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Napirendi javaslat  
 
1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) 
bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása (Zárt ülés!)  

 
Előterjesztő: 
Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 

 
3. 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  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke    
Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
Molnár Gyula (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott: 

 Bartos Mónika (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) Juhász Hajnalkának (KDNP)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) Németh Zsoltnak (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Csizi Réka bizottsági munkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő 

  

Meghívott 

Hozzászóló   

Vargha Tamás államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Szép jó napot kívánok. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkérném 
a kollégákat, hogy az ajtót zárjuk be. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Megküldtem a napirendet. A jelenléti íven azt látom, hogy 
több helyettesítés is van. Bartos Mónikát Csenger-Zalán Zsolt helyettesíti. Nacsa 
Lőrincet Németh Zsolt, Zsigmond Barna Pált pedig Juhász Hajnalka helyettesíti. 
Megállapítom a határozatképességet. A napirenddel kapcsolatban pedig az a kérdésem 
lenne, hogy elfogadható-e a bizottság számára a megküldött napirend. Fölteszem 
szavazásra. (Szavazás.) Teljes az összhang.  

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló, T/7556. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)   

Első napirendi pontunk Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
zárszámadás. Döntenünk kell arról, tisztelt képviselőtársaim, hogy a zárszámadás mely 
szerkezeti egységeit tárgyalja meg a bizottság. A Külügyminisztériumra elsősorban a 
XVIII. fejezet vonatkozik, de a zárszámadás tárgyalása és szerkezete is speciális, ezért 
javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytassa le a bizottság a 
részletes vitát. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, véleménye? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Amennyiben nincsen, ezt is fölteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a javaslatot? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. Szeretném bejelenteni azt, hogy a zárszámadás részletes 
vitáját október 29-én 10 órakor tartjuk, és szeretném kérni, hogy biztosítsuk október 
29-én 10 órakor a határozatképességet. (Balla Mihály felé fordulva:) Misi, akkor arra 
kérnélek, hogy ezt az ülést feltehetőleg neked kellene elnökölni.  

Döntés zárt ülés elrendeléséről 

Tisztelt Bizottság! 2. napirendi pontunk a nagykövetjelöltek meghallgatása. 
Négy nagykövetjelölt meghallgatása vár ránk. Köszönöm államtitkár úrnak, hogy 
lehetőséget ad erre, és meg szeretném kérni, hogy nevezze meg a védendő közérdeket, 
ami a zárt ülés megtartásának hátterében van. Parancsoljon! 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is nagy tisztelettel 
köszöntöm a bizottságot. Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek 
figyelembevételével kezdeményeztük a zárt ülés megtartását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Fölteszem szavazásra: ki támogatja ezt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Elrendelem a zárt ülést.  
 

(A bizottság 11 óra 10 perc és 13 óra 04 perc között zárt ülést tartott,  
melyről külön jegyzőkönyv készült.)  
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Egyebek 

ELNÖK: Rátérünk az egyebekre. (Jelzésre:) Mesterházy alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. A bizottságot szeretném tájékoztatni arról, hogy az elmúlt egy órában 
történt egy szavazás a NATO Parlamenti Közgyűlésében, ahol legutóbb 
megválasztottak frakcióvezetőnek. Most a parlament alelnöke lettem. A mai nap 
szavaztak meg, úgyhogy erről szerettem volna beszélni, hogy egy kicsit én is boldog 
legyek. (Nagy taps.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Reméljük, hogy ez nem összeférhetetlen a magyar Országgyűlés 

Külügyi bizottságában viselt tevékenységével. (Derültség.) 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Ez attól függ.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Gratulálunk, alelnök úr! Tisztelt Bizottság! Van-e egyéb? (Senki sem 
jelentkezik.) Azt hiszem, ez überelhetetlen.  

Amennyiben nincsen, az ülést berekesztem. Mindenkinek jó munkát, 
viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 06 perc) 

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Podmaniczki Ildikó 
 
 
 
 


