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Napirendi javaslat  

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

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. A szabad választásokért tüntető orosz állampolgárok melletti kiállásról szóló 
határozati javaslat (H/7106. szám)  
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)   
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)   
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
Molnár Gyula (MSZP) 

 

Helyettesítési megbízást adott  

Németh Zsolt (Fidesz) Nacsa Lőrincnek (KDNP)  
Juhász Hajnalka (KDNP) Bartos Mónikának (Fidesz)  

 

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

 

Meghívott  

Hozzászóló   

Haág Tibor főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy 
bejelentsem a helyettesítéseket: Nacsa Lőrinc képviselő úr helyettesíti Németh Zsolt 
elnök urat, Bartos Mónika pedig Juhász Hajnalka képviselőtársunkat. Megállapítom, 
hogy a bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előre kiküldött napirendi 
pontokat esetleg kiegészítené-e valaki. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor kérdezem, hogy 
ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat 
részletes vitája. Az előterjesztő képviseletében tisztelettel köszöntöm Haág Tibor 
főosztályvezető urat.  

A részletes vita a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
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.  

Kérem, hogy az előterjesztő néhány gondolatban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait, illetve a szabályozás megoldásait.  

Haág Tibor hozzászólása 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! A T/7556. számú törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, illetve illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
törvényi formában került benyújtása, és esetünkben az államháztartási törvény által 
meghatározott határidők pontos betartásával. A törvényjavaslat megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokat nem 
sérti; Megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, amit az igazságügyi tárca a 
törvényjavaslat közigazgatási egyeztetése során ellenőrzött. Köszönöm szépen. (Dr. 
Gurmai Zita és dr. Lukács László György megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről van-e 

kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Csenger-Zalán alelnök úr jelezte.  

Hozzászólás 

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege jelentősen 
meghaladta a korábbi évekét. Ennek a növekedésnek a hátterében elsősorban a 
külképviseleteken személyi juttatásokra fordítható összeg, a beruházásösztönzési 
célelőirányzat, a kötöttsegély-hitelezés, valamint a külgazdaság-fejlesztési 
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célelőirányzat dinamikus bővülése állt. A beruházásösztönzés területén 4,3 milliárd 
euró befektetéssel mintegy 17 ezer új munkahely jött létre. Kiemelkedő jelentőségű a 
BMW beruházási döntése, de a járműipar mellett az üzleti szolgáltató és az 
elektronikai szektor is jelentős eredményeket ért el. Az export 4,2 százalékos 
növekedése szintén a minisztérium külgazdasági tevékenységének sikerét dicséri. A 
minisztérium sikeresen látta el továbbá a klasszikus diplomáciai feladatait is, így 
például a visegrádi csoport elnökségi koordinációját. Öt külképviseletet nyitott meg, 
és további három megnyitását készítette elő. A tárca költségvetésének továbbra is 
meghatározó sarokköve a környező országokban élő határon túli magyar kisebbségek 
támogatása. A külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési 
programok keretében a minisztérium a Vajdaságban 10,6 milliárd, a Felvidéken 5,1 
milliárd, Kárpátalján pedig 4,1 milliárd forint értékben nyújtott támogatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy az előterjesztő részéről 

van-e reagálás. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 
Engedjék meg, hogy köszöntsem Lukács László képviselő urat és Gurmai Zita 

képviselő asszonyt, akik most érkeztek meg. Lukács László képviselő úr most van 
először a bizottsági ülésünkön, úgyhogy kívánok a következő időszakban önnek is jó 
munkát a bizottság keretei között.  

Határozathozatalok 

Folytassuk a napirendi pontunkat! Döntenünk kell arról, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy megfelel. 
(Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Négy tartózkodás. Tehát 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. (Dr. Zsigmond Barna Pál megérkezik az ülésre.) 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat nem került benyújtásra, a bizottság saját módosítási szándékot nem 
kíván megfogalmazni. Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja a 
részletes vita lezárását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm 
szépen. 

A harmadik szavazás keretében döntenünk kell a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés elfogadásáról azzal, hogy a döntés felhatalmazás az ülést vezető 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Kérdezem, ki támogatja ezt. 
(Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Négy. Tehát 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. Köszönöm szépen a bizalmat. 

Az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a 
jelenlétet és a segítséget.  

A szabad választásokért tüntető orosz állampolgárok melletti 
kiállásról szóló H/7106. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra. A 2. napirend pont a szabad választásokért 
tüntető orosz állampolgárok melletti kiállásról szóló H/7106. számú határozati 
javaslat; önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az 
előterjesztő Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője. (Jelzésre:) Nincs jelen. A 
Párbeszédtől sincs senki, aki esetleg előterjesztené.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről van-e észrevétel. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, képviselő úr! 
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Hozzászólás 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A Jobbik részéről azt szeretném kifejteni, hogy ugyan a határozati 
javaslatban foglaltak tartalmával nem tudunk teljes mértékben azonosulni, különösen 
arra való tekintettel, hogy a Jobbik mint nemzeti néppárt mindig is az Oroszország, 
Németország és Törökország közötti kiegyensúlyozott kapcsolatok híve volt, 
ugyanakkor olyan kérdésnek tartja a határozati javaslatban foglalt jogsértéseket, 
amelyeknek a plenáris vitáját viszont támogatjuk. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, van-e más észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a H/7106. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. Tehát a 
bizottság 3 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett nem 
támogatta a tárgysorozatba vételt. 

Ezzel a 2. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont az egyebek. Kérem képviselőtársaimat, hogy írják be 
esetleg a naptárjukba - de erről még a bizottsági titkárság fog tájékoztatást küldeni -, 
hogy november 4-én 10 órakor a finn nagykövet ismerteti a finn EU-elnökség aktuális 
ügyeit, illetve ő tart számunkra egy összefoglalót. November 12-én délután 2 órakor 
az ukrán-magyar kapcsolatokról és az új NEFE-stratégiáról, tehát a nemzetközi 
fejlesztési és együttműködési stratégiáról lesz tájékoztató. November 26-án 14 órakor 
a külügyminiszter úr éves meghallgatását tervezzük, amennyiben az időpontokat 
egyeztetni tudjuk. (Dr. Gurmai Zita: Még egyszer az időpontokat, mert nem 
értettem…) November 4-e: finn nagykövet, EU-elnökség; november 12-e 14 óra: 
ukrán-magyar kapcsolatok és az új NEFE-stratégia, a nemzetközi fejlesztési 
együttműködési stratégia; és november 26-án 14 órára tervezzük a külügyminiszter 
úr éves meghallgatását. Amennyiben változás van bármely időpontot tekintve, 
természetesen tájékoztatjuk a bizottság tagjait. 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pontban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Jelzésre:) Képviselő asszony! 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Csak szeretnék érdeklődni, hogy a 

monitoringbizottságra ki várható a kormánypárt részéről.  
 
ELNÖK: Európa Tanács?  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Igen, Európa Tanács. (Közbeszólások.) Csak 

érdeklődnék. November 13-án lesz a következő ülés, Párizsban. (Csenger-Zalán Zsolt: 
Szerintem akkor A hét van…)  

 
ELNÖK: Az A hét szavazási hét, tehát a kormánypártok részéről nem várható… 

(Közbeszólások.)  
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Az ülés berekesztése 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a 
bizottsági ülésünket bezárom. További szép napot kívánok! Köszönöm szépen a 
részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


