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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/10377. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Dr. Hoffmann Rózsának (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Csizi Réka munkatárs  
Korányi Noémi, a bizottság szakmai tanácsadója  
Gódor Szilvia, a bizottság titkárnője  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló  
 
Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 6 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom. Bejelentem a helyettesítéseket: Balla 
Mihály helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot, Bartos Mónika helyettesíti Csöbör 
Katalint és Hoffmann Rózsa helyettesíti Tilki Attilát. Megállapítom a 
határozatképességünket. A napirendet megküldtem, felteszem szavazásra. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Köszöntöm a 
gazdasági minisztérium képviseletében vendégeinket! 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
T/10377. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Egyetlen napirendi pontunk a költségvetés. Az előterjesztő 
képviseletében Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt külön 
köszöntöm. 

Tisztelt Bizottság! A bizottság a részletes vitát a törvényjavaslat 
egészére nézve folytatja le. Megnyitom a részletes vita első szakaszát. (Juhász 
Máriának:) Kérdezem, hogy kíván-e nyilatkozni a részletes vitának ebben a 
szakaszában. 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. (Jelzésre:) Balla Mihály alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Szeretném a Fidesz-

frakció véleményét megfogalmazni a költségvetéssel kapcsolatban.  
Látszik, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetése a 

következő évben közel 40 százalékkal, azaz 177 milliárd forintra fog nőni, a 
központi igazgatásra fordítható összeg az ideihez képest 20 százalékkal, 
9,5 milliárd forintra nő, működési kiadásokra 1,6 milliárd forinttal jut több, 
szintén 20 százalékkal, 12,5 milliárd forinttal nő a külképviseletekre 
fordítható összeg. A működési költségvetés 7,2 milliárdos növekményéből 
2,9 milliárdot tesz ki a Balassi Intézet irányítása alá tartozó külföldi magyar 
intézetek működtetése. Az idei 2 milliárdon felül jövőre további 2,6 milliárd 
jut a külgazdasági attasé hálózat bővítésére. A beruházásokra, felújításokra 
szánt összeg is példátlan mértékben, a háromszorosára, 7,7 milliárd forintra 
nő, és ez azt is jelenti, hogy 13 kiemelten fontos külképviselet, köztük a berlini, 
a londoni, a párizsi, a varsói, a moszkvai, a bécsi, a New York-i és a pekingi 
teljes körű felújítására kerülhet sor összesen 4 milliárd forint értékben. 
Gépkocsivásárlásra 150 millió, informatikai eszközökre pedig 100 millió forint 
jut majd a következő évben.  

A minisztérium költségvetésének legfontosabb új, döntően 
nemzetpolitikai célt szolgáló eleme a szomszédos országok gazdaságfejlesztési 
programjainak támogatása. Összesen 15,8 milliárd forint áll rendelkezésre 
erre a célra, ebből 7,6 milliárd a Vajdaságnak, 5,2 milliárd Kárpátaljának, 1-
1 milliárd Erdélynek és a Felvidéknek, fél-fél milliárd pedig a horvát és a 
szlovén területek gazdaságfejlesztési programjaihoz. Ez a határon túli 
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gazdaságfejlesztési program a rendszerváltás óta példátlan nagyságú forrást 
mozgat majd meg, jelentősen növelve e területek megtartó erejét, elősegítve az 
ott élő magyar közösségek szülőföldjükön történő boldogulását.  

A Fidesz-frakció ennek szellemében támogatja és elfogadja a 
költségvetést. (Dr. Hoffmann Rózsa: A Fidesz-KDNP, ezt szeretted volna 
mondani, ugye?) A Fidesz-KDNP, köszönöm szépen, képviselő asszony, 
elnézést kérek, hogy nem emeltem ki.  

 
ELNÖK: További hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, megkérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e 
reagálni az elhangzottakra.  

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Mesterházy Attila: Elnök úr, bocsánat, 

kérdésekre van lehetőség?) Igen. (Mesterházy Attila: Akkor lehet?) Persze, 
megadom a szót. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kérdésem 

hadd legyen! Sajtóhírekben szerepelt, hogy Washingtonban vásárolt a magyar 
kormány egy saját ingatlant. Az az alelnök úr által felsoroltak között nem 
szerepel, miközben az is egy komoly összeget emészt fel. Ezt melyik 
költségvetési soron, vagy a kormánynak valami külön, más költségvetési 
sorában kell-e esetleg keresni az erre fordítandó összeget?  

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): 2016-ban biztosítjuk erre a forrást, úgyhogy a 2016-os 
költségvetési törvény beszámolása során fognak a képviselő urak erről 
részletes tájékoztatást kapni. Ez tehát nem 2017-es ügy.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Oké, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Mielőtt szavaznánk, arról kell még megkérdeznem a tárca képviselőjét, 

hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  
 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Milyen izgalmas ez a házszabály! 

(Derültség.) A vita ezen szakaszát - amennyiben nincs hozzászólás (Senki nem 
jelentkezik.) - lezárom.  

A megfelelésről akkor szavaznunk is kell. Megfelel-e a házszabály 44. § 
(1) bekezdésének a költségvetési előterjesztés? Aki úgy gondolja, hogy igen, az 
tegye fel a kezét! (Szavazás.) 7 igen. Aki szerint nem felel meg? (Szavazás.) 
1 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Ezzel áttérünk a vita következő szakaszára. Egyetlen módosító javaslat 
érkezett hozzánk 1681. számon, ez egy Schiffer András, Szél Bernadett által 
jegyzett módosító javaslat a beruházási célelőirányzat 102 millió forinttal való 
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csökkentéséről. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e ezt a módosító 
javaslatot.  

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a módosító 

javaslathoz? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor felteszem 
szavazásra. Aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 9 nemmel és 1 igennel a 
bizottság nem támogatta. 

Mivel nincs több módosító javaslatunk, ezért a részletes vita ezen 
szakaszát is lezárom, és ezzel áttérünk a részletes vita harmadik szakaszára. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk 
dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról. Szeretném jelezni, hogy előadó állítására nincs lehetőség, a 
bizottsági és a kisebbségi véleményeket a plenáris ülésen folytatott vitában a 
Költségvetési bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni.  

Van-e kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor először megkérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. 
(Szavazás.) Igen.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentést, a döntés egyben felhatalmazás az elnöknek, hogy a 
jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás. - Mesterházy Attila: Így 
még nem szavaztam ma, tartózkodom.) 3 tartózkodással és 7 igennel lezártuk 
a részletes vitát.  

Tisztelt Bizottság! Amennyiben mégis lenne kisebbségi vélemény, 
akkor azt kérjük, hogy 16 óra 30 percig juttassák el a bizottság titkárságára.  

Tisztelt Bizottság! Van-e ehhez a napirendi ponthoz bárkinek további 
hozzászólnivalója? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor ezt a 
napirendi pontot lezárom. Megköszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek 
hozzánk, jó munkát kívánok önöknek, a viszontlátásra! 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Még néhány bejelentésem lenne.  
Sajnálatos módon a holnapi látogatásunkat Zágrábba a zágrábi 

partnerbizottságunk egy pár perccel ezelőtt lemondta, Horvátországban 
fennforgás van, és sajnos ez az oka. Szavaztak Karamarko miniszterelnök-
helyettes összeférhetetlenségi vizsgálatáról, s a többi, tehát ez az indoka, hogy 
ez a látogatásunk sajnos bizonytalan időre elhalasztásra kerül.  

Továbbra is szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy aki részt akar 
venni a lengyel partnerbizottsággal való tárgyaláson június 3-án, az jelezze ezt 
a titkárságon. A lengyel partnerbizottságnak a vezetősége a PO elnökének - 
tehát a vezető ellenzéki párt elnöke, Schetyna úr vezeti ezt a bizottságot - a 
vezetésével fog ellátogatni hozzánk.  

Egyéb kérdés, bejelentenivaló van-e? (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa 
képviselő asszony! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Kérdezem, elnök úr, hogy szerepel 

a naptáramban jövő keddre az izraeli nagykövetségen a program.  
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ELNÖK: Igen.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Az meglesz-e vagy sem, mi a házi 

feladat, kell-e menni, nem kell, hol lesz? 
 
ELNÖK: Tudtommal… (Egyeztetés.) Igen, ez nem bizottsági, hanem 

képviselői program, de én ott leszek.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Én is igent mondtam.  
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Én is.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Na jó, akkor majd megtudjuk 

időben. (Közbeszólás: A szavazások után.) 
 
ELNÖK: Oké. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs több egyéb, akkor az ülést berekesztem. 
Mindenkinek jó munkát! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 18 perc)  

  

Németh Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


