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A bizottság titkárságának részéről
Dr. Sándor Tamás munkatárs
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel üdvözlöm a Nemzeti
összetartozás bizottsága ülésén részt vevőket, köszöntöm a jelenlévő képviselőket és
jelen lévő vendégeinket, munkatársainkat.
Megállapítom a határozatképességet hat jelenlévő képviselővel, illetve Bóna
Zoltán képviselő úr Dunai Mónika képviselő asszonyt helyettesíti, így hét fővel a
bizottságunk határozatképes.
Egy napirendi pontunk van, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról beszélünk, ami
egyszerűsítve a zárszámadási törvényt jelenti a 2013. évben. Arról kell ma döntenünk,
hogy a részletes vitában a bizottságunk a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése
alapján mely mellékletben és annak mely fejezeteiben kíván részletes vitát lefolytatni.
Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslatunkkal egyetért-e.
Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag a kiküldött
napirendet elfogadta.
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)
Elnézésüket kell kérnem, minden elnöktől azt kérték, hogy a jegyzőkönyv
számára egy részletes ismertetés legyen a részletes vita menetéről, illetve azokról a
mellékletekről, amelyekre javaslatot teszünk, hogy csatlakozunk.
Nos, a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése kimondja, a vitához
kapcsolódó bizottság a 32. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig írásban
bejelenti, hogy a költségvetési törvényjavaslat mely szerkezeti egységei
vonatkozásában folytat le részletes vitát. A meghatározott határidőről a 32. § (2)
bekezdése rendelkezik. Ilyen bejelentést annak az ülésnek a megnyitásáig lehet tenni,
amely ülés tervezett napirendjén a törvényjavaslat általános vitájának megkezdése
szerepel. Zárójelben szeretném megjegyezni, a holnapi parlamenti vitanapon
kezdődik meg a zárszámadás általános vitája. A bejelentésben tételesen meg kell
jelölni, hogy a vitához kapcsolódó bizottság a törvényjavaslat mely részeinek részletes
vitáját kívánja lefolytatni. Tehát a fentiek alapján arról kell ma döntést hoznunk, hogy
a zárszámadás mely mellékleteihez kívánunk bejelentkezni. Ezt itt a helyszínen is
kiosztottuk.
Ismertetném. Ezek a fejezetek mind a zárszámadás 1. számú mellékletében
találhatóak. Az 1. fejezet szól az Országgyűlésről, és ezen belül a 4.4. pont a Kárpátmedencei Magyar Képviselők Fórumával foglalkozik.
10. fejezet: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül a
Balassi Intézet, illetve a határon túli magyarok programjainak támogatása.
11. fejezet: a Miniszterelnökség címszón belül Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
diaszpóramagyarsággal kapcsolatos feladatok, a határon átnyúló fejlesztési
programok fejlesztése és támogatása, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, washingtoni
magyar kápolna létrehozásához hozzájárulás.
12. fejezet: a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül határon átnyúló
vidékfejlesztési feladatok támogatása.
17. fejezet: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül határon átnyúló
együttműködési programok.
18. fejezet: a Külügyminisztériumon belül a kelet- és délkelet-európai
kormányzati stratégia végrehajtása, illetve határon túli magyar kapcsolatok.
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19. fejezet: uniós fejlesztések.
20. fejezet: az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül a határon túli oktatás
és kulturális feladatok támogatása, a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése, a
határon túli ifjúsági szervezetek támogatása, a nemzetközi kulturális és oktatási
kapcsolatok programjai, a határon túli magyar felsőoktatás.
33. fejezet: a Magyar Tudományos Akadémián belül határon túli magyar
tudósok és tudományos szervezetek támogatása, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
támogatása.
42. fejezet: a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, itt található a
Bethlen Gábor Alap, illetve a 65. fejezetben a Bethlen Gábor Alap.
Ezek lennének az 1. számú mellékletben azok a fejezetek, amelyeket ily módon
a részletes vitában tudnánk tárgyalni. (Dunai Mónika érkezik az ülésterembe.)
Van-e esetleg valakinek egyéb kiegészítő javaslata? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, megállapítom, hogy Dunai Mónika képviselő asszony is
megérkezett, nagy tisztelettel köszöntöm.
Ha nem volt kiegészítő javaslat, akkor kérdezem a bizottságot, hogy a
határozatunkkal, mely szerint az 1. mellékletre és az alább ismertetett fejezetekre
jelentkezünk be, ki ért egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatunkat.
Szeretném tájékoztatni a bizottságot a részletes vita menetével kapcsolatban,
tehát, hogy mi lesz a dolgunk az elkövetkezendő hetekben a zárszámadási törvénnyel.
A bizottság a jövő hét után, várhatón szerdán vagy csütörtökön folytatja le a
törvényjavaslat azon szerkezeti egységei vonatkozásában a részletes vitát, amelyekről
az imént döntöttünk. A részletes vita a határozati házszabály 44., 45. §-ában foglalt
általános szabályok szerint két szakaszban zajlik majd. Az első szakaszban a bizottság
megvizsgálja a HHSZ 44. § (1) bekezdésének való megfelelést, azaz, hogy a
törvényjavaslat bizottság által tárgyalt szerkezeti egységei megfelelnek-e az
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkednek-e a
jogrendszer egységébe, megfelelnek-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból
eredő kötelezettségeknek, és megfelelnek-e a jogalkotás szakmai követelményeinek.
A második szakaszban megvitatja, és állást foglal az általa tárgyalandó, azaz a
benyújtó képviselő által házszabályszerűen hozzá címzett képviselői módosító
javaslatokról. A bizottsághoz címzett módosító javaslatokról az Országgyűlés
honlapján lehet majd előzetesen tájékozódni. A részletes vitában tehát az általános
vitában elhangzottakat nem lehet megismételni, a bizottságnak a részletes vitában
kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. Az erről
szóló döntés során a kisebbségben maradt képviselők írásban megfogalmazhatják
véleményüket. Az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell majd csatolni a
részletes vitáról szóló jelentéshez, a kisebbségi véleményeket formanyomtatványon
aláírva, a megadott határidőig a bizottság titkárságára kell majd eljuttatni. A
bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a
bizottsági vitában bármely részről elhangzottak. A bizottság nem állíthat előadót a
plenáris ülésen a bizottsági jelentésekről, az összegző jelentésről, valamint az
összegző módosító javaslatról tartott vitában, továbbá a kisebbségi álláspontot sem
ismertetheti bizottságunk tagja. A Költségvetési bizottság előadója fogja majd
összefoglalni, és előadni valamennyi tárgyalóbizottság véleményét. Illetve a
Költségvetési bizottság valamely tagja fogja ismertetni a tárgyalóbizottságban írásban
megfogalmazott kisebbségi véleményeket is.
Jelzem a bizottság felé, hogy a most elhangzott tájékoztatót még a mai nap
folyamán írásban is eljuttatjuk a bizottság tagjainak.
Köszönöm szépen a döntéshozatalban való részvételt, és szeretném felhívni a
bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a soron következő ülésünket ezen a héten,
szerdán reggel 9 órakor tartjuk. A meghívót kiküldtük, ma semmi nem indokolja azt,
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hogy azon a napirenden változtatnánk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a
bizottság részvételét a mai gyors döntéshozásban.
Egyebek
Mielőtt még más bizottsági ülésre, frakcióülésre tovább sietnének
képviselőtársaim, szeretném önökkel ismertetni, hogy kaptunk egy levelet
Magyarország kijevi nagykövetségétől. Október 26-án – mint ismeretes önök előtt –
Ukrajnában előrehozott parlamenti választások lesznek. Magyarország ezen a
választáson megfigyelőkkel részt vesz, nyilvánvalóan EBESZ-megfigyelők is lesznek,
viszont nemzeti megfigyelők részvételére van lehetőség. Amennyiben önök úgy
gondolják, hogy ott október 26-án a bizottság részéről egy kormánypárti, egy
ellenzéki képviselőnk részt kíván venni - elsősorban itt a kárpátaljai területekről van
szó - nemzeti megfigyelőként, akkor kérjük, hogy ezt szerdáig, mondjuk legkésőbb
szerdán, a bizottsági ülésen legyenek szívesek jelezni.
Azzal kell számolni, hogy ez egy szombati, október 25-i kiutazás, és miután ott
is az éjszakába nyúlik az eredmények számlálása, vélhetően 27-én, hétfőn reggelidélelőtti visszautazásra van lehetőség, amennyiben mi élni kívánunk ezzel a nemzeti
megfigyelői státussal. Még egyszer szeretném jelezni, hogy Magyarországot EBESZmegfigyelő képviseli, illetve a kijevi nagykövetség és a főkonzulátus munkatársai is
megfigyelőként tevékenykednek ott a választáson.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést
bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc)

Pánczél Károly
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia

