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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdjük az ülésünket. Nagy Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
vendégeinket, az előterjesztőket és minden jelenlévőt. 

Bejelentem, hogy határozatképesek vagyunk, és a napirendet fölteszem 
szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Első napirendi pontunk a költségvetés; uniós napirendi pont. Az előterjesztő 
képviseletében köszöntöm a Pénzügyminisztériumból Fülöp Csaba főosztályvezető 
urat és Haág Tibor vezető kormány-főtanácsost. 

A 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 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdése szempontjai szerinti vizsgálatából áll. Az 
előterjesztőktől kérdezem, hogy álláspontjuk szerint a javaslat megfelel-e a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.  

Hozzászólások 

FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint megfelel a követelményeknek. Az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeket teljesíti, törvényi szinten 
került benyújtásra, amint azt az Alaptörvény meghatározza. Nemzetközi és európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeket nem sért, és a jogszabályszerkesztésről szóló IM-
rendelet előírásai szerint került összeállításra. Az igazságügyi tárca ellenőrizte is a 
közigazgatási egyeztetés során ezt. Köszönöm szépen.  

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

a törvényjavaslat részletes vitája során van lehetőség többségi vélemény kialakítására, 
illetőleg kisebbségi vélemény megfogalmazására. Tekintettel azonban a költségvetési 
javaslat tárgyalására vonatkozó speciális szabályokra, a tárgyaló bizottságok többségi 
véleményét és a megfogalmazott kisebbségi véleményeket a Költségvetési bizottság 
előadói fogják ismertetni a plenáris ülésen.  

Ennek megfelelően a bizottság többségi véleményét a részletes vitáról szóló 
jelentés fogja tartalmazni, illetőleg a kisebbségi véleményt függelékként kell majd 
hozzácsatolni. Felívom szíves figyelmüket arra, hogy az írásba foglalt bizottsági és a 
kisebbségi vélemény is csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
elhangzottak.  

Mindezekre tekintettel megadom a szót a bizottság tagjainak kérdéseik, 
észrevételeik, véleményük elmondására. (Jelzésre:) Csenger-Zalán alelnök úr! 

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

elnök úr. A többségi véleményt ismertetném.  
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium jövő évi költségvetése lehetővé teszi, 
hogy a tárca aktívan hozzájáruljon Magyarország újraindításához. A 
beruházásösztönzés és az exportfejlesztés ebben a tekintetben kiemelt jelentőséggel 
bír, ennek megfelelően a minisztérium külgazdasági tevékenységében továbbra is 
központi szerepet játszik.  

Új elemként létrejön a Brexit Alkalmazkodási Tartalék nevű alap az Egyesült 
Királyság Európai Unióból való kilépése következtében hátrányba került gazdasági 
szektorok és szereplők támogatására, az Indonéziában végrehajtandó infrastrukturális 
nagyprojektek megvalósulásához szükséges tőkebefektetések fedezetéül a Magyar-
Indonézi Tőkealap, továbbá jelentős összeg áll rendelkezésre a hazai űripar 
fejlesztésére is.  

Mindemellett a külügyi feladatokra elkülönített források sem csökkennek. 
Ellenkezőleg: az Információs Hivatal költségvetése, a külképviseleti beruházások 
támogatása, illetve a Stipendium Hungaricum kiválósági ösztöndíjprogram 
finanszírozása is mind-mind jelentősen nő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs több hozzászóló, szavazás következik. Kérdezem a 
bizottságot, megfelel-e a bizottság véleménye szerint a törvényjavaslat a házszabály 
44. § (1) bekezdésben foglaltaknak. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. A vita első szakaszát lezárom. 

Megnyitom a vita második szakaszát. Tájékoztatom önöket arról, hogy a Külügyi 
bizottsághoz címezve képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra. Tekintettel 
továbbá arra, hogy a bizottság tagjai saját módosítási szándék megfogalmazására sem 
tettek javaslatot, a részletes vita második szakaszát is lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. 

Tisztelt Bizottság! Fölteszem szavazásra. Ki támogatja a részletes vita lezárását? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. Felhívom most szíves figyelmüket, hogy a kisebbségi 
vélemény leadásának feltétele, hogy a bizottsági jelentésről való szavazásban részt 
vegyenek és kisebbségben maradjanak. Örömmel tapasztaltam, hogy nem ez a helyzet. 

Végül, tisztelt bizottság a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról 
szavazunk. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.)  

A bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. A napirendi pont végére értünk. Köszönjük szépen vendégeinknek a 
megjelenést. Szép napot, jó munkát kívánok önöknek. (Az 1. napirendi pont 
tárgyalásához érkezett vendégek elhagyják a termet.) 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű 
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról 
szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló T/16209. számú törvényjavaslat  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pontunk keretében megvitatjuk a Magyarország Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a 
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magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslatot.  

Köszöntöm Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető urat. A részletes vita 
lefolytatásáról döntünk a házszabály 102. § (6) bekezdése alapján. Elsőként ez a 
feladatunk. Javaslom, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kíván-e valaki ehhez hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Felteszem szavazásra. A bizottság arról dönt, hogy lefolytatja a részletes vitát. Ki 
támogatja ezt? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amely a megfelelő házszabályi 
rendelkezésnek való megfelelésről szól. Az előterjesztőt kérdezem, főosztályvezető 
urat, hogy álláspontja szerint megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek a törvényjavaslat. Parancsoljon!  

Tárnoki-Zách Péter bevezetője 

TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Az előterjesztő véleménye 
szerint a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak a törvényjavaslat 
megfelel. Az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek eleget tesz, a 
jogrendszer egységébe illeszkedik, mert törvényi szinten került benyújtásra. 

A nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek 
megfelel, ezeket nem sérti, illetve a jogalkotás szakmai követelményeinek is megfelel, 
az a közigazgatási egyeztetés során az Igazságügyi Minisztériummal, illetve a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi jogi szakterületével egyeztetve volt. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kíván-e valaki hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs hozzászólási szándék, fölteszem szavazásra. Ki támogatja 
azt, hogy megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek a 
törvényjavaslat? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. A vita első szakaszát lezárom.  

A vita második szakaszát megnyitom. A bizottság kormánypárti tagjai javaslatot 
tettek saját módosítási szándék megfogalmazására. A tervezet négy jogtechnikai jellegű 
módosítópontból áll. Elsőként az előterjesztőt kérdezem, hogy támogatja-e a 
módosítási szándékot. Parancsoljon! 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Az 

előterjesztő támogatja a módosítópontokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e valakinek 

hozzászólási szándéka? (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, akkor fölteszem szavazásra, hogy támogatja-e a bizottsági 

módosító javaslat tervezetét a bizottság. (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2. 

A bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. Ezzel a részletes 
vita második szakaszát is lezárom.  

Most pedig a részletes vita lezárásról kell döntenünk. Ki támogatja ezt? 
(Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2. 
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7 igen szavazattal, 2 tartózkodással lezártam.  
A bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is 7 igen szavazat. 

Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2. 
A bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  
Lezártuk a napirendi pontot. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a 

megjelenést. (Tárnoki-Zách Péter távozik az ülésről.) Viszontlátásra! 

Egyebek 

A 3. napirendi pont. Néhány konkrét időpont van, ami még itt az előttünk álló 
hetekben az asztalunkon szerepel, tisztelt bizottság. 

A Külügyi bizottság következő ülésének időpontja június 7-e hétfő, 9 óra. 
Nagykövetjelölteket - egyelőre úgy néz ki, hogy három nagykövetjelöltet - fogunk 
meghallgatni; tehát június 7-e, hétfő. 

A következő: másnap - sokat találkozunk a héten - a V4 Külügyi bizottságok 
videokonferenciája lesz június 8-án 14 órától 17 óra 30 percig. A magyar delegációba 
egyelőre az elnökséget jelöltem, de ha valaki szeretne az elnökségen túlmenően a V4 
Külügyi bizottságok videokonferenciáján részt venni, jelezze a titkárságon, és meg 
tudjuk oldani. Tehát ez egy lehetőség a képviselőtársaim számára. Tehát június 8-án 14 
órától 17 óra 30-ig kerül sor a V4 videokonferenciára. 

Ugyanezen a héten szerdán is 12 órakor van egy meghívásunk. A Türk Tanács 
budapesti képviseleti irodája - Hóvári János nagykövet úr - ebédre invitálta a Külügyi 
bizottság tagjait, hogy beszámoljon a Türk Tanács tevékenységéről, és eszmecserét 
folytassunk a Türk Tanács vonatkozásában egy kellemes ebéd keretében. 
Előreláthatóan az Ybl-villában fog erre sor kerülni június 9-én szerdán 12 órai 
kezdettel. A bizottsági titkárság erről majd mindenkit tájékoztatni fog.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek még kérdése az egyebek napirendi pont 
keretei között? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen. Az ülést berekesztem. 
Szép napot, jó munkát kívánok. Viszontlátásra.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


