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Napirendi javaslat 
 

1.a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám - általános vita) 

  b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám) 

  c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
dr. Horváth János (Fidesz) dr. Nagy Andornak (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP) Kovács Lászlónak (MSZP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Juhász Márta főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
Lucza Anikó számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) 
 

Részvevők 

Gergely Tilda számvevő (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel a bizottságunk határozatképes. Csóti 
képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot, Daher Pierre Gruber Attila 
képviselőtársunkat, Pintér László Mihalovics Pétert, Vargha Tamás Kalmár Ferencet, Nagy 
Andor képviselőtársunk Horváth János képviselő urat. Engedjék meg, hogy elöljáróban 
elmondjam, hogy kicsit nehezen áll össze a bizottsági ülésünk, mert ezen a héten strasbourgi 
hét van, Európa tanácsi hét van, és minimum 5 képviselőtársunk Strasbourgban tartózkodik, 
így örülök annak, hogy most már határozatképesek tudunk lenni. Meghívott vendégeinktől 
egy kis elnézést kérek a kezdési időpont csúszásáért. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen megadott napirendi 
ponthoz kiegészítés, vélemény van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám - általános vita) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi  
költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

Egyetlen igazi napirendi pontunk van, amely miatt a bizottsági ülésünket most meg 
kell tartanunk, ez pedig Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátása. Ehhez a napirendi ponthoz nagy tisztelettel 
köszöntöm - remélem, hogy jó a jegyzékem - a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt, kezét csókolom; a 
Külügyminisztériumból Misovicz Tibor helyettes államtitkár urat, az Állami Számvevőszék 
részéről pedig Lucza Anikó tanácsos asszonyt és Gergely Tilda számvevő asszonyt.  

A Költségvetési Tanács elnöke jelezte, hogy csak a költségvetési és a gazdasági 
bizottság ülésén tud részt venni, így most jelenleg nincsenek jelen az ő részükről. 

Azt javaslom, hogy egy általános képpel foglalják össze a költségvetési javaslatról a 
kiegészítenivalókat, majd a Külügyminisztérium, azt követően az Állami Számvevőszék és 
képviselőtársaim kérdéseket tehetnek fel. A kérdések után pedig határozunk az általános 
vitára való bocsátásról. Önöké a szó. Nem kötöm meg az önök kezét, hogy ki milyen 
sorrendben szól.  

Juhász Mária bevezetője 

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Az alaptörvény 36. cikke értelmében a kormány kötelezettsége a 
költségvetési törvényjavaslat elkészítése és a parlament elé terjesztése. Az államháztartásról 
szóló törvény pedig meghatározza azt a végső határidőt, amíg ezt a törvényjavaslatot önök elé 
kell terjeszteni.  

A törvényjavaslat június 15-i benyújtása a biztonságot és a bizalmat erősíti azáltal, 
hogy már a nyár közepére a költségvetési fő, sarokszámok elfogadásra kerülhetnek. Az 
államháztartási törvény szabályváltozása értelmében két újdonság is történik a törvényjavaslat 
benyújtása kapcsán. Egyrészt, hogy a fejezeti kötetek a fő kötettel egy időben kerültek 
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benyújtásra, és szintén ezzel egy időben került benyújtásra a költségvetési törvényt 
megalapozó egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat-csomag is. 

A törvényjavaslat az európai uniós módszertan szerint 2,2 százalékos hiánycélt 
tartalmaz, amelyhez 1,6 százalékos GDP-növekedés, 4,2 százalékos infláció és a 
foglalkoztatottak számának 2,2 százalékos bővülése társul. A stabilitásról szóló törvény újabb 
előírást tartalmaz a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy év 
végére meg kell határozni az önkormányzati alrendszer, a központi alrendszer és a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságállományának mértékét, illetve a 
GDP-hez viszonyított arányában pedig csökkenést kell hogy mutasson ez a szám. Ez 
megtörtént. A törvényjavaslat 3. §-ában 76,8 százalékra csökken az adósságállomány-mutató, 
amely a 2012. évi 78 százalékos képesti csökkenést mutatja. 

A törvényjavaslatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően megküldtük a 
Költségvetési Tanácsnak. A Költségvetési Tanács a hitelesség, illetve a végrehajthatóság 
tekintetében nem tett olyan megállapítást, amely a törvényjavaslattal való egyet nem értését 
jelentette volna. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy szükség lenne egy alternatív 
makrogazdasági prognózis elkészítésére. 

A kormány a Költségvetési Tanács javaslatait megvizsgálva az Országvédelmi Alap 
előirányzatot a tervezett 50 milliárd forintról 100 milliárd forintra emelte, ezzel biztosítva az 
esetleges növekedés meg nem történte esetén a problémák kezelésének lehetőségét. A külügyi 
ágazatot tekintve az összkiadásokon belül a külügyi ágazatra 0, 4 százalékot fordítunk; a 
GDP-hez viszonyított aránya, az államháztartás egészére vetítve 0, 2 százalékot jelent.  

Kérem a bizottságot, hogy a költségvetési törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát támogatni szíveskedjék! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem akkor a Számvevőszék következzen, utána 

államtitkár úr. 

Lucza Anikó kiegészítése 

LUCZA ANIKÓ számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék elvégezte a 2013. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat véleményezését, amelyben arról adunk számot, hogy a 
2013. évi költségvetési törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait jogilag, számszakilag 
és közgazdaságilag megalapozták-e. 

Véleményünk összeállításához értékeltük a 2012. évi makrogazdasági folyamatokat - 
ez az első 5 havi folyamatot takarja -, a központi költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzatainak kialakítását, a tartalékok megalapozottságát, a fejezetek tervezőmunkáját, az 
elkülönített és a társadalombiztosítási alapok előirányzatainak kimunkálását, valamint az 
önkormányzati támogatások tervezését. 

Véleményünk fő üzeneteit annyiban lehet összefoglalni, hogy a törvényjavaslat 
kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi gazdasági és pénzügyi környezetben készült, ahol a 
válságjelenségek erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát. A 2013. évi makrogazdasági pálya 
kedvezőtlenebb alakulása - a tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedésnél kedvezőtlenebb 
alakulása - esetén a tartalékok szerepe, azok súlya megnő. A tartalékoknak fedezetet kell 
biztosítaniuk ugyanis a kedvezőtlenebb makrogazdasági mutatók miatt jelentkező 
bevételkiesésekre, illetve kiadásnövekedésekre is.  

Az államadósság csökkenésére vonatkozó, az alaptörvényben, illetve a stabilitási 
törvényben foglalt szabályoknak a költségvetési törvényjavaslat megfelel, mint ahogy az 
NGM is jelezte, a 2013. év végén a mutató értéke 76,8 százalékra csökken a 2012-re várt 78 
százalékhoz képest.  
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A bevételi oldalon az előirányzatok tervezésében viszont főbb bizonytalansági 
tényezők jelentkeznek. Ezen belül is a gazdálkodó szervezetek befizetéseinek közel negyede, 
a lakossági befizetések 91 százaléka, és az szja előirányzatának bizonytalan bázisszámon 
történő megtervezése miatt megalapozatlanságot állapítottunk meg. 

A Nyugdíjbiztosítási Alapnál kisebb kockázatot hordoz az inflációkövető emelés, 
mivel ha az infláció alakulása a számított értéktől bármilyen irányban eltér, ez kockázatot 
jelent. Az Egészségbiztosítási Alap esetében kiemelném a gyógyszertámogatást, illetve a 
gyógyszerkasszát, amelynek a 29 százalékos csökkentése, az azt megalapozó intézkedések 
kidolgozatlansága, valamint a gyógyszerfelírási, fogyasztói magatartás változásának 
kiszámíthatatlansága miatt bizonytalan. 

A helyi önkormányzatok esetében az államhoz történő feladatátadás következtében az 
alrendszert érintően 647 milliárd forintos a központi támogatás, amely az előző évinek a 61 
százalékát jelenti. A háttérszámítások logikája azonban nem zárt, megállapításaink szerint 
több esetben becslésen alapul, ezért kockázatos, hogy a feladatátadás forrásszükséglete és a 
finanszírozás nem kerül összhangba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 

Misovicz Tibor kiegészítése 

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Röviden a Külügyminisztérium fejezet költségvetéséről 
mondanék pár mondatot.  

Ahogy az előbb elhangzott a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője részéről, a 
Külügyminisztérium, a külügyi igazgatási kiadások elenyésző részét képezik a központi 
költségvetésnek, így a központi költségvetés teljesülését a Külügyminisztérium gazdálkodása 
nyilvánvalóan, lényegében és döntően nem érinti.  

A fejezeten belül 2013. évre vonatkozóan a főbb változások: az Információs Hivatal 
felügyeleti rendjében történő változást tükrözi a költségvetés, amennyiben a 
Külügyminisztérium fejezetből elkerült a hivatal címe. Ezenkívül a másik jelentősebb 
módosulás a honosítási eljáráshoz, az állampolgársági törvény módosításával kapcsolatos 
feladatokhoz kötődik, éspedig abban az értelemben, hogy a Külügyminisztérium 
tevékenységét 2012-ben is már az jellemzi, hogy a honosítási törvény végrehajtásában 
eltolódik a külképviseletek felé az igénylések beadása. Jelenleg a korábbi fele-fele arányhoz 
képest 57 és 43 százalékot képez a külképviseleteken beadott igénylés, illetve a 
Magyarországon, hivatalokban beadott igénylések aránya. 

Az is megállapítható, hogy az igénylések intenzitása a külképviseleteken nem 
csökkent, tehát ezt tükrözi a Külügyminisztérium költségvetésében ezt a várakozást, hogy 
’13-ban a helyzet hasonlóképpen fog alakulni. Az, hogy a külképviseleti igazgatás címen a 
támogatás összege viszonylag jelentősen nő, ez a forrás az előzetes tervezés alapján megfelelő 
lehetőséget, alapot nyújt arra, hogy a Külügyminisztérium azokat a feladatokat, amelyek 
ebből az intenzívebb igénylésből és a külképviseletekre háruló nagyobb terhekből jelent, el 
tudja látni.  

A külképviselet igazgatásának, egyébként az összes kiadásának 17 százaléka bevétel, 
tehát itt az Európai Unióval kapcsolatos vízummegállapodások bizonyosan befolyásolják azt, 
hogy a Külügyminisztérium gazdálkodása hogyan alakult, hiszen ezeknek a bevételeknek a 
döntő része vízumhoz kapcsolódik.  

Egyéb tekintetben a fejezeti költségvetés nagyjából a 2012. évihez hasonló az 
előirányzatok összegében és a szerkezetében egyaránt. A 2013-14 során bekövetkező 
feladatokra való felkészülést segítendő a közép-európai kezdeményezéshez és a V4-
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elnökséghez kapcsolódóan új fejezeti kezelésű előirányzat jött létre, ami a közép-európai 
elnökségi feladatok elvégzését finanszírozza, illetve támogatja. 

Összességében azt kell mondanom, hogy a jelenleg ismert feladatok tekintetében ez a 
költségvetés biztosítja a ’13. évi fennakadás nélküli feladatellátást. Köszönöm szépen. 
(Kovács László belép a terembe és helyet foglal.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdések? (Az elnök és Gyöngyösi Márton 

egyeztet.) Gyöngyösi alelnök úr, utána Csóti képviselő úr. 

Kérdések, hozzászólások 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a részletes 
beszámolót, és megmondom őszintén, hogy a költségvetés vitája mindig érdekes pillanat, 
mert olyan dolgokról beszélünk, amelyek áttekintése komoly nehézségekbe ütközik.  

A politikai karrierem előtt 10 évet azzal töltöttem, hogy elég sok eredménykimutatást, 
mérleget, pénzügyi beszámolót, gazdasági és üzleti tervet néztem át, és azért egy ilyen típusú 
dokumentumnak vannak bizonyos formai követelményei, amelyek a dokumentum 
áttekinthetőségét szolgálják és valahogy ahhoz, hogy egy ilyen dokumentum felhasználóbarát 
lehessen és olvasható is, ahhoz bizonyos formai követelményeket be kell tartani. 

Minden évben elmondjuk, hogy nagyon nehéz egy olyan dokumentumot áttekinteni, 
amiben sem összehasonlító, sem tevékenység szerint, sem időív szerint nincsenek 
összehasonlítási adatok meg elemzések, nagyon nehéz így egy költségvetési vitát még 
megindítani is. 

Akkor, amikor ennek a költségvetésnek a kiértékeléséről van szó, akkor sajnos egy 
kicsit valahol - hogy mondjam - nem feleslegesnek tartom ezt a vitát, de azért nagyon komoly 
nehézségekbe ütközünk, hiszen itt olyan számokról kellene véleményt mondanunk, amelyeket 
nagyon nehéz úgy perspektivikusan, meg az idő távlatában meg egyáltalán szektoronként is 
értelmezni. Ez lenne formai tekintetben az egyik észrevételem.  

A másik pedig azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyekre kimondva-
kimondatlanul mind a Költségvetési Tanácsnak, mind az Állami Számvevőszéknek a jelentése 
és beszámolója is utal. Értem én azt, hogy nagyon nagy gazdasági válság közepén vagyunk és 
egy ilyen helyzetben egy év közepén vagy az év első felében elfogadott költségvetés nagyban 
megnyugtatja a befektetőket, meg a külföldi pénzügyi köröket, meg nem tudom én, kit, de 
azért az nem véletlen, hogy év vége felé közeledve szoktak költségvetésről egyáltalán 
beszélni, hiszen akkorra tisztázódnak az előző év kockázatai, számadatai és arra lehet 
igazából építkezni. 

Most tehát azt látom, hogy itt olyan mértékű kockázatok vannak nevesítve egyébként a 
szakmai véleményekben is, amelyek egyszerűen azt a következtetést nivellálják, miszerint 
nincsenek kockázatok ebben a költségvetésben.  

Amikor az eurózóna válsága naponta hoz hatalmas meglepetéseket, amelyek 
természetesen nemcsak a politikára hatnak ki, de azért a gazdasági környezetre is és annak 
minden részletére, áfabevételekre, társasági adó vonatkozásaira, finanszírozási kérdésekre, 
akkor nagyon nehéz ilyen sarokszámokról vitatkozni, és a makrogazdasági környezet 
változásában rejlő kockázatok mellett vannak olyan hiányosságok, hogy a bevételi oldalon 
nem látjuk, hogy a költségvetés finanszírozhatósága szempontjából például azok a bevételek, 
adóbevételek, amelyekről a költségvetés szól, mire alapozottak. 

Úgy tudom tehát, hogy nagymértékben még azok az adótörvények sincsenek meg, 
amelyekre alapozva bizonyos adóbevételekkel számol a Gazdasági Minisztérium. Ilyen 
helyzetben én hatalmas kockázatokat látok ennek a költségvetésnek a kivitelezésében vagy 
jóváhagyásában. Természetesen arról nem is beszélve, hogy úgy látom, hogy az egész 
költségvetés szellemiségét megintcsak a Nemzetközi Valutaalapnak meg az Európai Unió 



 10

elvárásainak való megfelelés vezérli a humánszféra kivéreztetésével egyetemben, amit 
természetesen ebben a formában nem lehet, és nem is tudunk támogatni. Köszönöm szépen. 
(Dr. Horváth János belép a terembe és helyet foglal.) 

 
ELNÖK: Csóti képviselő úr, majd Kovács alelnök úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Külügyminisztérium 

képviselőihez, helyettes államtitkár úrhoz van egy apró kérdésem. A kínai fejlődés, a kínai 
gazdaság nagy fejlődése magával hozza azt, hogy egyre több kínai van, aki szeretne utazni, és 
látni a világot. Vannak olyan információim, hogy Magyarországra több tízezer kínai turista 
irányítására van hajlandóság, szándék.  

Az a kérdésem - hallva, hogy 17 százalék megy a költségek fedezésére a bevételből és 
részben ez nagyrészt a vízumköltségekből származik -, hogy mondjuk ’13-ban több tízezres 
kínai turista kilátásba helyezését a Külügyminisztérium gondként, teherként - adminisztratív 
értelemben - vagy inkább egy kívánatos bevételi forrásnak tekinti. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kovács alelnök úr.  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Talán a 

szokottnál is - nem mondom, hogy az indokoltnál - rövidebb idő állt rendelkezésre, mert ezt 
már megszoktuk két év alatt, és példátlan az a sebessége a törvényhozásnak, ahogy ez 
Magyarországon működik. Hinni nem akarják különböző európai korábbi politikuskollégáim, 
hogy néha még két teljes nap sem áll rendelkezésre egy benyújtott törvénytervezet alapos 
tanulmányozására, arról nem is beszélve, hogy szakértőkkel való vitára ilyenkor mondjuk 
szombattól hétfőig nem nagyon van idő. 

Egy költségvetésnél ez még inkább az egészet irreálissá teszi, de ez alatt az igen rövid 
idő alatt is meg lehetett állapítani néhány dolgot. Az egyik, hogy ez egy sebtében 
összelapátolt és az idő szorításában elkészült számhalmaz. Vágyakat, elképzeléseket tükröz, a 
realitásokhoz alig-alig van köze. Megalapozatlan - ez kiderül az illetékes szakmai fórumok 
véleményéből is, úgyhogy a Szocialista Párt ezt vitára teljesen alkalmatlannak tartja.  

Hozzáteszem, hogy ami a külügyi költségvetést illeti, az nem saját jogán alkalmatlan, 
hanem a nagy összefüggésben alkalmatlan, tehát a Külügyminisztérium vezetését nem 
hibáztatom azért, hogy a külügy költségvetése ebbe illeszkedik, de éppen ezért a külügy 
költségvetése nem tud önálló életet élni. Tehát az egész megalapozatlan, akkor a külügy 
költségvetése sem lehet sajnos más. 

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 2012-es az emlékezetem szerint 42 napot élt 
módosítás nélkül. Ez is ritkaságszámba ment. Olyan hungarikum, amire azt hiszem, nem 
lehetünk büszkék.  

Az MSZP tehát az egészet így, ahogy van, vitára alkalmatlannak tartja, és alternatív 
költségvetést fog benyújtani. Nem most, mert mi nem két vagy három nap alatt akarunk és 
tudunk költségvetést készíteni, hanem a szükséges időt rászánva, de ezt nem tartjuk 
alkalmasnak vitára. Hangsúlyozom, nem a külügyi költségvetésről beszélek, nem a 
Külügyminisztériumról, hanem az egész csomagról. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Egy megjegyzésem van.  
Tudomásom szerint június 15-ével nyújtotta be a kormány a költségvetést, és a múlt 

héten már elvileg volt rá lehetőség áttekinteni. Tény és való, hogy egy kicsit szokatlan az, 
hogy nyár közepén már ezzel foglalkozunk, de tudomásom szerint elindítjuk a költségvetés 
vitáját és ezt követően, ha jól tudom, az őszi ülésszak folyamán is vissza fogunk térni a 
költségvetéshez. Ez elsősorban azért fontos, hogy ezt megtegyük, hogy világossá tegyük - 
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pontosan egy ilyen kérdés - a különböző partnereknek, illetve az Európai Bizottság irányába 
is, hogy elkötelezettek vagyunk a költségvetési irány tartásában, illetve az államadósság 
csökkentésében. De természetesen ez nem zárja ki azt, hogy sok vitánk lesz a költségvetéssel 
kapcsolatban.  

Kérdezem a jelenlévőket, hogy a felvetődött kérdésekre válasz, vélemény van-e.  
Még egy kérdés Misovicz államtitkár úrhoz. Ha jól látom, a tavalyi számokhoz képest 

látok a végösszegnél a támogatási rendszerben körülbelül közel 7 százalékos pluszt a 
Külügyminisztérium költségvetésében. Azzal, hogy megnőttek a külképviselet igazgatásához 
tartozó feladatok és ott nagyobb arányban vannak növekmények, tehát több területen van, 
ahol 7-8, akár 10 százalékos - tavalyi évhez képest - pluszforrások vannak. Jól látom-e ezt? 
Ennyi lenne a kérdésem. 

Önöké a szó.  

Válaszok 

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kockázatok kezelésére még csak annyit mondanék a képviselő úrnak kiegészítve a 
felvezetésben mondott Országvédelmi Alapon kívül, ami 100 milliárdos tartalékot jelent, 
hogy van még egy 100 milliárd, ez a „kormányzati rendkívüli intézkedések” nevű tartalék a 
Miniszterelnökség fejezetében, ami szintén szolgálja ezeknek a kockázatkezeléseknek a célját. 
Illetve meg lehet még azt is említeni, hogy az adósságszolgálat kamatkiadásai konzervatív 
hozampálya alapján kerültek kiszámításra, tehát még abban is rejlik bizonyos tartalék, ami 
elősegítheti azt, hogy az évközbeni problémák kezelésre kerülhessenek.  

Köszönöm.  
 
MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Engedjék meg, hogy 

két kérdésre válaszoljak. Az elsőt Csóti képviselő úr tette föl a kínai beutazóforgalommal 
kapcsolatban. Valóban úgy gondolom, hogy több éve van várakozás a tekintetben, hogy ez a 
beutazás jelentősen növekedne vagy növekszik. Az idei év első néhány hónapja azt mutatja, 
hogy nem történt olyan mértékű vízumigénylés-növekedés Kínából, mint amire a 
Külügyminisztérium maga számított, tehát az idei számok alatta maradnak - jelenlegi első 4-5 
havi adatok alapján - a Külügyminisztérium várakozásainak is.  

Nyilvánvalóan azonban, ha ez bármilyen okból jelentősen növekedne, akkor a 
feladatellátást át kellene gondolni. Van bizonyos fajta tartalék, bizonyos mértékű tartalék a 
Külügyminisztérium konzuli szolgálatában, amely jelentős vízumigénylést tud kezelni. 
Nyilván ezt meghaladó igényekre olyan eljárásokat kell bevezetni, amelyek egyébként a 
világban számos helyen ismertek és alkalmazottak, ahol a konzuli vízumkiadási 
tevékenységeknek egyes részfeladatait külső szolgáltatókkal látják el. Mondom, erre nagyon 
sok országban van példa és arra is, hogy az európai uniós tagállamok használják ezeket a 
szolgáltatókat.  

Nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, ahol a bevételi szempontot alá kell rendelni 
részben a szabály-, részben pedig a kockázatkezelés szempontjából konzuli eljárásnak. Azt 
gondolom tehát, hogy a nyilvánvalóan a bevételnövekedés igényét vagy akár szándékát is, ha 
volna ilyen, a Külügyminisztérium nem érvényesítheti, mert elsősorban a törvényi és a 
kockázatkezelési eljárásoknak kell megfelelni.  

A másik kérdésre: valóban kimutatható ez a növekedés döntően a Külügyminisztérium 
támogatási sorain, tehát nem bevételnövekedést terveztünk. Részben két részből áll ez össze. 
Az egyik része, amit már említettem, nyilvánvalóan és evidensen a honosítási eljárásokhoz 
kapcsolódó feladatnövekedéshez számított költségigény, illetve egy olyan típusú árfolyam-
korrekció, ami a ’12. évhez képest egy kicsit szabadabban hagyja a Külügyminisztérium 
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gazdálkodását. Ebből a két elemből áll össze ez a 7-8 - attól függ, hogy mire vetítjük - 
százalékos növekmény. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a T/7655. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. 
(Szavazás.) Tizenhárom.  

Elfelejtettem mondani szavazás előtt a jegyzőkönyv számára, hogy Kovács képviselő 
úr helyettesíti Szabó Vilmos képviselő urat. (Közbeszólások.)  

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három.  
A bizottság 13 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára 

bocsátotta a törvényjavaslatot.  
Elmondom, hogy a bizottsági véleményt, illetve amennyiben kisebbségi véleményt 

megfogalmaznak - az eddigi eljáráshoz hasonlóan -, írásban kell eljuttatnunk a költségvetési 
bizottsághoz, ezért kérem, hogy a véleményeket - amennyiben ilyen kívánnak benyújtani - a 
szavazást követően kisebbségben maradt képviselők holnap 15 óráig juttassák el a titkárságra.  

Egyebek 

„Egyebek” között további vélemény, kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, csak röviden tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy jövő héten hétfőn, július 3-án 
várhatóan 12 órakor tartunk ülést. Elsősorban nemzetközi szerződéseket várunk. Tudunk róla, 
hogy a kormány be fogja adni, illetve azok be is érkeztek, de csak jövő héten kerül 
tárgysorozatba, illetve a parlamentben általános vitára, ezért jövő hét hétfőn délben elegendő 
ezekről a nemzetközi szerződésekről bizottsági ülést tartanunk. Ezt követően pedig jövő hét 
kedden tartanánk még várhatóan bizottsági ülést.  

Amennyiben más kérdés, vélemény nincsen, köszönöm szépen a megjelenést, 
önöknek, hogy tájékoztattak bennünket. További szép napot kívánok mindenkinek. A 
bizottsági ülést ezzel bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


