
 

Ikt. sz.: KUB-40/57-2/2016. 

KUB-13/2016. sz. ülés 
(KUB-59/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2016. október 10-én, hétfőn 11 óra 04 perckor kezdődően 

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 5 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján 5 

Az ülés berekesztése 6 

 

 



3 

Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kezdjük el az ülésünket! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel, 
miszerint Tilki képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán alelnök urat, Csöbör Katalin 
képviselő asszony helyettesíti Bartos Mónikát és jómagam Németh Zsolt elnök urat - 
akik jelenleg Európa tanácsi ülésen vannak -, a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetért-e. 
(Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján  

Egyetlen napirendi pontunk a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat T/12284. számon, döntenünk kell arról, hogy a bizottság a részletes 
vitában a zárszámadás mely szerkezeti egységeit tárgyalná meg. A 
Külügyminisztériumra természetesen elsősorban a XVIII. fejezet vonatkozik, de a 
zárszámadás tárgyalása és szerkezete is speciális, ezért azt javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egészéről folytassa le a bizottság a részletes vitát, vagyis az 1-24. §-ról és 
az 1-5. mellékletekről.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy észrevétel, kérdés van-e a javaslathoz. (Nem 
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja, hogy a 
bizottságunk ebben a formában tárgyalja a zárszámadást. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangú. Tehát a bizottság megszavazta, hogy a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában folytassuk le a részletes vitát. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi 
pontunkat lezártuk. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a bizottságban le kell folytatnunk a 
részletes vitát. Várhatóan jövő hétfőn nincs plenáris ülés, tehát ez azt jelenti… 

 
VONA GÁBOR (Jobbik): De van! 
 
ELNÖK: A tervek szerint… 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Van! 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): De akkor lesz az alaptörvény-módosítás! „A” hét 

ráadásul!  
 
ELNÖK: Lesz? És nem tudjuk megoldani? (Konzultál a bizottság 

munkatársával.) Technikai dolog, merthogy le kell folytatnunk a részletes vitát, és azért 
kérdezem, hogy amennyiben jövő hétfőn nem lesz plenáris ülés, mert most előzetesben 
nem kaptunk ilyen tájékoztatást, tehát még nincs szerintem eldöntve, hogy hogy lesz, 
akkor tartanánk hétfőn. Amennyiben van plenáris ülés, azon a napon nem tarthatunk 
bizottsági ülést, tehát akkor kedden tartanánk 11 órakor, ahol a részletes vitát kell 
lefolytatnunk a zárszámadással kapcsolatban. És ráadásul elnök úr is hivatalos külföldi 
úton van megint. Kérdezem, hogy ebben a formában megfelel-e. És amennyiben a 
pontos időpontot meghatároznánk, akkor azt ki is küldjük a titkárságról. Tehát nagyobb 
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a valószínűsége a kedd 10 vagy 11 órának. Jó? (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.) 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben kérdés, észrevétel a mai ülésünkhöz nincs… (Nem érkezik jelzés.) , 
akkor köszönöm szépen a megtisztelő jelenlétet, és további szép napot kívánok 
mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság alelnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 
 


