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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)  
Demeter Márta (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csöbör Katalin (Fidesz) dr. Hoffmann Rózsának (KDNP)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)  
Mesterházy Attila (MSZP) Demeter Mártának (MSZP)  
 
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Csizi Réka munkatárs 
Korányi Noémi szakmai tanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a munkánkat. Bejelentem a 
helyettesítéseket: Hoffmann Rózsa Csöbör Katalint, Demeter Márta Mesterházy Attilát 
és Balla Mihály Tilki Attilát helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.  

A napirendi javaslatot megküldtük. Van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban 
bárkinek kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, fölteszem szavazásra. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Az 1. napirendi pontunk a központi költségvetésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Arról kell döntenünk, hogy a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről mit gondolunk, tehát mely szerkezeti egységek 
megtárgyalását javasoljuk.  

A munkatársaim arról tájékoztattak, hogy a Külügyi bizottság feladatkörét érinti 
az 1. számú melléklet. A X. fejezetből a Határon túli magyarok programjainak 
támogatása; a XI. fejezetből a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a diaszpóra magyarsággal 
kapcsolatos feladatok, a Friends of Hungary Alapítvány, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet; a XIII. fejezetből a NATO és az Európai Unió; a XIV. fejezetből a TEK, 
az AH, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ; a XV. fejezetből a Kárpát 
Régió Üzleti Hálózat, a Keleti kapcsolatok bővítése; valamint a XVIII. fejezet egésze, 
hiszen az a Külügyminisztériumra vonatkozik. Mivel a zárszámadás tárgyalása és 
szerkezete is speciális, ezért azt javasolom, hogy a teljes 1. melléklet vonatkozásában 
folytassa le a bizottság a részlet vitát. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek javaslata, 
véleménye? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, ezt is fölteszem szavazásra. (Bartos 
Mónika megérkezik az ülésre.) Ki támogatja? (Szavazás.) Tehát egyhangúlag 
megszavaztuk - üdvözöljük Bartos Mónikát is, aki mellbedobással megérkezett -, hogy 
a törvényjavaslat 1. számú melléklete vonatkozásában folytatjuk le a részletes vitát. 

Tisztelt Bizottság! Arról szeretnék még tájékoztatást adni, hogy a bizottság jövő 
héten várhatóan szerdán fogja lefolytatni a törvényjavaslat azon szerkezeti egységei 
vonatkozásában a részletes vitát, amelyről az imént döntöttünk, tehát előreláthatólag 
jövő szerdán 10 órakor tartjuk a bizottsági ülést. Lehet, hogy 9-kor, attól függően, hogy 
milyen sok munkánk van. 

Megkérném a munkatársaimat, hogy bocsássuk be a nagykövetjelölteket a 
terembe. A kollegáimat arra szeretném kérni, hogy jelezzük nekik, és mindjárt rá is 
térünk a 2. napirendi pontunkra. Most rövid technikai szünet következik. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc 

Szünet: 9.18-9.20 
A bizottság 9 óra 20 perctől zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


