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Napirendi javaslat   
 

1. a)  A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)

(Általános vita)  

b)  Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

2 A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés 

(J/11399. szám) elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 

3.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Csóti György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig Gaal Gergelynek (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Barta József ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék)   
 
 

 
Megjelent 

 
Dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 Dr. Schüschletz Sándor osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Érsek Vivien jogi és felsőoktatási referens (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Szólya Ildikó számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc) 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Megkezdjük a bizottsági ülésünket. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök 
mindenkit a mai bizottsági ülésen. 

Szeretném a jegyzőkönyv számára bejelenteni a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc 
alelnök urat helyettesítem én, Ékes Ilona képviselő asszonyt Csóti György képviselő úr 
helyettesíti és Kalmár Ferenc András képviselő urat Gaal Gergely képviselő úr helyettesíti. 
Valószínűleg képviselőtársaink még fognak érkezni, mint ahogyan dr. Hoppál Péter meg is 
tette időközben. (Dr. Hoppál Péter megérkezik az ülésterembe.) Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

A napirendi javaslatot megkapták elektronikus formában a képviselőtársaim, írásban 
jelezte a kiegészítési szándékát Szávay István képviselő úr. Megkérdezem képviselő urat, 
elfogadja-e azt a kompromisszumos javaslatomat, hogy ezt a következő, itt, a Parlament 
épületében tartandó bizottsági ülés keretében tárgyaljuk, mert akkor most nem kellene arról 
döntenünk, hogy kiegészítjük-e a napirendi javaslatot. Ez valószínűleg a jövő héten lesz.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Rendben van. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Akkor az eredeti napirendi javaslatot teszem fel szavazásra. Kik értenek egyet a 

napirendi javaslattal? Kérem, jelezzék! (Szavazás.) 8 igen. 
A napirendi javaslatot nyolc igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) és az Állami 
Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatra, melyet T/12002. számon kaptuk kézhez. Az általános vitáról kell itt 
döntenünk, illetve ennek b) pontja az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi 
központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Köszöntöm körünkben Haág Tibor 
főosztályvezető urat, Augusztinyi Szandra főosztályvezető asszonyt, Schüschletz Sándor 
osztályvezető urat, Érsek Vivien jogi és felsőoktatási referenst és munkatársaikat. Köszöntöm 
az Állami Számvevőszék részéről Barta József ellenőrzésvezető urat és Szólya Ildikó 
számvevő tanácsos asszonyt. Át is adom máris a szót Haág Tibor úrnak.  

(Ékes Ilona megérkezik az ülésterembe.) 

Dr. Haág Tibor kiegészítése 

DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az államháztartási törvény rendelkezései szerint 
a kormánynak a költségvetési évet követő nyolc hónapon belül, esetünkben augusztus 31-éig 
kell benyújtania az Országgyűléshez a zárszámadási törvény tervezetét és ezt megelőző két 
hónappal, június 30-áig az Állami Számvevőszéknek. Ezt a kötelezettségét a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány teljesítette. 

A 2012. évben is folytatta a kormány a strukturális problémák megoldását: a magas 
államadósság csökkentését, az ország versenyképességének javítását, a munkaerő-piaci 
aktivitás fokozását, az ország növekedési potenciáljának emelését. Magyarország 2011 
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novemberében az Európai Unióhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult annak érdekében, 
hogy biztosítsanak egy biztonsági védőhálót, amivel a piaci bizalmat vissza lehet szerezni. Az 
IMF azonban olyan feltételeket szabott a hitelért cserébe, amelyet Magyarország nem 
fogadhatott el. A 2012. év során nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyarország iránt a piaci 
bizalom a Nemzetközi Valutaalap nyújtotta védőháló nélkül is visszaszerezhető volt, az 
ország költségvetési finanszírozása zökkenőmentes volt. A piaci bizalom megerősítésében 
azonban nagy szerepet játszott a kormány fegyelmezett költségvetési gazdálkodása. A 
fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra szükség volt, hiszen a 2012. év folyamán 
folyamatosan romlottak a növekedési kilátások mind a világban, mind pedig azokban az 
európai országokban, ahová Magyarország exportál. Emellett a belső kereslet is 
visszafogottabb maradt, a háztartások fogyasztásai, kiadásai is csökkentek a költségvetési 
tervezethez képest. 2012-ben a nemzetgazdasági beruházás 5,2 százalékkal csökkent. Fokozta 
a nehézségeket, hogy a központi költségvetés bevételei közül a főbb adóbevételek egy-két 
adóneménél a tervezetthez képest kevesebb teljesítés realizálódott. Ilyen volt a társasági adó, 
az egyszerűsített vállalkozói adó, a vállalkozói adó, a pénzügyi szervezetek különadói, az áfa 
és az szja.  

2012 márciusában a túlzott hiányeljárás keretében Magyarországhoz intézett tanácsi 
ajánlás a GDP 0,5 százalékának megfelelő egyenlegjavító intézkedést várt el. Ez az 
intézkedés nem vette figyelembe, hogy februárban a kormány az 1036. számú 
kormányhatározatával a 2012. és 2013. évi hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedéseket hozott a hiánycél teljesítése érdekében. Mindenesetre a tanácsi eljárásra 
figyelemmel a kormány áprilisban kiadta a Széll Kálmán-terv kiterjesztése keretében 
megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló kormányhatározatát - amely az 1122/2012-es 
kormányhatározat volt -, amely a februári intézkedésekkel egyetemben azt célozta meg, hogy 
a hiánycél teljesüljön.  

Ez az áprilisi egyenlegjavító intézkedése a költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kiadási előirányzatánál zárolást rendelt el, ennek az összege 40 milliárd forint 
volt. A vagyon fejezet a helyi önkormányzatok támogatásánál és a tb-alapok költségvetési 
szerveinél pedig kiadási megtakarításokat fogalmazott meg. A kormány ezen intézkedésével 
bevezette a távközlési adót és a fordított áfát a kalászos növényekre. 

2012 októberében újabb, a GDP 0,5 százalékának megfelelő nagyságú egyenlegjavító 
intézkedést foganatosított a kormány az 1428/2012-es kormányhatározatával. Ennek 
értelmében a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási 
előirányzatainál, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedések fedezetére szolgáló 
általános tartaléknál zárolást, kiadáscsökkentést rendelt el. Emellett megtakarítást írt elő a 
Nemzeti Földalap kiadásainál a vagyon fejezetnél, továbbá egyenlegjavítást rendelt el a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alapnál, a Nemzeti Kulturális Alapnál és a Kutatási, Technológiai és 
Innovációs Alapnál. A jövedéki adó már korábban is tervezett emelését előbbre hozta a 
kormány, továbbá az innovációs járulékbefizetés szabályait egyenlegjavító irányban 
módosította.  

Év végén, november közepe, december eleje magasságában azonban bizonyossá vált, 
hogy a kormány által megtett intézkedések nemcsak a kitűzött hiánycél teljesítését biztosítják, 
hanem jóval kedvezőbb egyenleget eredményezhetnek, ezért az októberi intézkedését 
felülvizsgálva, a zárolások feloldásáról rendelkezett, valamint az előző évi pénzmaradványok 
jóváhagyására vonatkozó forrást biztosított a költségvetési intézményeknek, fejezeti kezelésű 
előirányzatoknak. Ezeknek az intézkedéseknek az eredményeképpen az államháztartás 
európai uniós módszertan szerinti 2012. évi hiánya a GDP 1,9 százalékában teljesült, amit 
óriási eredménynek tartunk, hiszen a 2011. évi jelentős nagyságú költségvetési szufficittől 
eltekintve 10 éve nem volt ilyen alacsony az éves költségvetési deficit mértéke. 
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A konvergenciaprogramban kitűzött célnál is kisebb hiányt döntően a helyi 
önkormányzatok jelentős többlete okozta. Az államháztartás pénzforgalmi hiánya a tervezett 
726,2 milliárd forintos előirányzattal szemben 508,3 milliárd forintban teljesült, így a magyar 
költségvetési törvény szerinti hiánycél jóval az elvárt érték alatt maradt. A hiány alakulásának 
értékelésekor azt is ki kell emelni, hogy a költségvetési törvényben megtervezett 320 milliárd 
forintos kockázati tartalékot az ország védelmében a kamatkockázati tartalék, fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalék nem került felhasználásra.  

A 2012. év során az államadósság nominálisan 235,5 milliárd forinttal, 1,1 százalékkal 
csökkent a 2011. év végi 20 milliárd 955,5 millió forintos szinthez képest. Ami már egyedi 
tényezők következménye, mindenesetre rendkívüli esemény, hiszen a 27 tagországból csak 5 
tagország volt képes hasonló teljesítményre. 

Néhány szót a bizottság hatáskörébe tartozó forrásokról: a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetében található a „Nemzetpolitikai tevékenység támogatása” 
című fejezeti kezelésű előirányzat. Ennek az előirányzatnak a 2011. évi eredeti előirányzata 
1 milliárd 466,4 millió forint volt, amely a kormány intézkedéseinek következtében 
összességében 1214,6 millió forinttal emelkedett. Ezek az intézkedések a következők voltak: 
az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához 43 millió 
forintot biztosított a kormány az 1164/2012-es határozatával. A nemzetpolitikai tevékenység 
támogatásának finanszírozására 150 millió forintot biztosított a kormány az 1388-as 
kormányhatározatával. A Sapientia Alapítvánnyal kötendő elvi megállapodással a 
megállapodásban foglalt célok megvalósítására a kormány 1392/2012-es határozatával 
400 millió forintot biztosított, és ebben a kormányhatározatban rendelkezett arról, hogy a 
2013. évben 1 milliárd 380 millió forintot, és 2014-ben 2 milliárd 380 millió forintot 
biztosítson a költségvetés ezen előirányzat említett feladatainak a végrehajtására.  

Meg kell említeni az 1409/2012-es kormányhatározatot, ahol a Magyarság Háza 
épületének kialakításához kapcsolódó feladatok végrehajtására 145 millió forint biztosítására 
került sor. Végül, de nem utolsó sorban a kormány az 1622-es kormányhatározatával a Kőrösi 
Csoma Sándor-program megvalósításához szükséges 476,6 millió forintot biztosította. Ezek 
az előirányzatok a nemzetpolitikai tevékenység támogatásának előirányzatát emelte. A 
kormány intézkedései között korábban felsorolt zárolások összességében 130 millió forinttal 
érintették ezt az előirányzatot. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételével 184 millió 
forint forrás biztosítása történt, és az előirányzatnak 196,3 millió forint többletbevétele volt, 
így az eredeti kiadási előirányzat az 1,4 milliárdról 2,9 milliárdra emelkedett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 
Megkérdezem, hogy az ÁSZ részéről kívánják-e röviden kiegészíteni. (Jelzésre:) 

Parancsoljon! 

Barta József kiegészítése 

BARTA JÓZSEF ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

Néhány szót szeretnék szólni a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat Állami számvevőszéki ellenőrzéséről. Megemlíteném, hogy ellenőrzésünk 
célja a törvényjavaslat megbízhatóságának értékelése volt. Az ellenőrzés során több újítást, 
egyszerűsítést vezettünk be, első ízben értékeltük a zárszámadási törvényjavaslat 
összeállításának folyamatát, statisztikai mintavételezéssel teljeskörűen ellenőriztük a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetét, annak 432 intézményét, és lehetőséget 
biztosítottunk a helyszíni ellenőrzés során feltárt hibák javítására, amellyel több intézmény és 
egy fejezeti kezelésű előirányzat során éltek is az ellenőrzött szervezetek. 
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Az ellenőrzés lefedettsége növekedett az előző évhez képest 140 milliárd forint 
összeggel. Új intézményeket is bevontunk az ellenőrzésbe, és több évre kitekintő ellenőrzést 
is végeztünk, így az ellenőrzés lefedte a központi alrendszer törvény szerinti bevételi 
főösszegének 97 százalékát és a kiadási főösszeg 91 százalékát.  

Az ÁSZ jelentésének fő üzenete az volt, hogy a zárszámadási törvényjavaslat 
megalapozott, adatai megbízhatóak, másrészt megállapítottuk, hogy a 2012. évi költségvetési 
folyamatok a 2011. évhez képest kedvezőbben alakultak. A központi alrendszer 2012. évi 
pénzforgalmi hiánya 598,6 milliárd forintra teljesült, ami egyharmada a 2011. évinek.  

Említeném még, hogy összesen 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk a 2012. 
év vonatkozásában, ezek közül 3 esetben adtunk korlátozott minősítést, szemben a 2011. évi 5 
korlátozó és 1 elutasító záradékkal.  

A zárszámadás egészére összesített hibák összege 9,9 milliárd forint volt, ez az összeg 
jóval alatta marad a lényegességi küszöb értékének, ami a kiadási főösszeg 2 százaléka lenne, 
300,4 milliárd forint, tehát 9,9 milliárd lényegesen elmarad a küszöb 300,4 milliárd forinttól. 

Az intézmények 85 százaléka jól teljesített a belső kontrollrendszerek minősítése 
során, részben vagy egészben megfelelő minősítést kapott, és mint említettem, több 
intézmény lehetőséget kapott a helyszíni ellenőrzés utáni javításra, amellyel az intézmények 
éltek is. A kontrollrendszerek értékelésének eredményei megerősítették azt, hogy a belső 
ellenőrzés működése és a belső kontrollrendszerek működése között jelentős kölcsönhatás 
tapasztalható. Ahol a belső ellenőrzés jól működött, ott a kontrollrendszerek elemei is 
magasabb minősítést kaptak.  

Szólnék az utóellenőrzés eredményeiről: a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló ÁSZ-jelentés utóellenőrzése során megállapítottuk, hogy a korábbi évekhez képest 
pozitív változás következett be a vonatkozásban, hogy az intézkedési tervkészítési 
kötelezettségének valamennyi érintett intézmény eleget tett, ugyanakkor megállapítottuk, 
hogy a korábbi javaslatok hasznosulása nem volt teljes körű. Az előző zárszámadási 
ellenőrzésről szóló jelentésben megfogalmazott 6 átfogó javaslatból 3 hasznosult, 3 pedig 
részben valósult meg, illetve még folyamatban volt az ellenőrzés lezárásakor.  

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megállapításaink nyomán strukturált, átfogó 
javaslatokat fogalmaztunk meg, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének szólt, a 
nemzetgazdasági miniszternek, az állami vagyonnal kapcsolatban a vidékfejlesztési 
miniszternek, végül az európai uniós források felhasználásával összefüggésben az NFÜ 
elnökének. 

Néhány szót a Bethlen Gábor Alap beszámolójával kapcsolatos megállapításainkról: a 
beszámolót elfogadó véleménnyel láttuk el. A gazdálkodás, az előirányzatok felhasználása 
összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. A működési költség, 
az alapkezelő működési költsége, illetve az éven túli kötelezettségvállalás aránya a vonatkozó 
jogszabályban előírt korlátokat nem haladta meg, ez betartásra került. Megállapítottuk, hogy a 
2012. évben a kifizetett támogatásokat az alap céljainak megfelelően használták föl, a 
pályázatok lebonyolítása szabályszerű volt, előrelépés történt az ellenőrzés és a monitoring 
területén.  

Megállapítottuk ugyanakkor, hogy a támogatási rendszerben továbbra is fennáll a 
párhuzamosság abban a vonatkozásban, hogy a külföldön élő magyarság támogatására 
fordított források átláthatóságára és egységesítésére megfogalmazott célkitűzések ellenére a 
Bethlen Gábor Alapon kívül három fejezetnél található a határon túli magyarok oktatási, 
kulturális és tudományos szervezetei és programjai támogatására összesen 2765,1 millió forint 
összegben előirányzat, ami a Bethlen Gábor Alap előirányzatának közel 20 százaléka. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
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A vita megkezdése előtt engedjék meg, hogy sok szeretettel üdvözöljem a teremben 
Izsák Balázs urat, a Székely Nemzeti Tanács elnökét.  

Megkérdezem, hogy esetlegesen van-e kérdésük, hozzászólásuk a bizottság részéről. 
Ilyet nem látok (Jelzésre:), illetve Szávay képviselő úr. 

Kérdések, észrevételek 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelettel köszöntöm én is a vendégeket.  
A Jobbik képviselőcsoportja nevében nyújtottam be kisebbségi véleményt a szóban 

forgó javaslathoz, illetve jelentéshez, amit röviden szeretnék ismertetni, néhány mondatában 
egyébként össze fog csengeni azzal, amit itt már vendégeinktől hallottunk.  

A Jobbik képviselőcsoportjának véleménye az, hogy a törvényjavaslat nem felel meg 
teljességgel a számvitel elvének. Nagyon sajnáljuk azt, hogy annak ellenére, hogy a 
kormánypártok megígérték, három év alatt a mai napig sem készítették el azt a bizonyos 
országleltárt, illetve annak kivonatát nem mellékelték, amely kellett volna ahhoz, hogy tudjuk, 
valójában mennyiben gyarapodott, vagy mennyivel fogyott az államnak az ingó és ingatlan 
vagyona, valamint a bel- és külföldi vállalkozásokban való részesedése.  

Hiányoljuk a jelentésből, mint ahogy, ha jól emlékszem, tavaly is hiányoltuk a 
közalapítványok és a közhasznú szervezetek készpénzfelhasználásáról való beszámolást. Ami 
a legfőbb problémánk és kritikánk, amit a Számvevőszék részéről idén is meghallgattunk, és 
nagyon sajnálom, hogy az Állami Számvevőszék egyébként nem túl markáns kritikái a 
kormánypártok számára még ennyit sem érnek, hiszen tavaly is nagyjából ugyanezekkel a 
szavakkal ismertette a Számvevőszék jelen lévő képviselője a Számvevőszék abbéli aggályait, 
ami a támogatási, illetve a külhoni támogatási rendszereknek a szétaprózottságára és a külön 
fejezetekben való szerepeltetésére vonatkozik. Ennek az összehasonlíthatósága és az 
átláthatóság - amit egyébként több területen nem látunk biztosítottnak - a legjobb példája ez a 
támogatási rendszer. A Bethlen Gábor Alapon kívül az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a 
Külügyminisztériumban, sőt még a Miniszterelnökségen is vannak bizonyos források ezekre a 
célokra, még a saját támogatási politikájukat sem hangolják össze, azzal együtt, ahogy azt 
hallhattuk, hogy 2010-ben a Bethlen Gábor Alap kifejezetten azzal az igénnyel jött létre, hogy 
egységes támogatáspolitikát valósítson meg. Erre egyébként több esetben mi magunk is 
felhívtuk a figyelmet, és úgy látjuk, hogy van egyfajta szétaprózottság, ami bizonyos 
pozícióharcokra, illetve a nemzetpolitikai szempontok különbözőségére is visszavezethető a 
Fideszen belül, ami nyilván ellehetetlenítené egy valóban egységes támogatási stratégia 
kidolgozását.  

Többször jeleztük azt is, hogy az egységes támogatási rendszer hiányában ezek a 
kiutalt összegek több esetben követhetetlenek, és a határon túli magyarság érdekeinek 
szolgálata mellett vagy néha helyette, sokszor a zavarosban halászást segíti elő. Az „Állami 
Számvevőszék hatályos szakmai szabályzata ellenőrzési elvek és standardok 2008. május 30. 
szerint a jelentéseket tárgyszerűen, tömören, világosan és közérthetően kell megfogalmazni, 
úgy látszik, hogy ebben sem mindenben sikerült ezeknek a feltételeknek megfelelni, olyan 
szinten nem, hogy helyenként a Számvevőszék, mintegy átvéve a kormány szerepét, 
magyarázza a számok alakulását, igyekezve így minél kedvezőbb színben feltüntetni a 
kormányzati munkát, ahelyett hogy azt tenné egyértelművé, hogy valóban korrektek a 
zárszámadásnak az adatai, máshol pedig azt bizonygatja a jelentés, hogy mennyit javult a 
helyzet a korábbi évekhez képest.  

A fentiekre való figyelemmel, és természetesen a kritikáinkat majd a frakciótársaim a 
vitában ki fogják fejteni. A törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó jelentést nem fogjuk 
tudni elfogadni. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Csak egy technikai jellegű észrevétel, arra kérném nagy tisztelettel a kormány és a 

Számvevőszék képviselőit, és a jövőt illetően lesz ez a javaslatom, hogy írásos anyagot itt 
fölolvasni azért nem érdemes, mert ha mi megkapjuk előre e-mailben, akkor el tudjuk olvasni 
este, és jobban föl tudunk készülni az ülésre, azt hiszem, hogy itt csak a szóbeli 
kiegészítésnek van értelme. Arra kérem a bizottság tisztelt elnökségét, valamilyen módon ezt 
jelezze, hogy fölolvasásnak itt tulajdonképpen nincs értelme, mert akkor a vita is teljesebb, ha 
előre megismerjük, és időt is megtakarítunk. Csupán ennyi technikai jellegű észrevételem 
van, és nagy tisztelettel terjesztem elő ezt a kérést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy az egészet azért nem olvasták fel (Rámutatva a 

költségvetés könyveire.), nyilván, egy rövid kivonatot, illetve egy összegzést tártak a bizottság 
elé, de ha azt is megkaphatnánk e-mailben, még gyorsabb lenne, ez való igaz. Köszönöm 
szépen. 

Alelnök úr a Fidesz-KDNP-frakció véleményét ismerteti. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. 
Ha a tényeknél maradunk, akkor azt gondolom, hogy röviden úgy foglalhatjuk össze 

az elmúlt évi költségvetést, hogy a kormány folytatta a ciklus kezdetétől megkezdett 
munkáját, a költségvetés elfogadásával az előző kormány előidézte problémák megoldását, az 
államháztartás rendbetételét, és sikerült nagyon pozitív eredményeket elérni: csökkent az 
államadósság és a költségvetési hiány, javult a munkaerő-piaci aktivitás. Külön feladat és 
külön program készült már korábban a devizaalapú hitelezés kezelésére, több százezer család 
biztonságának megteremtésére, és ennek is látjuk az eredményeit.  

2012-ben egyértelműen javult a pénzpiacokon a bizalom Magyarország iránt, 
finanszírozhatóvá vált az ország a Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül is. Azt gondolom, 
hogy egyedüli negatívum a GDP csökkenése, amit, ha elemzünk, akkor láthatjuk, hogy egy 
aszályos időjárás volt, ami a mezőgazdaság eredményeit nagyon rontotta, ugyanakkor a 
feldolgozóipari nagyberuházások pedig 4,9 százalékos javulást mutatnak, a külkereskedelmi 
mutató tovább erősödött, és ez alapozta meg, amit ez évben is láthatunk, hogy megindult a 
gazdasági növekedés.  

Külön kiemelném, hogy tíz év után sikerült a GDP-arányos költségvetési hiányt 
3 százalék alá szorítani, konkrétan 1,9 százalék volt, azt gondolom, az Unióban a hetedik 
legalacsonyabb hiánya volt a 2012. évi államháztartási hiány minden előzetes híreszteléssel és 
becsléssel szemben. A kormány fegyelmezett költségvetési politikája nemcsak az 
államháztartás fenntartható egyensúlyát biztosította, hanem azt is lehetővé tette, hogy az idén 
a 2004 óta húzódó túlzottdeficit-eljárást is megszüntette az európai pénzügyminiszterek 
tanácsa Magyarország ellen.  

Külön említeném az adósságrátát, ez a 2011. évi 81,4 százalékhoz képest 79,2 
százalék volt, és ha ezt az európai környezetbe helyezzük, akkor még inkább pozitív az adat, 
hiszen mindössze öt tagállam volt képes az államadósság csökkentésére. Azt gondolom, hogy 
ezek a mutatók, ezek a tények röviden értékelik, értelmezik és leírják a költségvetés helyzetét, 
és ennek megfelelően elfogadásra javasoljuk ezt a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Elhangzott a Bethlen Gábor Alap is, csak egy rövid kiegészítést hadd fűzzek, mert a 
könyvvizsgáló véleményét is olvashatják a törvényjavaslatban. Ez három sor: „Véleményünk 
szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Bethlen Gábor Alap 2012. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végző 
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.” 

Van-e még valakinek kiegészítése, hozzászólása? (Nem jelentkezik senki.) Nincsen. 
Akkor a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Két szavazás lesz, először is az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kik 
döntenek úgy, hogy ezt támogatják. (Szavazás.) 8 igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 1 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

A bizottság többsége támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. 
Az ÁSZ jelentéséről kell külön szavaznunk. Kik támogatják a jelentést? (Szavazás.) 

9 igen. Kik nem támogatják? (Nem jelentkezik senki.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. 

A bizottság többsége támogatja a jelentés elfogadását. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen a segítségüket, további jó munkát kívánok! 

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés 
(J/11399. szám) elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

Második napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és 
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat. Ehhez annyit szeretnék 
hozzátenni, hogy a vitát már lefolytattuk, csak egy technikai kérdés, hogy erről a határozatot 
nem fogadtuk el. Mindenki előtt ott van egyébként, ezt kiosztottuk. Megkérdezem, hogy 
esetlegesen van-e valakinek kiegészítése. (Jelzésre:) Igen, Szávay István! 

Észrevételek, vélemények 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem a kötözködés szándékával, mivel nem egy komoly 
terjedelmű anyagról van szó, de mégis szeretném javasolni elnök úrnak, hogy amennyiben 
tudjuk, hogy valamilyen saját anyagnak az elfogadására készülünk, akkor ezt tudjuk egy 
nappal korábban, vagy a bizottsági meghívóhoz kapjuk meg. Még egyszer mondom, nem 
feltétlenül erre gondolom, mert ez nem egy akkora anyag, amit különösen hosszabb ideig 
kellene tanulmányozni, inkább csak elvi szempontból szeretném ezt jelezni, illetve kérni a 
továbbiakra.  

Másrészt pedig, azzal együtt, hogy nyilván, nem fogom elfogadni a határozatot, ezzel 
együtt én korrektebbnek tartanám, ha az szerepelne benne - vagy legalábbis szerepelne az -, 
hogy milyen arányban döntött a bizottság az elfogadásról. Itt az olvashatjuk, hogy „A 
bizottság tájékoztatást kapott a jelentés tartalmáról, döntése szerint általános vitára alkalmas.” 
Ez valójában megállja a helyét, de nyilván, ennél árnyaltabb a kép, mert a bizottságnak csak a 
többsége tartotta ezt a jelentést általános vitára alkalmasnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Megkérdezem, hogy kik támogatják a jelentés elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot. (Szavazás.) 8 igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság többsége támogatta. 
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tudjuk, mikor kerül a 
plénum elé a Bethlen Gábor Alap? 

 
ELNÖK: Két hét múlva, a szeptember 23-24-i héten, illetve ülésen. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Egyebekben néhány dologról szeretnék szót ejteni. A pécsi kihelyezett ülés programját 
megkapták, szintén kiosztva ott van az asztalon önök előtt. 

A következő kihelyezett ülést szeptember 26-27-re, csütörtök-péntekre tervezzük, 
Délvidékre, a Vajdaságba. Jó lenne tudnunk most már véglegesítve, hogy kik azok a 
képviselőtársaink, akik el tudnának jönni, hiszen a szervezést akkor folytatjuk tovább, ha 
látjuk, hogy legalábbis többségben ott tudunk lenni.  

A program nagyjából úgy állna össze, hogy egy szabadkai, egy temerini, egy újvidéki 
és egy belgrádi látogatás lenne, találkoznánk tartományi politikusokkal, illetve a szerb 
parlamentbe is elmennénk, a szövetségi törvényhozásba is, és a végén pedig az al-dunai 
székelyeknél tennénk egy látogatást Hertelendyfalván, ez Pancsova része, hiszen az 
odatelepülésük 130. évfordulója alkalmából van egy ünnepi hétvége, és a kulturális műsor 
pedig péntek délután lesz. Azt követően pedig valamikor a késő esti órákban indulnánk haza. 
A formális bizottsági ülés csütörtökön lenne. Az is lehetséges, hogy esetleg a formális 
bizottsági ülésen tudna valaki részt venni, és utána az egyéb programokon nem venne részt. A 
szervezést, szállást, mindent megteszünk, ha úgy nyilatkozik a többség, hogy el tud jönni.  

Megkérdezem, kik azok, akik biztosan tudják, hogy részt tudnának venni ezen a 
bizottsági ülésen. (Egyeztetés. - Kalmár Ferenc András: A formális bizottsági ülésen biztosan 
részt tudok venni, a második napon nem biztos.) 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Az én álláspontomat ismered, elnök úr, hogy ha lesz, 

akkor megyek, de nekem ezen a hétvégén már egy másik programom van. Csak azért 
mondom, hogy számítsatok velem, ha pozitív a döntés, de most tartózkodom, utána megyek, 
ha eldöntöttétek. 

 
ELNÖK: Úgy látom, hatan biztosan részt tudnak venni, ez azt jelenti, hogy a 

határozatképesség biztosított lesz, illetve a bizottság többsége ott tudna lenni. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Akkor csatlakozom hetediknek. Csütörtök száz százalék, 

a pénteket pedig mérlegelni fogom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Akkor ennek értelmében elkezdjük a bizottsági ülés szervezését, és köszönöm szépen 

a képviselőtársaimnak, és a részleteket addig még meg tudjuk beszélni. (Kalmár Ferenc 
András: Lehet, hogy majd Szegeden csatlakozom.) Jó, a részleteket még meg tudjuk addig 
beszélni. 

 
A féléves munkatervet szintén kiosztottuk, ez csak munkaterv, és természetesen 

kiegészítéseket várnánk akár e-mailben, szóban a bizottsági ülésen vagy más módon. 
 
Van egy tájékoztató a külhoni választópolgárokkal kapcsolatos választási eljárás 

menetéről, ez szintén ott van a paksaméta alján. Ezt azért készítették el Péterék, mert többen 
mennek különböző rendezvényekre, akkor legyenek tisztában a regisztráció állásáról, hogy a 
regisztrációhoz mik kellenek. Sokan kérdezik ezt tőlünk, legyünk naprakész információkkal 
ellátva. Részemről ennyi lett volna a kiegészítésekben. 
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Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, csak olvasom, hogy november 6-7. a 

MÁÉRT. Ez végleges dátum már? (Szilágyi Péter: Igen.) 
 
ELNÖK: A KMKF-et nem tudom, a Diaszpóra Tanács pedig egy nappal előtte van. 
(Jelzésre:) Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Két dolog ügyében 

szeretném csak a tisztelt bizottságot tájékoztatni. Egyrészről volt egy kezdeményezésem 
néhány héttel ezelőtt, és erről csak tájékoztatom a bizottságot, javasoltam, hogy készüljön egy 
határon túli kampányra vonatkozó etikai kódex. Nyilván, én szakemberekkel együtt és határon 
túli szervezetek vezetőinek néhányával ez ügyben egyeztetni fogok, csak szeretném majd, 
hogy ebben a bizottság legyen a támogatóm. Nyilvánvaló, mindannyiunk érdeke az, főleg a 
bizottságunké, hogy a kampányban bizonyos kérdések - gondolok itt például az autonómia és 
egyéb kérdésekre - ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami azt követően a határon túli élő 
magyarság számára a többségi nemzettel szemben problémákat vagy akár rossz szájízt okoz.  

A másik kérdés, amiről szeretném elnök urat és a képviselőtársaimat tájékoztatni, 
hogy hó végén szeretnénk folytatni az Autonómia albizottság üléseivel a következő régiók 
áttekintését. Nyilván azzal együtt, hogy én is köszöntöm Izsák Balázs elnök urat, én úgy 
gondolom, hogy szükséges ettől függetlenül folytatnunk akár az erdélyi régió kérdése, illetve 
az autonómia kérdésével kapcsolatos további lépéseket is, főleg a brüsszeli döntések tükrében, 
úgyhogy erről nyilvánvalóan folyamatosan tájékoztatni fogom a bizottságot. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Van-e kiegészítés még? (Nem jelentkezik senki.) Ha nincsen, akkor mindenkinek jó 

munkát kívánok! Köszönöm szépen.  

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


