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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdjük a bizottság ülését. Megállapítom, a határozatképességünket. 

A napirendet megküldtem, fölteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A napirendi pontunk: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm a Pénzügyminisztérium 
részéről Juhász Mária osztályvezető asszonyt és kolléganőjét, akinek nincs ideírva a 
neve, de őt is szeretettel köszöntjük.  

A határozati házszabály 92. § (3) bekezdése alapján a költségvetésitörvény-
javaslat részletes vitáját valamennyi állandó bizottság lefolytatja. Tájékoztatom önöket, 
hogy a részletes vita lefolytatása során a Külügyi bizottság vitához kapcsolódó 
bizottságnak minősül. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom, amely a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti pontok vizsgálatából áll. Ahogy említettem, 
köszöntjük Juhász Mária asszonyt, és kérem, fejtse ki az álláspontját, a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésének; foglalja össze pár szóban az 
előterjesztés benyújtásának megoldásait. Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jó napot kívánok, 

tisztelt bizottság! A benyújtott 2021. évi költségvetésitörvény-javaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, az Áht.-ben előírt 
határidőben került benyújtásra. Illeszkedik a jogrendszer egységébe, törvényi szintű 
szabályozásról lévén szó. Nem ütközik nemzetközi jogból és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségbe, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

A törvényjavaslat összeállítása során a kormány 4,8 százalékos GDP-
növekedéssel, 3 százalékos inflációval és 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal 
számolt. A költségvetésitörvény-javaslat 270 milliárd forintos tartalék-előirányzatot 
tartalmaz az esetlegesen év közben felmerülő problémák kezelésére.  

A törvényjavaslat három új alappal rendelkezik, ami újdonságnak számít a 
2020. évi költségvetési törvényhez képest: ez a Gazdaságvédelmi Alap, az 
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap, valamint az Európai Unióból 
érkező esetleges járvány elleni védekezési támogatásokat fogadó alap. 

A költségvetési törvény külügyi vonatkozásai. A Külügyminisztérium 2021-ben 
323,8 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ez a kiadási előirányzat jelenleg két fejezetben 
található meg a költségvetésitörvény-javaslatban: egyrészt a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részben, illetve az előirányzatok egy része pedig a 
Gazdaságvédelmi Alapban.  

A Külügyminisztérium fejezetben 184,1 milliárd forintnyi kiadás szerepel a 
javaslatunkban. Ez biztosítja az intézményrendszer működtetését, a külképviseleti 
hálózat, a KKM minisztérium és az Információs Hivatal működtetését. Ebben a 
fejezetben szerepelnek még a külgazdaság-fejlesztési célú szervezeti támogatások, a 
nemzetközi tagdíjak, európai uniós befizetések, a Stipendium Hungaricum 
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ösztöndíjprogram, a Csángó-Magyar Együttműködési Program, a kulturális 
diplomáciai projektek támogatása, a protokollkiadások.  

A Gazdaságvédelmi Alapban pedig a KKM felügyelete alá tartozó 
gazdaságélénkítő programok szerepelnek, ezek összege 139,7 milliárd forint. Itt 
láthatjuk a beruházásösztönzési célelőirányzat 80 milliárd forintját, a kötött segélyhitel 
programot, a regionális és határon túli gazdaságfejlesztési támogatásokat, valamint az 
Eximbank kamatkiegyenlítését.  

A 2021-es költségvetésben a KKM részére biztosított források lehetővé teszik a 
zavartalan feladatellátást a jövő év folyamán. Ennyit kívántam elmondani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket arról, hogy 

a költségvetésitörvény-javaslat részletes vitája során is van lehetőség többségi 
vélemény kialakítására, illetve kisebbségi vélemény megfogalmazására. Tekintettel a 
költségvetésitörvény-javaslat tárgyalására vonatkozó speciális szabályokra, miszerint a 
tárgyaló bizottságok többségi véleményét és a kisebbségi véleményeket a Költségvetési 
bizottság előadói fogják ismertetni a plenáris ülésen, felhívom a bizottság figyelmét 
arra, hogy a részletes vitáról szóló jelentés fogja ezeket tartalmazni. Felhívom szíves 
figyelmüket arra, hogy a bizottsági és a kisebbségi vélemény is csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában - bármely részről - elhangzottak.  

Mindezekre tekintettel megadom a szót a bizottság tagjainak, a bizottság 
többségi tagjai részéről Csenger-Zalán Zsolt alelnök úrnak. Parancsoljon! 

 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. A Külgazdasági és Külügyminisztérium működési költségvetése 2021-ben 
2020-hoz képest a várható GDP-növekedést meghaladó mértékben nő. Az inflációt 
meghaladó mértékben nő a külképviseletek működési költségvetése, és kiemelten 
nőnek az Információs Hivatal személyi juttatásai és felhalmozási kiadásai.  

A minisztérium központi igazgatására és a külszolgálaton lévő mintegy 1500 
diplomata személyi juttatásaira is az ideinél nagyobb összeg áll rendelkezésre.  

Az exportfejlesztés és beruházásösztönzés intézményrendszere, vagyis a Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat jövőre is ugyanolyan támogatásban részesül, mint az idén, 
kiigazítva a 3 százalékra tervezett inflációval. A gazdaság újraindítását és a 
foglalkoztatás növelését szolgáló Gazdaságvédelmi Alap részét képező 
beruházásösztönzési célelőirányzat változatlan, 80 milliárd forintos összeggel szerepel 
a költségvetésben. 

Folytatódik az évek óta sikeres Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram, a 
külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok és az 
idén induló csángó-magyar együttműködési program is.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkészült a koronavírus-járvány utáni 
világ kihívásaira, és a 2021. évi költségvetése alapján minden adott ahhoz, hogy azokkal 
sikerrel birkózzon meg.  

 
ELNÖK: További hozzászólás, tisztelt bizottság? A módosítókra majd a második 

szakaszban térünk rá. (Jelzésre:) Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen az előterjesztőnek. Én a 

Stipendium Hungaricumhoz szeretnék hozzászólni. Mindenféleképpen azt gondolom, 
hogy számos alkalommal ezeknél a nagykövetjelölteknél, akiket meghallgattunk, 
gyakorlatilag majdnem mindenkinél, mind az ellenzék részéről, mind pedig a 
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kormánypártok részéről volt igény arra, hogy ezt a rendkívül hasznos 
rendezvénysorozatot folytassuk. Én azzal a kéréssel éltem, és ezt szeretném most 
megismételni, hogy tényleg nagyon fontos lenne az, hogy azonos számú fiatal nő és 
fiatal férfi vehessen ebben rész.  

Azt mindenképpen kimagaslóan fontosnak tartom, hogy ez a költségvetésben az 
idén is szerepel, úgyhogy köszönöm szépen alelnök úrnak az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Ugye, 33 milliárd forint van a Stipendium Hungaricumra. Lehet, hogy 

kevesebb a férfi benne, ez igaz (Derültség.), de ennek utána kell néznünk, hogy nincs-
e túlságosan magas női dominancia ebben a programban. Nekem nincsenek most 
konkrét számaim arról, hogy a résztvevők nemi aránya hogyan viszonyul egymáshoz. 
(Dr. Gurmai Zita: Én nem vicceltem.) Nem, ezt halál komolyan mondom, szerintem 
biztos, hogy több a nő benne. De összességében a téma napirendre tűzését viszont 
indokoltnak látom a Külügyi bizottság egy közeljövőbeli ülésén, képviselő asszony. Azt 
hiszem, erről különösen abból a szempontból érdemes beszélnünk, hogy mennyire 
sikerül integrálni a magyar külpolitika célrendszerébe a Stipendium Hungaricum 
programot. (Dr. Gurmai Zita: Egyetértek.) Azt hiszem, ebből a szempontból 
mindenféleképpen izgalmas a fölvetés. 

De lehet, hogy a vendégeinknek van másfajta kimutatása is. Tessék parancsolni! 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem áll most a 

rendelkezésemre… 
 
ELNÖK: Megadtam én a megfelelő választ. (Derültség.) 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, rendben. (Dr. Gurmai Zita: Nőbarát az elnök, 

szerencsére. - Jelzésre:) Brenner Koloman képviselő úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, és én is 

köszönöm a tájékoztatást. Arra szeretnék csak kimondottan rákérdezni, hogy van-e 
valami különleges oka, hogy az idei költségvetés szerkezete meglehetősen eltér az 
eddigi költségvetések szerkezetétől. 

Itt mind az előterjesztő részéről, mind pedig a többségi véleményt ismertető 
képviselőtársamtól a felosztást, és hogy mely fejezetekből kell összerakni az egészet, ezt 
most megtudtuk. Ugyanakkor én arra szeretnék rákérdezni, hogy van-e valami különös 
oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok közül kizárólag ezek szerepelnek így külön 
kiemelten, amelyeket én egyébként nyilvánvalóan a Jobbik nevében mindegyiket 
kimondottan és kiemelten támogatok, tehát a csángó-magyar együttműködést, vagy az 
említett Stipendium Hungaricumot is nyilvánvalóan mint volt egyetemi vezető is, és 
ugyanez vonatkozik a határon túli magyarság gazdasági támogatására is, amit mindig 
is támogattunk. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami különleges oka 
annak, hogy csak ezek szerepelnek így név szerint megjelenítve, míg az összes többi 
támogatás csak egy egyszerű soron jelenik meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A törvényjavaslat 

összeállítása során egyrészt egy egyszerűsítési és áttekinthetőségi, jobbítási szándék 
vezérelt bennünket. Ezért a gazdaság védelmével, újraindításával kapcsolatos 
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előirányzatok kerültek a Gazdaságvédelmi Alapba, ott külön szerepeltetve, hogy melyik 
minisztérium felügyelete alá tartoznak; illetve a minisztériumoknál maradó 
előirányzatoknál is meg szerettük volna szüntetni azt az elaprózódást, hogy néha 10-
20-30 millió forintokkal kellett foglalkozni, ezáltal egy nagyobb rugalmasságot 
biztosítva a minisztériumoknak, hogy meg tudják mondani, hogy egy adott 
programcsoporton belül mely programot akarnak esetleg priorizálni. Ez volt az oka 
ennek. (Dr. Brenner Koloman: Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, a részletes vita első szakaszának 

lezárását fölteszem szavazásra. Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a törvényjavaslat a 
bizottság véleménye szerint a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ki 
támogatja ezt? (Hét.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Nincs ilyen.) Ki tartózkodik? 
(Három.) 7 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. Az első 
vitaszakaszt lezárom. 

Megnyitom a második vitaszakaszt, amelyben képviselői módosító javaslatokról 
kell állást foglalnunk. Tájékoztatom önöket arról, hogy a Külügyi bizottsághoz címezve 
két képviselői módosító javaslatot nyújtottak be, mindkét javaslat esetében a benyújtó 
Gurmai Zita képviselő asszony, bizottságunk tagja. A módosító javaslatokról történő 
állásfoglalás során a kiosztott háttéranyag alapján fogunk haladni. 

Elsőként a háttéranyag 64. pontját tárgyaljuk, amely összefügg a 982. ponttal, 
tehát ezekről együtt szavazunk. Kérdezem képviselő asszonyt, kívánja-e indokolni a 
módosító javaslatát.  

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Az egyiket mindenképpen szeretném, már csak 

azért is, mert rendkívül fontosnak tartom. Ezenkívül az igazságügyi miniszter asszony 
létrehozott egy olyan munkacsoportot, amelyben ezzel, tehát a családon belüli erőszak 
ügyével átfogóan elkezdtek dolgozni. Természetesen én is számos civil női szervezettel 
egyeztettem, és arra tettem javaslatot, hogy egy komplex, átfogó jelzőrendszerre van 
szükség, valamint az igazságszolgáltatás minden tagjára kiterjedő képzési programra, 
mert egyszerűen szükség van arra, hogy a szakemberek felismerjék az erőszakot, 
felismerjék az erőszak természetét, hogy az áldozatoknak ne okozzanak több 
problémát, mint amennyi egyébként is van. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy fel 
legyenek számolva a párhuzamosságok és az úgynevezett hatásköri zavarok is. Úgy 
gondolom, mindenféleképpen véget kell vetni a tudáshiánynak és szakemberhiánynak, 
illetve pénzhiánynak, ez ebben segítség lehetne. 

Úgy gondolom, hogy ha a 2021-es költségvetés keretében létre tudunk hozni egy 
nő- és családvédelmi jelzőrendszert, a mai gyermekvédelmi jelzőrendszerre építve - 
tehát ez lenne az alapjavaslat -, ezzel tovább lehetne erősíteni a jelzőrendszer tagjainak 
a felelősségét. A jelzés elmulasztása járjon erőteljes és biztos szankcióval, és tekintsük 
a jelzés elmulasztását is veszélyeztetésnek, mint ahogy egyébként az is. Ehhez viszont, 
úgy gondolom, szükség lenne egy olyan erőszakellenes koordinátorra, aki kidolgozza a 
jelzőrendszer bővítésének koncepcióját, és a vonatkozó törvényjavaslatot négy 
hónapon belül leteszi a kormány és az Országgyűlés asztalára. Ez egy olyan ügy, amely 
szerintem pártok feletti ügy, mármint ennek a dolognak a kezelése. A koordinátor 
további feladata lehet a gyámhivatal, a bíróság és a jelzőrendszer tagjai közötti 
koordináció, az együttműködési problémák orvoslása, illetve jogszabály-módosítás 
esetén az egyeztetések lefolytatása, illetve a normaszövegek előkészítése és benyújtása 
az Országgyűlésnek. A koordinátornak lenne a dolga továbbá a rendőrségre, 
gyámhivatalra, bíróságokra, közoktatás szereplőire, tehát a jelzőrendszer tagjaira 
vonatkozó oktatási-képzési programok kidolgozása, ezen oktatások, képzések 
szervezése, ellenőrzése. Mindehhez valójában van egy céldátum: két éven belül minden 



9 

érintett szakember megismeri az erőszak természetét és felismeri a jeleit, mert 
szerintem eredményt csak ebben az esetben lehet elérni.  

Én azt gondolom, így van esély arra, hogy érdemben lehessen a családon belüli 
erőszakos esetek számát csökkenteni. S úgy gondolom, ezt az erőszakellenes 
koordinátort a költségvetésben és az államigazgatásban az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
alá - amelynek egyébként a munkáját itt is köszönöm - lehetne rendelni. Most nem 
ismétlem meg azt, hogy konkrétan úgy gondolnám, hogy egy 3 milliárdos 
keretösszeggel ezt meg lehetne csinálni; azt gondolom, ennyit mindenféleképpen 
megér a magyar gyerekek és nők testi és lelki épsége. Hosszú-hosszú évek óta ezzel 
foglalkozom. Beszélgettünk az isztambuli egyezményről; engem az érdekel, hogy az 
üggyel tudjunk foglalkozni, és azt gondolom, ez egy olyan ügy, amiben nagyon 
szeretném, ha lenne konszenzus a kormánypártok és az ellenzék részéről. Ennyit 
szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontja? 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Érdeklődnék az iránt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tetszenek képviselni. 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot, rendben. Amennyiben nincs további kérdés vagy 

hozzászólás, fölteszem szavazásra. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Három.) 3 
igen. Ki tartózkodik? (Hét.) 7 tartózkodás; nem szavazat nem volt. A bizottság 3 igen 
szavazat és 7 tartózkodás mellett nem támogatja a módosító javaslatot. 

Rátérünk a következő módosító javaslatra: az egymással összefüggő 987. és 
1492. pontokra. A módosító javaslat benyújtója ez esetben is Gurmai Zita képviselő 
asszony. Kívánja-e indokolni módosító javaslatát? Tessék parancsolni! 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Miután a költségvetési vitában az 

önkormányzatokkal kapcsolatosan is felszólaltam, és egyértelművé vált számomra, 
hogy a nyírbátori egyéni választókörzetből Simon képviselő úr azt mondta, hogy egy 
csomó minden nem valósult meg az elmúlt időszakban, tehát úgy gondolom, ez 
mindenféleképpen egy olyan ügy, amin érdemes lenne elgondolkozni, hogy ezek az 
utak a településnek rendkívül hasznosak lennének. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontját kérdezem. 
 
JUHÁSZ MÁRIA osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

módosító indítványt - ez tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, fölteszem 

szavazásra. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Három.) 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Hét.) 7 nem. 3 igen és 7 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai további módosítási 
szándék megfogalmazására nem tettek javaslatot, a részletes vita második szakaszát 
lezárom; erről szavaznunk is kell. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Ez egyhangú, 
köszönöm szépen. 
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Fölhívom a képviselőtársak figyelmét arra, hogy a kisebbségi vélemény 
leadásának feltétele, hogy a bizottsági jelentésről való szavazásban részt vegyenek és 
kisebbségben maradjanak. Úgy látom, hogy erre vonatkozó szándék nincs. 

Végül a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról szavazunk. Ki 
támogatja ezt? (Hét.) 7 igen szavazat. Ki tartózkodik? (Három.) 3 tartózkodás mellett, 
7 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Reményeink szerint utolsó bizottsági ülésünket a tavaszi 
ülésszakban június 29-én, hétfőn tartjuk nagykövetjelölt kinevezés előtti 
meghallgatásával. Az időpontot még véglegesítjük, előreláthatóan délelőtt 10-11 óra 
körül. Erről időben fogjuk tájékoztatni a képviselőtársakat. 

Az egyebekben további észrevétel? (Jelzésre:) Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Elnök úr, szó volt arról, hogy a lengyelországi út 

halasztódik.  
 
ELNÖK: A lengyelországi út halasztódik, igen.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Ezzel kapcsolatosan van-e már esetlegesen bármi 

konkrétum? 
 
ELNÖK: Nincs.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Jó, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az ősz folyamán fogjuk ezeket a külföldi útjainkat pótolni. További 

hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Szép napot, jó munkát kívánok minden 
képviselőtársamnak. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 48 perc)  

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


