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Napirendi javaslat
1.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám) (Részletes vita a HHSZ
44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság)
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Bodorné Sükösd Emese Melinda (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Kezdjük el a munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság
tagjait. Megállapítom, hogy helyettesítésekkel - miszerint Bartos Mónika
képviselőasszony helyettesíti Csöbör Katalint és Csenger-Zalán képviselő úr
Hoffmann Rózsa képviselő asszonyt, jómagam pedig Németh Zsolt elnök urat -, a
bizottságunk határozatképes. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem
a bizottságot, elfogadja-e a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
A mai napirendünknek egyetlenegy pontja van: Magyarország 2015. évi
központi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat a T/12284. számon.
Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Juhász Máriát, a Nemzetgazdasági
Minisztérium főosztályvezető-helyettesét és munkatársait.
A részletes vita 1. szakasza a házszabály 44. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából áll. Eszerint a bizottság a részletes
vita során megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő
tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe,
megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
és megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés vane. (Jelzésre:) Csenger-Zalán alelnök úr!
Csenger-Zalán Zsolt hozzászólása
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Többségi
állásfoglalásként szeretném jelezni, hogy az elnök úr által felsorolt kritériumoknak
véleményünk szerint megfelel a törvény, és szeretném képviselőtársaimmal, illetve a
jegyzőkönyvvel ismertetni a többségi álláspontot.
Magyarország sikerességéhez, a magyarság sikeres nemzetté válásához
elengedhetetlen a jó kapcsolatok fenntartása külföldi partnereinkkel, hozzájárulásunk
az Európai Unió és az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete munkájához, valamint
külgazdaságunk folyamatos fejlesztése, a fenntartható gazdasági növekedés
feltételeinek megteremtése és az ország versenyképességének javítása. Ez utóbbiak
részben a külgazdaságiattasé-hálózaton, a kereskedőházakon és a Nemzeti Befektető
Ügynökségen keresztül valósulhatnak meg.
A Nemzeti Befektetési Ügynökség hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez és
a GDP növekedéséhez azáltal, hogy egyrészt felkutatja a potenciális befektetőket,
másrészt pedig kiszolgálja őket, és operatív szinten kezeli a befektetési projekteket.
Egyik legfőbb célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél nagyobb szerepet
kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában.
Felismervén a kulturális diplomácia, valamint a tudománydiplomácia
fontosságát és a bennük rejlő lehetőségeket, ezeknek megnövekedett a
közvetítőszerepe és a célkitűzések is hangsúlyosabbá váltak az elmúlt években. Ezt a
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célt szolgálják a nagy sikerrel működő Balassi Intézetek is külföldön, melyeket a
Külgazdasági és Külügyminisztérium a fejezete alá tartozó Stipendium Hungaricum
ösztöndíjprogramon keresztül is támogat. Megjegyzem: az ösztöndíjprogram összesen
1 milliárd 500 millió forint felett rendelkezik. A Balassi Intézet 4 milliárd 427 millió
forint támogatásban részesül a költségvetésből.
Ezzel párhuzamosan a külképviseletek kulturális tevékenysége, aktivitása az
előző évekhez képest is egyre erősödik, segítve a külgazdasági fellendülést. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium tavaly is jelentős összeggel, körülbelül 154
millió forinttal támogatta a Külügyi és Külgazdasági Intézetet, amely fontos szakmai
segítséget nyújt a minisztérium számára a külpolitikai döntések meghozatalához
elemzéseivel, előrejelzések és forgatókönyvek kidolgozásával.
Mindezen intézmények hozzájárulnak munkájukkal Magyarország sikeréhez és
a nemzeti érdekek megvalósításhoz.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e valamit
hozzáfűzni az elhangzottakhoz.
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.)
Ezek szerint szavazhatunk arról, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Kérdezem a bizottságot, hogy ki ért ezzel
egyet. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem? (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? (Szavazás.)
Egy.
Hat igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság szerint
megfelel a törvényjavaslat a házszabály 44. § (1) bekezdésének.
Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát. A törvényjavaslathoz képviselői
módosító javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy esetleg van-e bizottsági, saját
módosítási javaslat vagy annak megfogalmazása. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, ha jól látom, döntenünk kell a részletes vita lezárásáról.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. (Szavazás.) Hat igen.
Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Egy. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy.
A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett lezárta a
részletes vitát.
Döntenünk kell a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról azzal,
hogy a döntés felhatalmazás az ülést vezető elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az
Országgyűlésnek. Erről kell döntenünk. Kisebbségi vélemény nem hangzott el.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e a bizottsági jelentést a
részletes vitáról. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem? (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás?
(Szavazás.) Egy.
A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta,
és ezt a véleményt be fogjuk nyújtani az Országgyűlésnek. Ezzel ezt a napirendi
pontot lezárom.
Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszonynak és munkatársainak a
jelenlétet. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 2. napirendi pontunkban, az
egyebekben van-e esetleg észrevétel, kérdés, megjegyzés? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot is lezárom, illetve az ülést is lezárom,
hiszen nincs több napirendi pontunk.
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Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen a jelenlétet és további szép napot kívánok mindenkinek,
ezzel az ülést bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)

Balla Mihály
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Beáta

