúlyoznám, hogy Azerbajdzsán és 
Szlovénia kampányát igazán nem tudom átfogóan értékelni, de igazán egyértelműen ezt a mi 
kampányunkról tudom elmondani, hogy pozitív kampányt folytattunk, az értékek 
bemutatására fókuszáltunk. Takarékos és erkölcsös kampányt folytattunk, tehát pénzügyi 
hozzájárulást egyetlenegy esetben sem ajánlottunk föl, ehelyett szakértelmet, tapasztalatokat, 
tudásbázisunk partnereink számára való bemutatását tűztük ki célul. 

Amiben mindenféleképpen előnyben voltunk a vetélytársainkkal szemben, az az 
európai uniós elnökségünk volt. Az európai uniós elnökségünk kiváló lehetőséget jelentett 
számunkra, hogy ezt a globális szemléletű magyar külpolitikát bejárassuk. Az arab tavasz 
különösen nagy segítségünkre volt, és az arab országokkal való kapcsolatépítésünknek az 
európai uniós elnökségünk volt a legfőbb motorja Algériától Líbián keresztül Szíriáig és 
említhetném jóformán mindegyik arab országot, amely ilyen-olyan-amolyan formában 
érintettje az arab tavasz folyamatainak. 

Nyilvánvalóan az EU-elnökség másik fontos külpolitikai hangsúlya az ASEAN-
csúcstalálkozó volt, és az ASEAN-csúcstalálkozón keresztül pedig egy intenzív ázsiai 
kapcsolatépítésre is sor kerülhetett. Ha tehát valami nagyon sokat lendített a magyar BT-
kampányon, az az európai uniós elnökségünk és az ebből fakadó lehetőségek. Az elmúlt 
időszak lobbitevékenységéről azt szeretném hangsúlyozni, hogy 192 ENSZ-tagállammal 
gyakran nem is egy, hanem két körben találkozott a magyar diplomácia. Fontosabb 
nemzetközi rendezvényeket próbáltunk kihasználni, tehát az Afrikai Unió csúcstalálkozóját, 
az Iszlám Konferencia csúcstalálkozóját, az ENSZ BT, illetőleg a 66. Közgyűlés ülésszakát és 
egyéb nemzetközi rendezvényeket használtunk ki. Csak a 66. ülésszak margóján 40 bilaterális 
találkozót tartottunk.  

Azt kell mondanom, hogy rendkívül intenzív és nagyon megterhelő volt, ugyanakkor 
megítélésem szerint eredményes munkát végeztünk egy ilyen intenzív, globális kihívásnak a 
Külügyminisztérium apparátusa nem volt még kitéve. Sok segítséget jelentett a minisztérium 
felsővezetőin túlmenően Habsburg György nagykövet úr, aki az elnöki különmegbízotti 
minőségében számos utazást folytatott le a csendes-óceáni térségben, a karibi térségben, és 
természetesen maga a köztársasági elnök úr, a külügyminiszter úr is és az összes állami vezető 
kivette a részét a kampányból. Nem volt olyan diplomáciai érintkezésünk jóformán, amikor 
ne szerepelt volna a tárgyalási tematikában, a tárgyalások napirendjén az ENSZ BT-tagságunk 
támogatására irányuló kezdeményezés. 

Néhány szó a procedúráról, ami előttünk áll. Az ENSZ BT-nek 10 nem állandó tagja 
van. Az egyenlő földrajzi megoszlás elve alapján úgynevezett választási csoportok vannak. 
Az afrikai és ázsiai választási csoport 5, a kelet-európai csoport 1, a latin-amerikai és a karibi 
csoport 2, a nyugat-európai és egyéb országok csoportja szintén 2 nem állandó hellyel 
rendelkezik a BT-ben. A BT nem állandó tagjait az ENSZ Közgyűlés választja meg évente 1 
alkalommal, most október 21-én. Minden évben kicserélődik a nem állandó tagok fele vagyis 
5 fő, és az új, nem állandó tagok mandátuma január 1-jével kezdődően kétéves periódusra 
szól. 
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A kiválasztás szempontjai között természetesen az egyenlő földrajzi eloszlás elvének 
teljesítése mellett szerepel a nemzetközi békéhez és biztonsághoz, illetve az ENSZ egyéb 
céljaihoz való hozzájárulás is. A győzelemhez, tehát az ENSZ BT-tagság elnyeréséhez 
legalább az ENSZ 192 tagállama jelen lévő és szavazó – tehát ez egy kis kétharmad a mi 
szóhasználatunkban; tehát egy kis kétharmadot kell produkálni. Az összes ENSZ-tagállam 
jelenléte esetén ez 128 szavazatot jelent. És minden választási fordulóban produkálni kell ezt 
a kétharmadot. Ez is az eljárási szabály része. A szavazás titkos, és még akkor is sor kerül a 
titkos szavazásra, ha a választást megelőző megállapodásoknak megfelelően a jelöltek 
valamint a rendelkezésre álló helyek száma megegyezik. 

A BT nem állandó tagjai a terminusuk lejárta után nem választhatóak újra. Azonnal, az 
első fordulóban nem választhatóak újra. Az esélylatolgatással kapcsolatban meg: 
nyilvánvalóan némileg érdekli a jelenlévőket. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 
egy meglehetősen kiegyenlített versenyre számítunk az elmondott tényezőknek köszönhetően. 
Tehát mind a 3 jelölt – Szlovénia, Azerbajdzsán és Magyarország is – jó esélyekkel 
rendelkezik, ezért azt gondolom, hogy ennél többet most mondani nem lehet Bízzunk abban, 
hogy jól fognak alakulni az utolsó napok fejleményei. Sokan az utolsó pillanatban, adott 
esetben egy jó külügyminiszteri beszéd eredményeként fogják meghatározni, hogy hogyan 
alakítják a második, esetleg a harmadik fordulóban a saját szavazataikat. Külügyminiszter úr a 
holnapi napon kiutazik New Yorkba, és jelen lesz a választáson. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. Várom a válaszaikat, kommentárjaikat, parancsoljanak.  

Kérdések  

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Először is hadd fogalmazzak meg egy 
rövid véleményt is a bizottságunk részéről. A mai napon is számíthat a Külügyminisztérium a 
támogatásra, hiszen 4 képviselőtársunk is a bizottságból éppen Bernben van az 
Interparlamentáris Unió őszi közgyűlésén. Ha összehasonlítjuk, akkor tulajdonképpen az 
ENSZ-nek egyfajta parlamenti dimenzióját jelenti. Bízom benne, hogy ők is részt tudnak 
venni ebben a kampányban, ebben a támogató keresésben és támogatókkal való 
egyeztetésben. A Horváth János képviselőtársunk által vezetett csapat nagyjából ezekkel az 
elképzelésekkel is utazott ki a hétre. Bízom benne, hogy ebben hozzá tudunk járulni, ott 
tudjuk segíteni az ENSZ BT-tagságra való pályázatunkat. 

Engedje meg, hogy kérdést is föltegyek. Az ENSZ BT-tagsággal kapcsolatos siker 
vagy lehetőség milyen magyar stratégiai célok megfogalmazásában segíthet? Melyek azok a 
célok, amelyek az ENSZ BT-tagságon keresztül Magyarország erőteljesebben tudna 
képviselni a jövőben? Ez lenne a rövid kérdésem a kiegészítő vélemény mellett. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzáfűznivaló? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor államtitkár úr, önöké a válasz lehetősége. 

Válaszok 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, képviselő úr, 
elnök úr. Az ENSZ BT-kampányunkról, nem tudom, hogy szétosztottuk-e itt a Külügyi 
bizottságban azt a brosúrát, amely… 

 
ELNÖK: Nem. 
 
NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Szét fogjuk osztani, mert azt 

gondolom, hogy ez hasznos lehet az önök számára. Ezt terítettük a legkülönfélébb 
kampányeseményeken. Itt azokra a sajátosságokra próbáltuk felhívni a partnereink figyelmét, 
amivel rendelkezünk. Mindenekelőtt a demokratikus átmenet során szerzett tapasztalataink 
átadása egy központi eleme volt a kampányunknak. Ezen a területen az európai uniós 
elnökségünk időszakában is számos kezdeményezéssel éltünk. Tunéziában ilyen tematikájú 
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konferenciát is rendeztünk, de júliusban is itt, Magyarországon a szomszédságpolitikával 
összefüggésben szerveztünk rendezvényt és a demokratikus átmenetre helyeztük a hangsúlyt.  

Természetesen ezen az általános prioritáson túlmenően vannak olyan térségek is, 
amelyeknek a stabilizálása szempontjából sajátos érdekeltségünk, tapasztalatunk van. A 
Nyugat-Balkán összefüggésében teljesen kézenfekvő az elkötelezettségünk. Ez a terület egy 
befejezetlen ügy a nemzetközi közösség számára, és itt különösen is rendelkezünk 
érdekeltségekkel, tapasztalattal. Hasonlóan kiemelt régióként kívánjuk kezelni a keleti 
partnerség tagállamait, illetőleg Közép-Ázsiát, ami szintén egy olyan régió, ahol az 
aktivitásunk jelentős. Ezen túlmenően pedig vannak olyan gazdasági ágazatok, amelyekben 
rendelkezünk tapasztalattal. Így ezek közül kiemelném a vízgazdálkodás területén meglevő 
sajátos magyar képességeket, tapasztalatokat, hasonlóan az élelmiszer-gazdaság 
problematikáját, lehetőségeit; az egészségügy kapcsán nagyon komoly dolognak tartom azt, 
hogy a nemzetközi fejlesztéspolitikában hangsúlyosan jelenik meg az egészségügyi 
képességünk, potenciálunk és ennek a jelentősége. 

Végül a biztonságpolitikai területen Magyarország nagyon komoly nemzetközi 
szerepvállalást tud fölmutatni. Nemzetközi missziókban nagy számban vagyunk jelen. A 
nemzetközi béke és biztonság vonatkozásában Magyarországnak semmi szégyellnivalója 
vagy takargatnivalója nincsen, pont ellenkezőleg. Itt is rendelkezünk egy komoly 
tapasztalattal, amit számos partnerünkkel, szomszédunkkal is megosztottunk.  

Ezek azok a pillérek, amelyekre építettük a tartalmi üzeneteinket, és meg kell 
mondanom, hogy nagyon ízléses kiadványokkal és egyéb segédeszközökkel folytattuk a 
kampányunkat. Ezt – ahogy az előbbiekben jeleztem – el fogjuk majd juttatni a bizottság 
tagjainak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Engedje meg, hogy e kérdést követően az 

ENSZ BT-tagságra vonatkozó pályázatunkat túllépve egy másik témakört is felvessek. 
Beszéltünk is róla, felvetődött a bizottság ülésén, illetve több képviselőtársam is jelezte már 
részben az aktualitása miatt. A szerb kárpótlási törvénnyel kapcsolatban a bizottságon belül is 
már felvetődtek kérdések, illetve felvetődött az, hogy bizottságon belül is váltsunk néhány 
gondolatot a Külügyminisztériummal arról, hogy hogyan is látják ezt a szerbiai kárpótlási 
törvényt, illetve melyek azok a lehetőségek, amelyekben ezt a kérdést próbáljuk rendezni 
vagy próbálja Magyarország rendezni. 

Hogyan látja államtitkár úr ezt a helyzetet? De azt hiszem, ezzel más frakciók 
képviselői helyett is kérdeztem, hiszen tudom, hogy a Szocialista Párt részéről és a Jobbik 
részéről is, a KDNP részéről is ez a kérdés felvetődött volna. Tehát kérték is képviselőtársaim 
előzetesen is, hogy térjünk ki néhány gondolat erejéig erre a témakörre. Hogyan látja 
államtitkár úr a jelenlegi helyzetet?  

További kérdések, válaszok 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Örömmel. Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük onnan, hogy ezekben az órákban Pásztor István elnök úr Szabadkán 
sajtótájékoztatót tart. Tegnap este tárgyalásokat folytatott Boris Tadić elnök úrral. Az elmúlt 
napokban már érzékelhető volt egy hangvételváltás a szerbek részéről. A párbeszédre, az 
együttműködésre, a dialógusra helyezte a hangsúlyt Tadić-elnök, illetőleg a kormányszóvivő 
már pénteken is. Ennek eredményeként létrejött ez a tegnapi tárgyalás. 

Elnök úr biztatónak minősítette a tegnap esti tárgyalásokat, tehát valamifajta megoldás 
körvonalazódik. A mai sajtóhíradások is jelezték már, hogy a rehabilitációs törvény körüli 
megoldásban gondolkodnak. Nyilvánvalóan ennek jogilag megalapozott megoldásnak kell 
lennie, hiszen nagyon súlyos dologról van szó. Ezt megelőzően a múlt hétnek fontos 
eseménye volt, hogy elkészült a VMSZ alkotmánybírósági beadványa. Ez a beadvány végül is 
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egy komoly, 10-12 oldalas dokumentum. Ennek a kárpótlási törvénynek a szerb és az európai 
jogrenddel való kollízióját indokolja meg alaposan. Ez nagyjából azokra az eddig általunk 
ismert megállapításokra épül, ami végső soron arról szól, hogy egy közösséget kollektíven 
bűnösnek titulál a kárpótlási törvény. Ilyen értelemben egy közösség emberi méltóságát 
durván megsértő passzusról van szó. Az egyéni felelősség elvét nélkülözi, az ártatlanság 
vélelmét teljesen figyelmen kívül hagyja, és ezáltal ellentétben áll a szerb jogrendszerrel, 
illetőleg az európai és a nemzetközi jogi normákkal is.  

A magyar álláspont változatlan. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben a kollektív 
bűnösség elve és az európai és a nemzetközi jogi normákat sértő elemek szerepelnek ebben a 
törvényben továbbra is, akkor Magyarország nem lesz abban a helyzetben, hogy támogassa a 
tagjelölti státust. De szeretném ebben az összefüggésben ezt az új pillanatot lereagálni. 

Zajlanak az intenzív tárgyalások Szerbiában a magyarok, illetve a szerb kormány 
képviselői között, és bízunk abban, hogy megoldás születhet és ezáltal elhárulnak az 
akadályok a magyar diplomácia elől is, hogy támogathassuk Szerbia tagjelölti státusát, hiszen 
úgy gondoljuk, hogy végső soron a Nyugat-Balkánnak, Szerbiának és Magyarországnak is 
alapvető érdeke, hogy ez a folyamat kiteljesedjék. 

Ezzel összefügg és szeretném üdvözölni azt, hogy a bizottság elfogadta a bővítési 
csomagot. Ez a bővítési csomag minden szempontból összhangban áll a magyar külpolitika 
egyik legfőbb prioritásával, a Nyugat-Balkán integrációjával. Nagyon komoly szövetségese 
Magyarországnak a Bizottság, és ezt a szövetségesi státusát a Bizottságnak meg kell őriznünk, 
tehát fontos szempont, hogy az elkövetkezendő hetekben az a fajta kép, hogy Magyarország 
elkötelezettje a Nyugat-Balkán integrációjának és a bizottságnak az a fajta lendülete, ami 
ebből a bővítési csomagból kivehető, megmaradjon.  

Horvátország csatlakozása óriási sikerünk. Itt most hamarosan megfogalmazódnak az 
ezzel összefüggő kormány-előterjesztések. Decemberben aláírásra kerülhet sor Varsóban, 
december 19-én. A jövő évben ratifikációra kerülhet sor a Magyar Országgyűlésben. 
Szándékunk az, hogy a horvátok után találjunk egy újabb motort, ami a Nyugat-Balkán 
integrációját húzni tudja, és ez, úgy tűnik, hogy Montenegró lehet. Montenegró nemcsak EU-, 
hanem NATO-integrációs vonalon is nagyon komoly szövetséges lehet.  

Pozitív fejlemények vannak tehát számos ország esetében. Macedóniáról is nagyon 
pozitívan nyilatkozik a Bizottság. Itt tehát Macedónia, Montenegró és reméljük, Szerbia képes 
lesz kiköszörülni ezt a csorbát, ezt a nagyon súlyos csorbát, amit a kárpótlási törvény jelent. A 
másik három ország a Nyugat-Balkánon, akik egy kicsit lassabban haladnak, Bosznia, 
Albánia és Koszovó is előreléphet. Koszovó a vízumdialógus útján - de minden országnak 
megvan a következő etap, amire ráléphet. 

De úgy gondolom, hogy most itt a kérdésre visszatérve a szerb problémát meg kell 
oldani. És ha nem sikerül megoldani ezt a problémát, akkor gond van. De most úgy tűnik, 
hogy van remény arra, hogy ezt a problémát sikerül megoldani. Ezen vagyunk a magunk 
részéről, és örülünk annak, hogy ebben a folyamatban a VMSZ egy kiemelkedően fontos, 
centrális szerepet játszik. Ez azt jelzi, hogy komolyan veszik a szerb politikában a VMSZ-t, 
élvezi a vajdasági magyar közösség támogatását, és határozott, karakteres, nemzeti érdeket 
képviselni képes szervezet a VMSZ, aki mögött nyugodtan ott állhat Magyarország, a magyar 
diplomácia. 

Ez nem jelenti azt, hogy mi ne lennénk szintén nyitottak arra, hogy bilaterálisan a 
szerbekkel a megoldás érdekében párbeszédet folytassunk. Nyilvánvalóan az elkövetkezendő 
hetekben erre lesz is lehetőségünk, élni is fogunk ezzel a lehetőséggel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Engedje meg, hogy egy szóbeli 

kezdeményezéssel is éljek, hiszen az integrációs bizottságban kialakult egy konszenzusos 
egyetértés a szerb kárpótlási üggyel kapcsolatban, hogy az ott jelen lévő parlamenti frakció 
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képviselői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bizottságon keresztül is tudják 
támogatni Magyarország e nagyon fontos ügyét.  

Szóbeli kezdeményezésem arról szólna, hogy az integrációs bizottságban is 
megtörtént, hogy a parlamenti frakció képviseletében lévő bizottsági tagokat is arra kérem, 
hogy minden lehetséges fórumon a konszenzusos együttműködés keretében próbáljuk a szerb 
kárpótlási üggyel kapcsolatban képviselni azt a magyar álláspontot, amellyel, úgy gondolom, 
a jelen lévő frakciók mindannyian egyetértenek, és én tudom is. Ahogy az európai uniós 
bizottságban Hörcsik elnök kezdeményezése mellé felsorakoztak más frakciók is, bízom 
abban, hogy a Külügyi bizottságban ezt az ügyet is tudjuk közösen vinni azzal a 
konszenzussal, tehát a legfontosabb törekvéseink közé tartozzon az, hogy a Szerbiában élő, 
Vajdaságban élő magyarság Budapestről, a parlamentből is megkapja azt a támogatást, 
segítséget, amely az ő ügyükhöz nagyon fontos.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e vélemény. (Jelzésre:) Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt 
részéről teljes egészében egyetértünk az államtitkár úr által elmondottakkal, már ami az 
értékelésrészét illeti. Különösen és nyilván annak a két elemével, amely egyrészt fenntartja 
azt a választásokon vagy pártokon átnyúló magyar külpolitikai prioritást, amely döntő 
fontosságot és nemzeti érdekeinknek teljességgel megfelelő fontosságot tulajdonít az európai 
uniós csatlakozási folyamat tovább folytatásának. Így a Nyugat-Balkánon és konkrétan 
Szerbiával is azt hiszem, fontos, hogy ezt elmondjam. 

A másik része pedig az a nagyon határozott állásfoglalás, amelyet államtitkár úr itt 
megismételt és máshol is elhangzott, hogy nyilvánvalóan azokban az esetekben, amelyek 
ütközést jelentenek az európai értékekkel elsősorban is, de a magyar nemzeti érdekek is 
sérülnek, azt egyértelműen és határozottan el kell mondani, és kilátásba kell helyezni azt is, 
hogy ha e tekintetben más megoldás nincs, akkor adott esetben Magyarország a vétójogával is 
élhet. Ezt mi támogatjuk, és azt gondolom, hogy ennek - ha úgy tetszik, a VMSZ elnökének a 
szerb elnökkel való találkozójáról -, amit elmondott itt államtitkár úr, azt jelzi, hogy nyilván 
meg is volt a hatása.  

Úgy gondolom, hogy ezt a fajta rugalmasságot, nyitottságot, de határozottságot meg 
kell őrizni. A Magyar Szocialista Párt egyrészt pártszinten elnöke és politikusai révén 
kezdettől fogva ezt az álláspontot képviselte. Balla elnök úrnak jelezném, hogy nyilván mi, a 
Külügyi bizottság tagjai Kovács László, Harangozó Gábor, jómagam minden lehetőséget 
felhasználunk erre. Az Európai Tanács múlt heti ülésén az ott lévő delegációban is 
határozottan ezt az álláspontot képviseltük. Magam fel is szólaltam a közgyűlésben, ahol egy 
éppen e tekintetben releváns napirendnél ezt a témát szóba hoztam és a magyar álláspontot is 
kifejeztem. 

Szeretném egyúttal megkérdezni államtitkár úrtól, hogy említette az Európai Bizottság 
állásfoglalását, amely azt javasolja, hogy Szerbiával kezdődjenek meg a tárgyalások. 
Ugyanakkor azt kérdezném, hogy e tekintetben hogyan viszonyult – már hallottunk az ajtóban 
erről megnyilatkozást - az Európai Bizottság vagy az Európai Jogi Szolgálat, hiszen tudom, 
hogy a magyar álláspontot a Külügyminisztérium eljuttatta az Európai Bizottsághoz, illetve 
szervekhez.  

A másik pedig, hogy van-e ismerete vagy milyen ismerete van a 
Külügyminisztériumnak arról, hogy e tekintetben még ki érdekelt, hiszen a kárpótlási törvény 
nemcsak magyar kisebbséghez tartozó szerb állampolgárokat érinthet negatívan ha ez 
érvénybe lép, hanem német vagy osztrák vagy adott esetben más nemzetiségűeket is. Mi az 
álláspontjuk azoknak az anyaországoknak – hogy így mondjam -, Németországnak, 
Ausztriának vagy más országoknak? Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Vejkey képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A KDNP is hangot kíván 

adni annak, hogy teljes mértékben támogatja államtitkár úr által előadottakat, továbbá 
kifejezetten támogatja azt a kezdeményezést is, amit elnök úr az imént előadott. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés, vélemény? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, államtitkár úr, válaszokra van lehetőség. 
 
NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Valami angyal 

szállt le ebbe a terembe, mint ahogy most már 3 bizottságban is: a tegnapi európai integrációs 
bizottságban, illetve a Nemzeti összetartozás bizottságában. De én ennek szeretnék most 
jelentőséget tulajdonítani és helyiértékén kezelni ezt a dolgot. 

Valóban összefügg azzal, hogy egy korrekció megkezdődött azzal, hogy képesek 
vagyunk egységes álláspontot képviselni. Azt gondolom, ez fontos tapasztalat a magyar 
külpolitika számára, hogyha ezekben a fontos nemzeti érdekeket érintő kérdésekben 
nagyjából egy irányba tudunk beszélni – nem kell feltétlenül ugyanabban a stílusban, van 
valami mozgástér, nyilvánvalóan, de ha egy irányba tud beszélni a magyar politika, akkor az a 
nemzeti érdekérvényesítés szempontjából fontos.  

Ezt tehát szeretném az ellenzéknek meg a kormánypártoknak is értelemszerűen 
megköszönni és jelezni azt, hogy erre szükség lehet a jövőben, mint ahogy az elmúlt években 
is voltak ilyenek. Emlékszünk arra, amikor mondjuk a vajdasági atrocitások idején vagy 
éppen Szlovákia vonatkozásában akármilyen belpolitikai meccsek is voltak Magyarországon, 
azért ezekben a kérdésekben tudtunk közös álláspontot kialakítani. Nem kellett szégyellnünk, 
hogyha egy hangon meg egy értelmezésben beszéltünk külpolitikai kérdésekről, hanem 
ellenkezőleg. 

Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a vajdasági magyarok örülnek. Örülnek 
annak, amikor az MSZP vagy az LMP vagy a Jobbik olyasmiket mond, mint amiket a magyar 
kormány. A vajdasági magyar közösségek számára ez fontos. Azt gondolom, ha van erre 
lehetőség, próbáljunk erre törekedni! A magunk részéről készen állunk arra, hogy ennek 
érdekében tegyünk, és hogy óvjuk meg a határon túli magyarokat attól, hogy a belpolitika 
nagyon kivetüljön rájuk. Ha tudjuk, próbáljuk ezt meg. Azt gondolom, hogy ez a problémák 
megoldásához aránytalanul nagy mértékben fog hozzájárulni – meg fogunk lepődni -, ha azt 
fogják érzékelni, hogy közös hangon beszélünk. 

Szabó Képviselő Úr! Szerbiának nem tárgyaláskezdést ajánlott az Unió, hanem 
tagjelölti státust. És ez fontos. Tárgyaláskezdést csak a montenegróiaknak. Az még egy év. 
Számos feltétel, benchmark – ismerjük ezt a nyelvet meg ezt a világot. Itt tagjelölti státusról 
van szó, és a tagjelölti státusnak is van egy nagyon komoly feltétele a szerbek számára, ez 
pedig úgy szól: Koszovó. Ez pedig nagyon tág mérlegelési lehetőséget hordoz magában, 
amiről azt gondolom, hogy a britek, a németek, a franciák, a hollandok nagyon is komolyan 
fognak számon kérni majd decemberben Szerbiától. Az elektromos hálózat visszaintegrálása 
Koszovóba, a bírósági rendszer visszaintegrálása, a Belgrád-Pristina-párbeszéd újraindítása, 
tehát a feltételrendszer nagyon is komoly. 

Való igaz, hogy ezen feltételek között nem szerepel. Viszont az is nagy eredmény – 
nem akarom túldicsérni a magyar diplomácia lovát, de az is nagy eredmény -, hogy annak az 
eljárásnak az ellenére, amit a szerbek ebben a kérdésben csináltak, hogy az utolsó pillanatban 
fogadták el a kárpótlási törvényt, a Bizottság bővítési csomagjának nyilvánosságra hozatal 
előtt kevesebb, mint két héttel, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kész helyzetet próbáltak 
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teremteni, és ennek ellenére a bizottság anyagában a problémát észlelik és van benne olyan 
fogódzkodó, amibe tudunk kapaszkodni.  

Azt a mondatot szeretném aláhúzni, hogy további intézkedések szükségesek annak 
érdekében, hogy tiszta jogi helyzet jöjjön létre a vagyoni kérdések területén. Ilyen értelemben 
a vagyoni kárpótlási kérdések területén is. Jogi lépések, jogi helyzet, tehát azt gondolom, 
hogy itt az a magyar álláspont, hogy törvényhozási szinten kell azt reparálni, ami a kárpótlási 
törvény ezen ominózus passzusa miatt létrejött, ez a magyar álláspont, ez ebben 
mindenképpen benne van. Annyival mondunk többet, hogy nekünk ez egy feltétel. December 
9-én ez egy feltétel ahhoz, hogy Magyarország támogassa a tagjelöltség megadását, és úgy 
látom, hogy ezek a tárgyalások azt célozzák, hogy még november elején megszülethessen és 
végigmehessen a nemzetközi rendszeren az, hogy megszületett a megoldás. 

A Jogi Szolgálat véleménye, illetőleg a mi jogi álláspontunk. Mi is elindítottunk egy 
jogi munkát. Azt próbáljuk világossá tenni, hogy ez a bizonyos passzus milyen pontokon 
ellenkezik az európai joggal, egy alapos elemzést készítünk ebben a témában és természetesen 
azt a jogi szolgálat véleményével is ütköztetni kívánjuk. 

A szomszédok, illetőleg a nemzetközi vélemények. Bulgária és Ausztria 
vonatkozásában egy támogató álláspontot érzékelünk, noha egy visszafogott, de támogató 
álláspontot érzékelünk, sőt, Bulgária bejelentette, hogy ők is egy jogi elemzést kívánnak 
ebben a kérdésben elkészíteni. A németeknél nem érzékelünk egységes álláspontot. Nagy 
ország, nagy állam, de a kancellária részéről támogatást érzékelünk. Óvatosat ugyan, de 
támogatást érzékelünk a kancellária részéről. 

Ami nagyon fontos, hogy nem érzékelünk ellenirányú politikai nyomást, ami azt 
gondolom, a jelen helyzetben nagyon fontos, hogy ne tűnjön olybá, hogy itt Magyarország 
úgymond kétoldalú ügyet próbál nemzetköziesíteni. Persze nyilvánvalóan ezzel az érveléssel 
szemben megvannak az érveink. Persze magyar ügy is – nekünk ez magyar ügy -, hogy ne 
legyünk fasisztának minősítve. Ez egy eléggé magyar ügy, de természetesen úgy gondoljuk, 
hogy ez egy európai ügy is, hiszen ha valaki az Európai Unió tagja akar lenni, akkor az ilyen 
diszkriminatív jogszabály nem lehet a jog rendjének része, innentől ez egy európai ügy. Ilyen 
értelemben az Európai Unió önbecsülése is megköveteli, hogy határozottan és egyértelműen 
lépjen föl az ilyen esetekben. Próbáljuk erre tanítani, ösztönözni az Európai Uniót. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezzel ennek a napirendi pontunknak a 

végére értünk, és miután pozitív hozzáállás volt a bizottság részéről, bizottságunk amennyiben 
szükséges, segítséget ad a saját pártcsatornáin vagy a multilaterális szervezetek különböző 
csatornáin keresztül ebben az ügyben . 

Köszönöm szépen, hogy velünk volt, államtitkár úr. További szép napot kívánunk. 
(Németh Zsolt: Jó munkát! – Németh Zsolt és Klein András elhagyja a termet.) 

2. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. 
szám) 

2. b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4365/3. szám) 

2. c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám) 

Térjünk át 2. napirendi pontunkra! A 2012. évi költségvetésről szóló T/4365. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 

A költségvetési törvényjavaslathoz tartozik az Állami Számvevőszék T/4365/3. számú 
véleménye, illetve a Költségvetési Tanács T/4365/1. számú véleménye is. Kérem a 
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titkárságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, Külügyminisztérium és az Állami 
Számvevőszék és a Költségvetési Tanács részéről a jelenlévőket invitálják be. 

Az én feljegyzéseim szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumból Juhász Mária 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Külügyminisztériumból Misovicz Tibor helyettes 
államtitkár urat, az Állami Számvevőszék részéről pedig Szabóné Farkas Katalin számvevő-
főtanácsos asszonyt üdvözlöm. A Költségvetési Tanács írásban jelezte, hogy a vezetője, Járai 
Zsigmond úr csak a Számvevőszéki és költségvetési bizottság ülésünkkel egy időben zajló 
ülésén tud részt venni, de az írásban benyújtott véleményüket változatlan tartalommal 
fenntartják. Engedjék meg, hogy még egyszer nagy tisztelettel köszöntsem önöket. Szeretném 
megadni a szót a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, az Állami Számvevőszéknek, majd a 
Külügyminisztériumnak. Ezt követően a bizottságunk tagjai kérdést, véleményt fognak 
föltenni, illetve megformálni. Ezt követően döntünk az általános vitára való alkalmasságról. 

Kezdjük is véleményem szerint Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonnyal, őt 
követően pedig Szabóné Farkas Katalin, majd Misovicz államtitkár úr következik.  

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A kormány az államháztartási törvényben előírt szeptember 30-ai 
határidővel benyújtotta a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a 
konvergenciaprogramban elfogadott 2,5 százalékos GDP-arányos, eredményszemléletű 
hiánycélt tartalmazza.  

A kormány a 2012. évi országvédelmi költségvetésben 5 fő célt tűzött ki maga elé: a 
nyugdíjrendszer átalakításának befejezését, amellyel a nyugdíjalap teljes egészében a saját 
lábára áll, elkezdődik az Egészségbiztosítási Alap saját lábra állítása, általánossá tesszük az 
arányos adózást, a foglalkoztatás köre bővül, a munka világa kiszélesedik, elindítja a kormány 
a Start-munka programot, valamint az euróválság negatív hatásainak elhárítása érdekében 
létrehozza az Országvédelmi Alapot.  

A 2012. évi költségvetés természetszerűleg takarékos gazdálkodást követel meg 
mindenkitől. Ennek megfelelően a javaslat összeállítása során a kiindulóbázis a 2011. évi 
stabilizációs tartalékkal csökkentett előirányzatok voltak. A közszférában az illetmények 
2012-ben nem emelkednek, azonban az alacsony keresetűek jövedelemváltozását, amit az 
adójóváírás kivezetése eredményezne, az ezt kompenzáló bérkompenzációs rendszer 2012-
ben is fennmarad.  

A szigorú pénzügyi szabályok bevezetésével a dologi kiadások csökkennek, a 
segélyezetti létszám a Start-munkaprogram bevezetése miatt várhatóan jelentősen csökken. 
Elkezdődik a nagy ellátórendszerek, a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy 
rendszerszerű átalakítása, valamint elindul az önkormányzati rendszer átszervezése. A 
kormány elkötelezett a gazdaságfejlesztés és a felzárkóztatás növelésében, megerősítésében. 
Ehhez nagy segítséget nyújt, hogy 2012-ben az Európai Unióból érkező források, valamint az 
ehhez kapcsolódó hazai önrész mintegy 30 százalékkal magasabb, mint a 2011. évi 
előirányzat volt. 

A 2,5 százalékos hiánycél tartását tovább biztosítja az, hogy a kormány a „rendkívüli 
kormányzati intézkedések” tartalék-előirányzatot illetve az Országvédelmi Alap tartalék-
előirányzatot is betervezte a költségvetési törvényjavaslatba. 

Kérem a bizottságot, hogy a javaslat általános vitára való alkalmasságát támogatni 
szíveskedjék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes asszony. Az Állami 

Számvevőszék részéről Szabóné Farkas Katalin számvevő-főtanácsos asszony! 
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SZABÓNÉ FARKAS KATALIN (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék ebben az évben is elkészítette a 2012. évi költségvetés 
véleményét. A számvevőszéki véleménynek az volt a célja elsődlegesen, hogy a 
jogszabályban előírtaknak, illetve az NGM által kiadott tájékoztatónak megfelelően történt-e a 
tervezés. 

Az ÁSZ véleményét a 2011. szeptember 30-án az Országgyűlés részére benyújtott 
költségvetési törvényjavaslat, illetve a helyszíni ellenőrzés alapján alakította ki. A fejezetek 
költségvetési tervezőmunkáját az NGM által kiadott tájékoztató segítette. 

Mi a helyszíni ellenőrzés során a Külügyminisztériumnál az NGM által az első, 2012. 
évre javasolt előirányzatnak az úgynevezett tervezését-visszatervezését néztük meg. Ezzel 
kapcsolatosan megállapítottuk, hogy a jogszabályi kötelezettségnek a Külügyminisztérium 
fejezet eleget tett. 

Az eredendően kiadott, 61 024,6 millió forintos összeget tervezte vissza, de ezen 
túlmenően többletet jelzett az NFG felé. Mind az intézményi körben, mind pedig fejezeti 
kezelésű előirányzatok körében ebben az évben változás volt, hogy a fejezeti kezelésű 
előirányzatokból azokat a kiadásokat, amelyek eddig az igazgatáson vagy a külképviseleteken 
keresztül történtek, oda javasolta a tájékoztató megtervezni, ahol az affektív kifizetés történik. 
Ennek a Külügyminisztérium eleget tett, a fejezeti kezelésű előirányzataiból kettőnél tervezett 
az igazgatásoknál kiadást. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok köre gyakorlatilag csak 1 előirányzattal szűkült. 
Megszüntetésre került a 2001. évi európai uniós tagsággal kapcsolatos fejezeti kezelésű 
előirányzat, és egy új előirányzatot hoztak létre. Jelezni szeretném, hogy az NGM a 
támogatási keretszám kiadásánál érvényesítette a szerkezeti átalakításokat. Úgy került az első 
keretszám kiadásra, hogy már beépítésre került a bázisba a zárolás. Ez a zárolás a 2011. évi 
elfogadott költségvetési törvényben 2011. júliusában módosításra került, és ezt a módosítást, 
ami 7,5 milliárd forint volt a Külügyminisztérium esetében, már érvényesítette az első 
keretszám kiadásánál. 

Az egyszeri feladatok miatt - kiemelten az EU-elnökséggel kapcsolatos forrást -, 
viszont többletként a nemzetközi tagdíjakra adott előirányzatot. A 30-án benyújtott 
költségvetési törvényjavaslatban a „fejezet összesen”-re a költségvetési támogatás 59 378 
millió forint. A kettő közötti változásról az ÁSZ-nak nincs tudomása, és hogy ez mennyiben 
fogja a KÜM költségvetését befolyásolni. A kolléga mondta, hogy ő viszont erről fog 
beszélni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főtanácsos asszony. Misovicz államtitkár úr! 
 
MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. A Külügyminisztérium 2012. évi költségvetési tervéről vagy a 
törvényjavaslatban szereplő költségvetéséről mondanék néhány összefoglaló szót. 

Ahogy az Állami Számvevőszék képviseletében elhangzott, 2012-ben a 
Külügyminisztérium 59,4 milliárd forint költségvetési támogatásra számít. Ez 2011-ben 73,5 
milliárd forint volt, tehát mintegy 14 milliárd forintos csökkenést realizálunk. Első helyen 
éppen emiatt ki kell emelni, hogy a feladatkörben a 2011. évi soros EU-elnökséggel 
kapcsolatos feladatok értelemszerűen ’12-ben megszűnnek, így ez a 15,5 milliárd forint, amit 
a kormány a 2011. évi költségvetésben az elnökséggel kapcsolatos kiadásokra biztosított, 
értelemszerűen kikerült a Külügyminisztérium költségvetéséből, tehát ez önmagában már 
meghaladja azt a csökkenést, amit az előbb említettem. 

Hasonló mértékű, méretű, jellegű új feladatokkal 2012-re nem számolunk. Az előző 
napirendben tájékoztatást kaptak a BT-kampány helyzetéről. Nyilvánvalóan amennyiben 
október 21-én a szavazás Magyarországra nézve kedvezően zárul, akkor át kell tekintenünk 
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azt, hogy ebből adódóan 2012-re és ’13-ra, de nyilvánvalóan elsősorban 2012-re milyen 
feladatok hárulnak, és ezeknek mi lesz a költségvonzatuk.  

Azt is jelezni kell - és gondolom, az előző napirendből is kiderülhetett ez -, hogy 
alapvetően más jellegű, más méretű feladatról van szó, mint az elnökség volt, tehát 
nyilvánvalóan nem számolunk ezt még csak nagyságrendben megközelítő költségekkel sem. 
Azt se felejtsük el, hogy Magyarország ha jól mondom, ’92-93-ban már teljesített hasonló 
szolgálatot, tehát bizonyos indikációkkal és a szükséges változtatásokkal az is a tervezés 
alapjául szolgálhat, az akkori idők ráfordításai. 

Az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos feladatai a Külügyminisztériumnak a 
számításaink, becsléseink és a tervek szerint fennmaradnak, ez is indokolta azt, hogy az 
NGM-mel folytatott tárgyalásokon bizonyos feladatokhoz a forrásokat megkaptuk.  

A másik fontos - és a költségvetés egyik évről a másikra történő változását 
meghatározó, befolyásoló - elem a nemzetközi kötelezettségek sora, ahol a nemzetközi 
tagdíjak, illetve az Európai Fejlesztési Alapba történő befizetés során vagy az ilyen 
kötelezettségre biztosított forrásokban a ’12. évi várható és tervezett, ismert változásokat a 
költségvetés átvezette. Ott tehát majdnem 2,7 milliárd forintnyi növekményt figyelhettünk 
meg, ami még egyszer mondom, a ’12. évi kötelezettségekhez kapcsolódik. Az EDF esetében 
ez egy 2007. évi döntés és egy akkor számítási kalkuláció alapján egyébként előre ismert és 
tudható.  

Ahogy a Számvevőszék képviselője is utalt rá, a 2012. évi költségvetésben bizonyos 
strukturális változások már átvezetésre kerültek és beépültek azok a személyi, illetve dologi 
soron történő elvonások, amelyek ezek következményeit jelentik.  

Ugyancsak egyszeri jelleggel, ahogyan szintén a számvevőszéki kolléga 
megemlékezett róla, a tervezési körirattal összhangban átvezetésre kerültek, illetve 
megjelenítésre kerültek azok a feladatátadások, amelyek a Külügyminisztériummal 
kapcsolatosan történnek. Itt részben kisebb tételekről van szó. Részben a Külügyminisztérium 
fenntartásához kapcsolódó előirányzat-átadás történt a Központi Ellátási Főigazgatóság 
javára, előirányzat-kiegészítési céllal, illetve a Fejlesztési Minisztériumtól a 
Külügyminisztérium költségvetésébe beépült az eddig évről évre átadott tudományos és talán 
technikai szakdiplomaták finanszírozására fordított összeg. 

Az Információs Hivatal költségvetése lényegében változatlan maradt, az azokkal 
kapcsolatos feladatokról nyilván más helyen, más formában szükséges az Országgyűlést 
tájékoztatni. A fejezeti kezelésű előirányzatokról nagyjából szóltam. Azt gondolom, hogy 
előzetesen köszönöm a figyelmet, és várjuk a kérdéseket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-

e kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Szabó képviselő úr. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! 

Hölgyeim és Uraim! Egészében nyilvánvalóan a Magyar Szocialista Párt álláspontját tudom 
itt is megismételni, mely szerint nem támogatjuk a 2012. évi költségvetés általános vitára való 
alkalmasságát. Azt gondoljuk, hogy ez nem az - úgymond - igazi költségvetés, és meg 
vagyunk győződve róla, hogy kormánypárti oldalról is még fognak újabb javaslatok ehhez 
valamilyen formában bejönni, mellesleg az Állami Számvevőszék meglehetősen kritikus 
álláspontját is figyelembe vettük, amikor a saját véleményünket kialakítottuk. Ismert, hogy az 
MSZP alternatív költségvetést készített el és terjesztett be, nyilvánvalóan ezzel is kifejeztük 
az ebbéli véleményünket. 

Ami a Külügyminisztérium fejezetét vagy részét illeti, tulajdonképpen 3 
többletfeladatot - államtitkár úr szólt erről - fogalmaz meg: a kedvezményes honosítás, az 
ENSZ BT nem állandó tagság, illetve a nemzetközi fejlesztési egyezményekhez való - rövid 
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neve: NEFE-kategória. Értem és teljesen egyértelmű, hogy meg kell várni a döntést az ENSZ-
ben és ki kell derülnie, hogy sikerül-e elnyernünk ezt a megbízatást és akkor nyilvánvaló, 
hogy hozzá kell rendelni konkrét költséget, de erre még néhány napot várni kell. 

A kedvezményes honosítás és a NEFE esetében azonban kérdezném államtitkár urat, 
hogy ezek mely költségvetési soron jelennek meg, és konkrétan mennyi összeg. Illetve a 
NEFE esetében van egy EU-s vállalásunk vagy kötelezettségünk, amely szerint a bruttó 
nemzeti jövedelem 0,17 százalékát vállaltuk. Ez vajon teljesül-e 2012-ben?  

Szeretném továbbá megemlíteni a III/1. pontnál - amely a Külügyminisztérium 
központi igazgatása címet viseli -, hogy az szerepel, hogy „csekély számú megbízási 
szerződés”. Szeretném megkérdezni, hogy milyen szerződésekről lehet szó vagy mire van 
szükség, és ez a csekély szám milyen összeget takar vagy takarhat. Ezt legalábbis nem 
fedeztük fel. 

A III/2. pont a külképviseletek igazgatása, ahol az szerepel, hogy az ellátmánypótlék 
mérséklése, iskoláztatási támogatás mértékének csökkentése, szolgálati lakások bérleti díja 
költségmegosztása. Ez mindenképpen új elem lesz a Külügyminisztériumban. Az eddigi 
kormányok - ha úgy tetszik - ezt szerzett jogoknak tekintették, nem igazán kérdőjelezték meg 
vagy nyúltak hozzá. Bizonyos értelemben ez bizonytalanságot is okoz - nyilvánvalóan - a 
Külügyminisztérium dolgozói között. 

Kérném szépen államtitkár urat, hogy részletesen és tételesen is ha tudna tájékoztatást 
meg magyarázatot adni, hogy miért is történik ez, mi az elvonások mértéke és persze az oka 
is, nyilvánvalóan. 

A III/6., amely állami protokollkiadásoknál szerepel, azt gondoljuk, hogy az államfő 
protokolláris kiadásainál meglehetősen méltatlanul alacsony összeg szerepel. Ha jól láttam, ez 
286,2 millió összességében. Mi azt gondolnánk, hogy fontos lenne, hogy ez ne a 
Külügyminisztériumnál szerepeljen. Nyilván ez sokkal átláthatatlanabbá teszi a kiadásokat, 
sokkal célszerűbb lenne ezt külön sorban szerepeltetni. 

Ezek lennének a kérdéseim, és összességében ahogy megpróbálta elmagyarázni, hogy 
kevesebb lesz a Külügyminisztérium költségvetése, azt is figyelembe véve, hogy valóban az 
európai uniós elnökségi feladatunkat teljesítettük, ilyen szempontból ez kevesebb, mégis azt 
gondoljuk, hogy összességében lesz kevesebb. Ez azt üzeni, hogy a Külügyminisztérium 
érdekérvényesítő képessége a kormányon belül meglehetősen gyenge, mondhatnám kicsit 
profán fogalmazással, hogy a „kis pénz-kis foci” el alapján fog a Külügyminisztérium ezen 
költségvetés alapján működni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Itt egy rövid megjegyzés és nem a politikai 

vita nyitásának szándékával, a Fidesz részéről engedjék meg, hogy röviden elmondjam azt a 
véleményemet, hogy amit itt képviselő úr felvetett - például a NEFE-pénzeket. - Nem tudom, 
hogy mennyire van sajtójelenlét, tudjuk azt, hogy a NEFE-pénzek soha nem voltak abban a 
formában föltöltve a költségvetésben. (Szabó Vilmos: Csak megkérdeztem, hogy jövőre 
lesznek-e.) 

Azért, mert pont ezzel a kérdéssel többször is kell foglalkozni, a mai napig is az a fajta 
rendszer van, hogy több minisztériumnál állnak rendelkezésre a fejlesztési pénzek, és így 
tulajdonképpen a Külügyminisztérium költségvetésében az én ismereteim szerint a NEFE 
egyfajta működtetése, illetve néhány demokráciaprogram az, ami szerepel. Tény és való, hogy 
ez egy olyan ügy, amelyet talán-talán, lassan-lassan a helyére kellene tenni és tényleg azt a 
megfelelő költséget, illetve azt a megfelelő rendszert vagy szabályozási formát el kellene 
indítani, amely tulajdonképpen több országban jellemzően önálló fejezetként, önálló sorként 
jelenik meg sok esetben a költségvetésben. 

De én bízom abban, hogy államtitkár úr is elmondta, hogy ha plusz-mínusz 
elvonásokat végzünk a költségvetésben - mi készítettük egy vázlatos számítási módot - azt 
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látjuk, hogy bár nagyon nehéz és takarékos körülmények között kell működnie a 
Külügyminisztériumnak, de úgy látjuk, illetve különböző indoklási részekben szereplő 
részekkel. Bízunk benne, hogy az intézményi működésben nem lesznek különösebb 
fennakadások, különösen arra való tekintettel is, hogy ez egy nagyon nehéz időszak, illetve a 
2011-2012. év költségvetésében alapvető cél, hogy az intézményi takarékoskodás minél 
erősebb legyen. Természetesen nem veszem el a válaszadás lehetőségét vagy a gondolatok 
közlését államtitkár úrtól. Tehát a felvetett kérdésre kérem államtitkár úr válaszát. Más 
kérdező nincsen, tehát államtitkár úrnak adnám meg a lehetőséget, hogy válaszoljon az 
elhangzottakra. 

 
MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Az első kérdéscsoport 3 feladatkörre vonatkozott: az ENSZ BT-re, az állampolgársági 
törvénnyel kapcsolatos feladatokra és a NEFE-re. A biztonsági tanácsi kampányra nem térnék 
ki, arról már beszéltek is, újat nem tudok mondani, nyilván a technikája önök előtt is ismert, 
hogy hogyan lehet adott esetben ezt a többletköltséget biztosítani. 

Az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban 2010 végén született az első olyan 
kormányhatározat, amely az előkészületekre forrásokat biztosított a Külügyminisztériumnak. 
2011-ben már a költségvetési törvényben megjelentek ’10-hez képest többletforrások, és ’11 
májusában egy kormányhatározat egy harmadik részletben is forrásokat biztosított a 
Külügyminisztérium számára a végrehajtáshoz. 

Ez összességében 103 fős létszámbővítést, ehhez kapcsolódó kiadásokat - dologi 
kiadásokat is - és a különböző informatikai, ingatlan- és egyéb eszközfejlesztések egyszeri 
költségkiegészítését tartalmazta. 

Ez a külképviseleti igazgatás sorába épült be, ott található, tekintettel arra, hogy 
nyilvánvalóan az egyszeri fejlesztések nem épültek be, de a létszámokhoz kötődő kiadások 
fedezetét jelen pillanatban a „külképviseleti igazgatás” cím tartalmazza, annak a személyi 
járulék, illetve dologi kiadásai. 

Összességében erről azt tudom mondani, hogy felállt a rendszer, tehát a megfelelő 
létszám kiküldetése megtörtént, a fejlesztéseket elvégeztük, és ahogyan egyébként más 
forrásból is tájékoztatnak bennünket, önöket és engem is, úgy tűnik, hogy különösebb 
fennakadás a törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokban nincs.  

Azt gondolom, hogy nem az én tisztem, hogy ezt minősítsem, de ebből a költségvetési 
és feladatellátási szempontból azt gondolom, hogy problémánk nincs, és úgy vélem, hogy ez a 
helyzet a jövő évben is hasonlóképpen fennmarad. 

A NEFE-vel kapcsolatban. Az elnök úr már utalt erre. Ez egy nehezen áttekinthető 
területe a magyar közigazgatásnak, tekintettel arra, hogy részben multilaterális viszonyokban 
teljesítendő kötelezettségek találhatók itt. Például az Európai Befektetési Alapba történő 
befizetésünk, ami több milliárd forintra tehető, részben pedig olyan bilaterális kiadások, 
amelyek bizonyos országokban célzott projektek finanszírozására kell hogy fordítódjanak. 
Ezek egyébként több tárca fejezetében találhatók. 

Az is egy régi megállapítás, tehát több évre visszamenőleg látható a statisztikai 
adatokból, hogy Magyarország - nem egyedül az európai uniós tagállamok közül - alatta 
marad annak a vállalásnak, amit valahány évvel ezelőtt a nemzeti össztermék, a GNI és az 
arányára vonatkozóan tett, amit a képviselő úr is említett. Ebben az évben is alatta fogunk 
maradni. Erről igazából nincs mit magyarázkodni.  

Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar költségvetés helyzete - akárhogy is 
próbálnám ezt a dolgot alátámasztani és indokolni, nem viselné el azt, hogy itt 10-20 
milliárdos - ilyen nagyságrendű - kiegészítéseket kellene esetlegesen tenni ilyen célra. Nem 
megyek bele, tehát ez a hiány fennmarad. 
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Annyit mondanék még egyszer, hogy nem vagyunk egyedül ezzel az állapottal, és 
vannak nálunknál sokkal gazdagabb és jobb helyzetben lévő országok, akiknek a vállaláshoz 
mért teljesítése nem sokkal jobb Magyarországénál. 

Egy harmadik körülmény, amit nem mentegetőzésképpen mondok, de ez is a mai világ 
egyik ténye, hogy általánosnak tekinthető és megintcsak nálunk gazdagabb országok 
kezdeményezése alapján, felülvizsgálják a saját, a nemzetközi fejlesztési együttműködéshez, 
segélyezéshez biztosított hozzájárulásukat olyan szempontból, hogy az mennyire tud 
megtérülni - idézőjelben mondva - az adományozó gazdasága, társadalma számára, hiszen az 
sem titok és a nemzetközi gyakorlat alapján könnyen észrevételezhető, hogy ezeknek a 
fejlesztési segélyeknek a jó része egy bizonyos visszaáramlási körön az adományozó 
különböző szervezetei által kerül felhasználásra. 

Tehát ami a Külügyminisztérium fejezetében szerepel a nemzeti fejlesztési 
együttműködés soron, a zárolást követő, tehát a módosított 201l. évi előirányzathoz képest 
növekedés, de az eredeti előirányzathoz képest még mindig csökkenést jelent. Azt gondoljuk, 
hogy amennyiben a 2011. évben az európai uniós elnökségi forrásokból megmaradt 
előirányzatok erre lehetőséget teremtenek, akkor a ’11. évi források - majd az NGM-mel kell 
ezt nyilvánvalóan egyeztetnünk - bizonyos mértékű növelésére lehetőség lesz. 

A megbízási szerződésekkel kapcsolatosan azt gondolom, hogy talán képviselői 
kérdésre is tételes tájékoztatással szolgáltunk arra vonatkozóan, hogy jelenleg mennyi 
megbízási szerződés van a Külügyminisztériumban. Megmondom őszintén, tételes 
kimutatással nem készültem erre a meghallgatásra. 

Azt tudom mondani, hogy vannak olyan most induló projektek a 
Külügyminisztériumban - például a Duna-stratégiához tartozó prioritáskoordinátorok ügye, az 
egyébként folyamatosan zajló Külső Határok Alap, az e-közigazgatás ügye, a 2011-ben az 
NFÜ-től átvett közreműködő szervezeti státus -, amit a brüsszeli pályázati forrás 
felhasználásánál a Külügyminisztérium végez, amelyek klasszikusan azok a 
projektmenedzseri, projektelszámolási feladatok, amelyeket általában kiszervezéssel szoktak a 
támogatottak vagy a lebonyolítók megoldani. Erre vonatkozóan van egy olyan döntés a 
Külügyminisztériumban, hogy erre az egyébként a nemzetközi forrásokban, a nemzetközi 
projektek költségvetésében biztosított keretek terhére megbízási szerződéssel alkalmazunk 
olyan embereket, akik ezt a feladatot el tudják végezni.  

Nyilvánvalóan az is létező megoldás, amikor akár az állampolgársági törvényhez 
kapcsolódóan ennek a futárforgalma és egyebek miatt időlegesen bizonyos kapacitások 
megteremtésére, kiegészítésére van szükség, hiszen az idei évben 120 000 kérelemmel fog 
valószínűleg zárni az állampolgársági törvény végrehajtása. Ezt egészen pontosan - sok 
várakozás, sokféle tervszám elhangzott - nem lehetett tervezni, tehát itt időről időre szükséges 
bizonyos időszakokra igénybe venni kiegészítő kapacitást. 

2011-ben a gazdálkodás követelményei, feltételrendszerei alapján kezdődött meg a 
tartós kiküldetésben lévők ellátására vonatkozó utasítások felülvizsgálata. És a képviselő úr 
által említett tételek - az iskoláztatási támogatás, a bérleti díjak, illetve az ellátmánypótlékok 
köre - ehhez tartoznak. Tekintetbe véve azt a helyzetet, amelyben egy kiküldött akár 
diplomata, akár adminisztratív státusban dolgozó kormánytisztviselő dolgozik, illetve azt a 
költségvetési helyzetet, amelyben Magyarország ma van és azt a tendenciát vagy trendet 
figyelembe véve, amely az ilyen típusú, egyébként a kiküldött számára anyagi terhet a 
korábbiakban nem jelentő - ahogyan a képviselő úr is fogalmazott - öröklött jogként igényelt 
szolgáltatások használatában megfigyeltünk, az a vélemény alakult ki és ennek megfelelően 
próbáltuk a szabályzatainkat újraalkotni, hogy az ilyen fajta, egyébként életvitel-, 
életmódszerűen külföldön tartózkodók számára természetes és normális szolgáltatások 
igénybevételében a természetes és ésszerű takarékosságot próbáljuk a kiküldöttek 
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gondolkodásában erősíteni, tehát bizonyos önrészt vezettünk be akár az iskoláztatási 
támogatások, akár a kiküldöttek számára bérelt lakások bérleti vagy rezsidíjában. 

Ez egy külügyminiszteri utasítás formájában öltött testet. Az iskoláztatási támogatások 
esetében például 20 százalékos önrészt vezetett be a Külügyminisztérium. A gyermek 
iskoláztatási költségeinek 20 százalékát kell hogy vállalja a kiküldött. Nyilvánvalóan az ilyen 
típusú költségek - úgymond - kivetésének senki sem örül, tehát természetes, hogy nem 
találkoztunk hurráhangulattal, de azt is mondhatom, hogy egyébként pedig megértették a 
kiküldöttek, hogy ebben a helyzetben ez kényszerűen vállalandó. Sok esetben olyan hangok 
hallatszanak, amelyek azt mondják, hogy egyébként pedig éppen elérkezett az ideje, hiszen 
látják azt, hogy néhány esetben irracionálisan magas költségekkel történik bizonyos 
szolgáltatások igénybevétele. 

Az állami protokoll esetében hosszú évek gyakorlata az, hogy az állami vezetők 
programja alapján adott esetben évközbeni korrekcióval a források biztosítása megtörténik. 
Az általunk most ismert és várt programokhoz készült ez a terv, ami bizonyos mértékben 
ahogy az Állami Számvevőszék részéről is elhangzott, a korábbiakhoz képest nem 
összehasonlítható, hiszen azok a személyi kiadások, személyi és járulékkiadások, amelyeket 
eddig az előirányzatból fizette ki a Külügyminisztérium, ez most a központi igazgatásban és a 
külképviseleti igazgatásban található, néhány 10 millió forint nagyságrendben. Tehát az 
összehasonlításban az elmúlt évek gyakorlatához képest ezt még mondjuk hozzá kellene adni. 

Nem foglalnék állást, illetve nyilvánvalóan a képviselő urak kitalálhatják, hogy az én 
részemről az, hogy ne a Külügyminisztériumban legyen az előirányzat, ezzel kapcsolatban 
milyen állásfoglalást tudnék most tenni, annyit elmondanék ehhez, hogy az előirányzat 
felhasználása gyakorlatilag a Külügyminisztérium részéről történik meg, tehát abban az 
esetben, amennyiben nem a Külügyminisztériumban van az előirányzat, akkor is a 
Külügyminisztérium használja fel a pénzeket, hiszen itt olyan pénzügyi rendszer működik 
devizapénztártól kezdve utaztatás és egyebek, amelyek létrehozását a Köztársasági Elnök 
Hivatalában racionalitási, pénzügyi, gazdaságossági szempontokkal talán nem tudnánk 
megindokolni. 

Nem vagyunk még a 2011. év végén. Talán az ismert költségvetési, külső 
körülmények által kikényszerített költségvetési módosításoknak és egyebeknek talán a végén 
vagyunk. Tehát nem értékelném, hogy 2011-ben a Külügyminisztérium milyen tevékenységet 
folytatott. Nyilvánvalóan a közigazgatás más területeihez képest vagy területeihez hasonló 
módon csökkentek a forrásaink évközben is, de ezzel együtt azt tudom mondani, hogy ezzel a 
kis pénzzel is a Külügyminisztérium a ráeső feladatokat akár az európai uniós elnökségre 
gondolok, akár az úgynevezett arab tavasszal kapcsolatos magyar diplomáciai tevékenységre 
gondolok, akár most az elmúlt hetekben az UNESCO-val kapcsolatos fejleményekre 
gondolok, azt gondolom, megfelelő módon ellátta és talán senkinek nem kellett szégyenkezni 
emiatt. Tehát a források és a teljesítmény viszonyát nyilván differenciáltan kell vagy lehet 
megítélni. 

Azt gondolom, hogy zajlanak jelen pillanatban is olyan felülvizsgálatok és 
átvilágítások a Külügyminisztériumban, aminek az eredményeként a jövő évben megadott 
forrásokból, keretekből tudjuk az intézményi működést fenntartani. Azt gondolom, remélem, 
hogy talán mindegyik kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Miután több kérdés, vélemény nem 

hangzott el, köszönöm szépen. Úgy értékelem, hogy a felvetődött kérdésekre válaszolt, 
darabszámra is. 



 20

Szavazás 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az általános vitára bocsátását a 
T/4365. számú törvényjavaslatnak. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja?  

A jegyzőkönyv számára elmondom, hogy Szabó Vilmos képviselő úr jelezte, hogy 
Harangozó képviselő urat helyettesíti. Elnézést kérek, nem mondtam be a szavazást 
megelőzően.  

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. A bizottság 12 igen szavazattal, 5 nem ellenében 
támogatja az általános vitára való bocsátását a törvényjavaslatnak. 

Tisztelt Bizottság! A bizottságunk írásban fogja a költségvetési bizottságot 
tájékoztatni a többségi és kisebbségi véleményről. Kérem, hogy a holnap nap folyamán 
mielőbb, délig juttassák el a kisebbségi véleményünket a bizottságunknak, hogy továbbítani 
tudjuk a költségvetési bizottság számára. (Szabó Vilmos: El fogjuk juttatni.) Mi is el fogjuk 
juttatni a többségi véleményünket. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Szép napot kívánunk. (A Állami 
Számvevőszék és a minisztériumok képviselői elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Harmadik napirendi pontunkban „Egyebek” szerepel. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy várhatóan jövő hét hétfőn ülnünk kell nemzetközi szerződések okán. A 
tegnapi Bizottsági elnöki értekezleten a kijelölés megtörtént két nemzetközi szerződés 
ügyében, és a költségvetéssel kapcsolatos menetrendet is megpróbáljuk összeállítani 
bizottsági szempontból is képviselőtársaim számára, hiszen a módosító javaslatok és a 
részletes vitára való bocsátások ügyében nekünk fontos az, hogy minél gördülékenyebben 
tudjuk a bizottságon belül is kezelni a módosító javaslatokat a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. Erről majd a titkárság el fog küldeni egy táblázatot, hogy körülbelül mikor 
várhatóak azok az időpontok, amikor a bizottságunknak ülésezni kell a költségvetéssel 
kapcsolatban is. Bízom benne, hogy ezt hétfő-keddi napokon meg fogjuk tudni oldani.  

Kérdezem, hogy további „Egyebek” közötti vélemény, kérdés van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen, hogy jelen voltak a bizottsági ülésen. 
További szép napot kívánok. Ezzel bizottsági ülésünket bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 
 

  

Balla Mihály  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


