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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
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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  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)   
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)   
Mesterházy Attila (MSZP)   
 
 
 
 
 

 
 
 

Meghívottak 
 
Hozzászóló 

Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
 

Jelenlévők 
 

Dr. Demcsák Csaba, az Információs Hivatal főigazgató-helyettese 
Kiss Ferenc (Információs Hivatal)  
Valkó Gábor (Információs Hivatal)  
Csizi Réka, a bizottság munkatársa  
Gódor Szilvia, a bizottság titkárnője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagyon szép számban megjelentünk. Megállapítom a 
határozatképességünket, a napirendet megküldtem. Ki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetőleg az Információs Hivatal 
főigazgató-helyettesét, Demcsák Csaba urat. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, 
illetőleg köszöntöm a hivatal munkatársait is. Tegnap átbeszéltük Demcsák 
főigazgató-helyettes úrral, hogy mikor voltunk itt utoljára. 2013-ban. (Balla Mihály 
felé fordulva: Misi, ez még a te nevedhez kapcsolódik.) Egy kis idő eltelt, de időszerű 
volt újra tiszteletünket tenni az Információs Hivatalnál, akivel egyébként az 
együttműködésünk most már hosszú történelmi dimenziókban mérhető múltra tekint 
vissza.  

Köszönjük most, ezen a helyen is a vendéglátást, illetőleg az eddigi 
együttműködést. Bízunk benne, hogy ez így fog folytatódni a jövőben is.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Első napirendi pontunk a 2016. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat, a zárszámadás. Szeretném köszönteni a napirendi pont kapcsán a 
Gazdasági Minisztérium képviselőjét. Kezét csókolom, Juhász Mária asszony. Nagy 
tisztelettel köszöntöm önt, és elnézést kérünk, hogy ide fölrángattuk. Nem fog sokáig 
tartani, nem fog fájni. Meg is adnám önnek a szót, tessék parancsolni, mi az, amire föl 
szeretné hívni a figyelmünket? 

Juhász Mária bevezetője 

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A kormány az államháztartási törvényben előírt 
határidőben benyújtotta a zárszámadási törvényjavaslatot. Két hónappal előtte átadta 
az Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre. Az Állami Számvevőszék nem tett olyan 
megállapítást, ami alapján ez a törvényjavaslat ne kerülhetett volna az Országgyűlés 
elé. A főbb számokat, a hiány meghatározását a fő kötet tartalmazza. Csak a hiányt 
említeném, hogy a tervezett 2 százalék helyett 1,9 százalékban teljesült az európai 
uniós módszertan szerinti hiány. Kérem a bizottságot, hogy a törvényjavaslatot 
támogassa. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. két részből áll a döntés. A részletes vita első 

szakaszával kapcsolatban arról kell döntenünk, hogy megfelel-e az Alaptörvény 
rendelkezéseinek, a jogrendszer egységébe illeszkedik-e, megfelel-e a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek.  

Tisztelt Bizottság! Bárki részéről van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) 
Balla Mihály alelnök úr!  
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Hozzászólások 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
klasszikus diplomáciai és a külgazdasági és kulturális diplomáciai feladatok a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumba történt integrációja 2016-ban gyorsabb 
reagálást tett lehetővé, nőttek a külpiaci lehetőségek és a magyar kultúra és az oktatás 
iránti igény. 

A minisztérium konzuli szolgálata szakszerűen járt el érdekvédelmi 
feladatainak ellátása során, beleértve az olyan tragikus események kezelését is, mint a 
tömeges illegális migráció miatt Európát sújtó, 2016-ban, sajnos magyar áldozatot is 
követelő terrortámadások. Az egységes külgazdaság-irányítási rendszer kialakítása 
befejeződött, a külgazdasági attasék száma 145 főre, a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zrt. hálózata 48 irodára nőtt, a Nemzeti Befektetési Ügynökség által támogatott 
projektek eredményeként 2020-ig közel 18 000 új munkahely jön létre 3,2 milliárd 
eurónyi beruházással. 

2016-ban indult a vajdasági és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési program 
összesen 7 milliárd forint költségvetéssel. A minisztérium 2016-ban 135 milliárd 
forintból gazdálkodott, amiből a 123 külképviseletből álló diplomáciai konzuli hálózat 
működtetésére 74 milliárd forintot fordított a minisztérium. Tevékenységük 
jelentősen hozzájárult Magyarország külpolitikai, külgazdasági és nemzetpolitikai 
céljainak megvalósításához. Ezért javaslom a törvényjavaslat támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e válaszolni? (Jelzésre:) Nem. Köszönöm 

szépen.  

Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Akkor a házszabály 44. § (1) bekezdésének való 
megfeleléséről szavazunk első körben. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen, egyhangú. (Mesterházy Attila: Én nem.) Még nem? (Mesterházy 
Attila: Még nem támogatom.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Ki szavaz 
ellene? (Szavazás.) Egy.  

A bizottság egy ellenszavazattal támogatta. Köszönöm szépen, a korrekcióért 
elnézést kérek.  

A részletes vita második szakasza keretében pedig amennyiben nem kívánunk 
módosító javaslatot megfogalmazni - márpedig úgy tűnik, hogy nem -, akkor ennek a 
vitaszakasznak a lezárásáról is külön kell döntenünk. Fölteszem szavazásra. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

Döntenünk kell végül a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról 
azzal, hogy a döntés felhatalmazás az ülést levezető elnöknek, hogy a jelentést 
benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.)  

Kettő nem szavazattal a bizottság támogatja.  
Tisztelt Bizottság! A bizottsági többségi és kisebbségi álláspontot a 

Költségvetési bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni a plenáris 
ülésen. Köszönöm szépen a figyelmüket.  
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Köszönjük szépen a megjelenését Juhász Mária asszonynak, viszontlátásra. 
(Juhász Mária elhagyja a termet.) 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját, amelyről külön 
jegyzőkönyv készült.) 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 
 
 


