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Napirendi javaslat  
 

1.  Nagykövetjelöltek meghallgatása (Zárt ülés! – Külön jegyzőkönyvben) 

 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám) a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása  

 

3.  Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelentek  
 
Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
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(A bizottság 10 óra 07 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 29 perc)  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, T/7655. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Áttérünk 2. napirendi pontunkra nyilvános ülés keretében. A költségvetéssel 
kapcsolatban kell néhány módosító javaslatról szavaznunk, amelyeket képviselőtársaink 
nyújtottak be, és kiválogattuk azokat, amelyek a külpolitikával, a külügyi és külgazdasági 
kapcsolatokkal kapcsolatos módosító javaslatok; vagy módosító-lábként vagy célzottan 
elvesznek, illetve hozzátesznek a külügyminisztériumi, illetve külkapcsolati pénzekhez. 

Ehhez a napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Juhász Mária 
főosztályvezető-helyettes asszonyt és Misovicz Tibor helyettes államtitkár urat a 
Külügyminisztériumból. 

A napirendi pontunk tehát a 2013. évi központi költségvetésről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslathoz érkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 
és a szavazás. 

Az ajánlási pontok alapján szeretném a módosító javaslatokat előterjeszteni. Úgy 
tudom, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is megkapta az ajánlási sort. Az én 
megközelítésemben 7 olyan ajánlási pont van, amelyről döntenünk kell.  

Elkezdeném akkor az ajánlási pontokat mondani. Az előterjesztő nevében néhány 
kérdésben szerintem lesznek itt, és majd meglátjuk, hogy az előterjesztő nevében kíván-e 
valaki hozzászólni a módosítóhoz, ezt követően a kormány véleményére leszünk kíváncsiak, 
és úgy hozzuk meg a döntésünket. 

A 242. ajánlási pont és az ezzel összefüggő módosító javaslat Schiffer András 
képviselő úr javaslata. Kérdezem, az előterjesztők nevében kíván-e valaki szólni. (Nincs 
jelzés.) Kérdezem a kormányt. 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja Schiffer András módosító javaslatát. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
A bizottság 1 igennel, 16 nemmel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A következő a 282-es ajánlási pont és a vele összefüggő 407. ajánlási pont - az 54. 

számú módosító javaslat - Szávay István képviselő úr javaslata a Jobbik részéről. Kérdezem a 
kormányt. 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja Szávay képviselő úr módosítóját. 

(Nincs jelzés.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. 
A bizottság egyhangúlag elutasította, egyharmadot sem kapott. 
A 283. ajánlási pont és a vele összefüggő 175. ajánlási pont - a 41. számú módosító 

javaslat - szintén Szávay képviselő úr indítványa. Kérdezem a kormányt. 
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JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: És a bizottság? Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

17 nem. 
A bizottság egyhangúlag nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 284. ajánlási pont és a vele összefüggő 78-as pont - a 247. számú módosító javaslat 

- Ertsey képviselő asszony módosítója. Kérdezem képviselő asszonyt, kíván-e szólni. (Ertsey 
Katalin: Nem.) A kormány? 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 285. ajánlási pont és a vele összefüggő 79. ajánlási pont - a 248. számú módosító 

javaslat - Ertsey képviselő asszony javaslata. Kérdezem képviselő asszonyt, kíván-e szólni. 
(Ertsey Katalin: Nem.) Nem kíván hozzászólni. A kormány? 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 287. ajánlási pont és a vele összefüggő 80. ajánlási pont - a 249. számú módosító 

javaslat - Ertsey képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem képviselő asszonyt, 
kívánja-e szóban indokolni. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Ehhez csak egy kiegészítést tennék, hogy az indoklásban 

nem nevesítettem, de egy országgyűlési határozati javaslat is a Ház előtt van, ami ötpárti, és 
ami ennek a nagyon kevés összegnek a jobb elköltését szorgalmazná. Úgyhogy ebben majd 
kérem a bizottság segítségét, hogy ez mielőbb napirendre kerüljön, még ha esetleg ezt nem is 
támogatnák meglepetésre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ez a nemzetközi fejlesztési 

előirányzati összegekről szól. Értem képviselő asszonynak a célzását, erről majd még beszélni 
fogunk, tehát a NEFE-pénzekről és a NEFE-keret, illetve civil szervezetek támogatása a 
NEFE-vel kapcsolatosan. 

Kérdezem a kormányt. 
 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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Az utolsó az én listám szerint az 526. ajánlási pont, és a vele összefüggő 218. és 220. 
ajánlási pontokról is döntünk egyúttal – a 100. számú módosító javaslat -, Gaudi-Nagy Tamás 
jobbikos képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt. 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki támogatja Gaudi képviselő úr módosítóját? (Nincs 

jelzés.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. 
A bizottság egyhangúlag nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen. Az én listám szerint nincs több olyan ajánlási pont, amely a 

Külügyi bizottság hatáskörét érinti. Kérdezem, hogy esetleg van-e valakinek tudomása olyan 
módosító javaslatról, ami ide tartozna. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontunkat is lezártuk. Köszönöm szépen főosztályvezető-
helyettes asszonynak és helyettes államtitkár úrnak, hogy jelen voltak. További szép napot 
kívánunk önöknek!  

Miután az egyebek napirendi pontok között nem jelezte senki, hogy hozzászólna a mai 
napirendünkhöz, jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy jövő héten egy nemzetközi szerződés 
tárgyalása miatt, és ilyesmi még érkezhet, valamint a költségvetési törvényjavaslathoz 
érkezett kapcsolódó módosító javaslatok miatt elképzelhető, hogy ülést kell tartanunk. 
Várhatóan jövő hétfőn, 11 óra körül, attól függően, hogy kapunk-e kapcsolódó módosító 
javaslatokat, illetve a nemzetközi szerződések hogyan fognak alakulni. 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a jelenlétet, a gyorsíróknak a türelmet és 
megértést, és mindenkinek, aki velünk töltötte a mai délelőttöt, további szép napot kívánok! A 
bizottsági ülésünket bezárom. 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Pavlánszky Éva 


