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Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10710. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása  

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az alelnök urakat, 
köszöntöm Haág Tibor főosztályvezető urat a Pénzügyminisztérium részéről mint 
előterjesztőt, és minden kedves érdeklődőt, aki követi bizottsági ülésünket.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel 
bizottságunk munkáját a mai ülésen dr. Sándor Tamás helyett Takács Gabriella, a 
Kulturális bizottság munkatársa segíti. Régi munkatársi ismeretség van közöttünk még 
a hajdani Oktatási bizottságból. Köszönöm szépen a segítségét. 

Távolmaradását a bizottsági ülésről előzetesen írásban bejelentette dr. Molnár 
Zsolt. Megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 8 igen szavazattal a 
napirendet elfogadtuk. 

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

Egyetlenegy napirendi pontunk van, a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, mely a T/10710. számot viseli. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy költségvetési vitánkat két szakaszban fogjuk lefolytatni. A részletes 
vita első szakaszában fogjuk azt vizsgálni, hogy megfelel-e a határozati házszabálynak 
és a jogszabályoknak a benyújtott költségvetésitörvény-javaslat, illetve ebben a 
vitaszakaszban kerülhet sor a többségi és kisebbségi véleményekre, majd a részletes 
vita szakaszában döntünk a módosító javaslatokról. Jó hírem van, mindösszesen két 
darab módosító javaslat érkezett bizottságunkhoz. 

A vitának ebben a szakaszában megkérdezem főosztályvezető urat, hogy kíván-
e szólni az előterjesztő nevében most a költségvetésről. (Jelzésre:) Igen. Öné a szó. 

Haág Tibor kiegészítése 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! A T/10710. számon benyújtott törvénytervezet megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszeri 
egységbe, hiszen törvényi szinten került benyújtásra és az államháztartási törvény által 
előírt határidők pontos betartásával. A törvénytervezet nemzetközi jogból és európai 
uniós jogból származó kötelezettségeket nem sért, megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, amit az igazságügyi tárca a közigazgatási egyeztetés során 
ellenőrzött. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Köszönöm szépen azt is, hogy 

mind költségvetés-, mind zárszámadásügyben ön bizottságunk állandó előterjesztője a 
kormány képviseletében, és mindig hoz nekünk egy áttekintő, összesített táblázatot, 
hiszen nemzetpolitikai kiadások nemcsak a Miniszterelnökségen és a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságon, a hozzá kapcsolódó Bethlen Gábor Alapkezelőnél vannak, hanem 
több minisztériumnál is, és ez mindig megkönnyíti a kitekintésünket, és mindig 
információkat ad, ezt köszönöm szépen. 
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Most van lehetőség a kisebbségi és többségi vélemények megfogalmazására. 
Elsőként Fenyvesi Zoltán alelnöknek adom meg a szót. Képviselő úr, alelnök úr! 

Hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A többségi véleményt szeretném 
elmondani a bizottsági ülésen. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetése biztosítja a 2010-ben elkezdett 
nemzetpolitikai programok folytonosságát. A magyar nemzet megerősítését célozza 
mind a Kárpát-medencében, mind a diaszpórában. Magyarország Kormánya biztos 
keretet ad a jövő évi költségvetésben is a külhoni családok támogatására, a határon túli 
magyar vállalkozások versenyképességének biztosítására, a kultúra, az oktatás 
fejlesztésére, a magyar közösségek megerősítésére. Folytatódnak a sikeres 
nemzetegyesítő programok, így a Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándor-
program is. 

Ha nemzetpolitikai szempontból tekintjük át Magyarország 2021-es 
költségvetését, érdemes kiemelnünk néhány területet a teljesség igénye nélkül. 
Immáron második éve, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá 
került a csángó-magyar együttműködési program támogatása. A program indulása 
előtt, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy sajnos Csángóföld volt az egyik 
legelhanyagoltabb nemzetrész. Az idei év 532 milliós előirányzata jövőre 
1 milliárd 500 millió forintra fog növekedni, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
Csángóföld fejlesztése is a többi magyar területtel együtt történjen meg. Már most is 
folyamatban vannak gazdaságfejlesztési, oktatási, hagyományőrzési programok, 
valamint több közösségi ingatlan fejlesztése is a tervek között szerepel.  

Szintén a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletével működik a 
Gazdaságvédelmi Alapon belül a határon túli gazdaságfejlesztési program támogatása. 
Ennek révén az elmúlt években soha nem látott vállalkozásfejlesztési projektek 
valósulnak meg, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá az egységes Kárpát-
medencei gazdasági tér megteremtéséhez. A szülőföldön való boldogulás legfontosabb 
programja ez. Eddig számos gazdálkodó családot, vállalkozót ért el a támogatás. A kis 
összegű mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési támogatásoktól egészen a nagy, 
komplex beruházásokig mindenki megtalálhatta a számításait az anyaország nyújtotta 
lehetőségek között. Az elkövetkező két évben ezt a programot minden határon túli 
területen folytatni kívánjuk. 

A határon túli műemlék-felújítási programot a jövő évben is 500 millió forinttal 
támogatja Magyarország Kormánya. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejlesztésében kerül meghatározásra a határon túli felsőoktatási feladatok támogatása. 
Jövőre ez a feladat 798 millió forinttal gazdálkodhat. Az EMMI hatásköre a határon 
túli kulturális feladatok támogatásának kezelése, itt is jelentős a növekedés 2021-re. 
Míg ebben az évben a tárca 119,2 millió forinttal, addig jövőre 121,4 millió forinttal 
támogatja a határon túli előadó-művészeti szervezetek, színházak, táncegyüttesek 
szakmai programjait. A kormányzati szervek mellett a Magyar Tudományos Akadémia 
is gondoz nemzetpolitikai feladatot, idetartozik a határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatása. Ez az előirányzat tartalmazza a határainkon túli 
magyar tudományosságot támogató akadémiai program forrását, valamint a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatását. 

Végül megemlíteném a Bethlen Gábor Alap támogatását. Ezen belül 
működtetnek különféle nemzetpolitikai programokat. Idetartozik a nagy múltú 
Rákóczi Szövetség támogatása, valamint a Határtalanul! program támogatása, mely 
program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra. A program 
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keretében magyarországi, valamint külhoni magyar diákok az alapból nyújtott 
támogatással kirándulásokon vesznek részt a szomszédos országok magyarok által 
lakott területein, itt személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ezzel a 
nemzeti öntudat, valamint az összetartozás-tudat erősítéséhez.  

Összességében kiemelhetjük, hogy a 2021. évi költségvetésitörvény-javaslat 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a 
jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek is. Ezek 
ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Jelzésre:) Balczó 

képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót.  
Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid lesz a hozzászólásom. Egyrészt szeretném 

megköszönni ezt az összegzést, amelyből látható, hogy milyen célokra milyen 
forrásokat biztosít a magyar költségvetés a határon túli magyaroknak. Én magam is 
elkezdtem a költségvetés dzsungelében keresni ezeket, de ilyen teljességgel nem 
találtam meg. Nyilván az elfogadott kifejezés a „támogatás”, én azt mondom, hogy ez 
egy forrásbiztosítás. Ez egy kötelezettség egyébként számunkra, és örülök annak, hogy 
ilyen komoly összegeket fordít a jövő évi költségvetésben Magyarország ezekre a 
feladatokra, beleértve a határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatását is. 
Világossá szeretném tenni, hogy a Jobbik ezzel is egyetért, de azt elvárja, vagy 
fontosnak tartja, hogy ezeknek a komoly összegeknek a pályáztatása, a pénzek 
felhasználása egy ellenőrizhető, átlátható rendszerben történjen. Ez a rövid 
megjegyzésem nem egy kisebbségi véleményrész akar lenni, a magam részéről 
fontosnak tartom, hogy az egyébként teljesen korrekt többségi véleményt a Jobbik 
támogassa, és ebben a bizottságban ne is jelenjen meg kisebbségi véleményével, ami 
valójában nem is az volt, csak egy megjegyzés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr!  
 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném 

megköszönni főosztályvezető úrnak a kiegészítést.  
Elöljáróban, vagy összességében annyit szeretnék mondani, hogy nagyon 

üdvözlöm azt, hogy a korábbi évek tendenciáihoz hasonlóan a jövő évi költségvetésben 
is jelentős mértékű támogatás fog külhoni magyar célokra megvalósulni. Külön 
üdvözlendő, hogy a gazdaságfejlesztési programok a jelek szerint folytatódni fognak, és 
az a megkezdett munka, mely nemcsak az oktatás, nemcsak a kultúra, nemcsak az 
anyanyelvhasználat terén erősíti a nemzeti összetartozást, melynek a gazdasági lábát is 
megteremti, az a jövőben is hangsúlyosan részét képezi a magyar nemzetgazdasági 
koncepciónak.  

Amit kicsit nehezményezek, és a tavalyi évben is megtettem ezt a kritikát, most 
is meg kell tennem, hogy nagyon nehezen átlátható a struktúra. A tavalyi évhez képest 
is nagyon sok változás volt, nagyon sok cél más soron található, más név alatt található, 
és köszönöm szépen Haág Tibor főosztályvezető úrnak, hogy az idei évben is ezt 
kiegészítette. Próbáltam közben én is követni, de itt azért van jó pár olyan költségvetési 
tétel, amelynek a látszólagos módosításával több tétel is le van nullázva. Feltételezem, 
hogy ez nem lenullázást jelent a gyakorlatban, pusztán arról van szó, hogy ezek a célok 
másik költségvetési sorban, más fejezetekkel egybevonva fognak megvalósulni, ezért 
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én most gondolkodtam, hogy ezen akár egyesével végigmegyek, és mindegyikre 
rákérdezek, de nem szeretném feleslegesen húzni az időt, és visszaélni a türelmükkel, 
néhány példát szeretnék csak kiragadni, és kérni ehhez egyfajta magyarázatot vagy 
eligazítást.  

Említettem itt a gazdaságfejlesztési támogatásokat. Nem teljesen világos 
számomra, hogy a Gazdaságvédelmi Alapnál, ami nem a mostani táblázatban szerepel, 
hanem ez egy külön része a költségvetésnek, szerepel 25,6 + 5,5 milliárd forint 
gazdaságfejlesztési programokra, és van egy külön 6,8 + 15,8 milliárdos „Regionális és 
határ menti gazdaságfejlesztési támogatások” fejezet. Itt jól értem, vagy jól gondolom-
e, hogy a klasszikus értelemben vett, szomszédos országokba irányuló 
gazdaságfejlesztési támogatásokból ide lettek esetleg átcsoportosítva, mert ha most 
megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt a 34 milliárd forintból az előirányzat nulla 
forint. Esetleg ennek kapcsán szeretnék majd eligazítást kérni, illetve itt több ilyen van.  

Feltételezem például, hogy a műemlékvédelmi feladatokat - tegnap volt az 
általános vitája az újonnan létrehozandó alapítványnak -, feltételezem, hogy majd ez az 
új alapítvány, mely a közép-európai épített örökség megőrzését tűzte ki célul, fogja 
átvenni. De van például ilyen, hogy „Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-
európai Segítő Szolgálata”, ami 65 millió forint volt, és most nulla forint. Eltűnt a 
hungarikumok népszerűsítése, támogatása, a határon túli agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások. Van egy fontos változás a határon túli felsőoktatási és köznevelési 
feladatokban, amelyek, ha jól értem, akkor átkerültek a nemzetközi európai uniós és 
határon túli felsőoktatási programok támogatására az ITM-hez, a másik 
minisztériumhoz. Viszont ha jól látom, akkor itt jelentős összegkülönbség van, 
konkrétan, azt hiszem, nagyjából a fele maradt az eredeti összegnek. 

Eltűnik például az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ezt sem látom. 
Esetleg Lázár képviselő úr, akinek a szűkebb pátriájához közel van ez a terület, talán 
tud bővebb információt erről szolgáltatni, mert nagyon nehezményezném, vagy nem 
érteném, ha ez esetleg véletlenül kikerült volna, ha már ilyen szépen, helyes és 
támogatandó módon a megyét is ennek a szellemében átneveztük Csongrád-Csanád 
megyének - amelyet ezúton is helyeslek és üdvözlök -, úgyhogy ennek kapcsán 
szeretnék kérni bővebb tájékoztatást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Más képviselői hozzászólás a költségvetéshez 

van-e? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy tisztelettel kérdezem főosztályvezető 
urat, hogy ami konkrétum felmerült Bencsik képviselő úr kérdéseiben, arra tud-e itt és 
most válaszolni. (Jelzésre:)  

Haág Tibor válaszadása, reagálása 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. A Gazdaságvédelmi 
Alapban szereplő két előirányzat, vagyis ami felmerült, a regionális határ menti 
gazdaságfejlesztési támogatások előirányzatai a jövőben is a KKM-hez fognak tartozni. 
A Gazdaságvédelmi Alapban szereplő előirányzatok szabályozása, működtetése 
ugyanúgy fog változatlanul működni, mint az előző évben. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásáról szóló miniszteri rendeletek hatályossága nemcsak a 
fejezetben megtervezett, hanem a Gazdaságvédelmi Alapban szereplő előirányzatokra 
is kiterjed. Azért vannak a Gazdaságvédelmi Alapban ezek az előirányzatok, mert ha 
minden, a járványüggyel kapcsolatban, a gazdaságfejlesztéssel, a gazdaság 
újraindításával kapcsolatban minden a szerint fog történni, amit a mai kitekintések 
prognosztizálnak, akkor tulajdonképpen itt a két nevezett előirányzat esetében 
mondhatjuk azt, hogy azonos célra - függetlenül attól, hogy a prezentációban egy másik 
alapban szerepelnek - kerülnek felhasználásra. Azonban ha nem, tehát ha ezek a 
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feladatok és célok nem tudnának maradéktalanul megvalósulni, akkor a kormánynak 
megvan az a jogköre, hogy a Gazdaságvédelmi Alapban szereplő előirányzatokat más 
célra felhasználja, és átcsoportosítsa. Tulajdonképpen ezért - én úgy gondolom - 
tekinthető ez újdonságnak, részben újdonságnak, mert már 2020-ban, a vészhelyzet 
ideje alatt is használta a kormányzat ezt a technikát a források gyors, minél kisebb 
adminisztrációval járó biztosítására. 

Ennyire részletesen nem tudtam készülni, hogy mi hol található. Első ránézésre 
én is azt gondolom, hogy néha nem lehet megtalálni azoknak a feladatoknak a konkrét, 
nevesített finanszírozását, amelyek eddig a költségvetési törvény 1. számú 
mellékletében felfedezhetők voltak. Itt történt egy jelentős egyszerűsítés, 
tulajdonképpen ezek összevonásokat jelentenek. Rengeteg olyan politikai döntés 
született a 2010. év óta, ahol valamikor megkívánta a politika, hogy egy sor, egy fejezeti 
kezelésű előirányzat vagy feladat finanszírozása látható módon jelenjen meg a 
prezentációban, és ezek a történelmi hagyományokra való tekintettel sokszor úgy 
maradtak, tehát itt tulajdonképpen csináltunk egy tabula rasát. Ez egyrészt 
egyszerűsítette, és folyománya az, hogy régi tételeket nem lehet kiolvasni azonnal az 
előterjesztésből, de ez nem azt jelenti, hogy nem finanszírozódnak. Másrészt ez a tárcák 
felelősségét is valahol megnöveli, de egy nagyobb mozgásteret is biztosít, mert - csak 
mondok egy számot példaképpen - három előirányzat egy előirányzattá való 
összevonása azt jelenti, hogy a feladatok változatlanul maradnak, a finanszírozás így 
történik, azonban ha az egyik feladat bármilyen objektív indok miatt hátrányba kerül, 
a többi feladatra a tárca saját hatáskörben forrást biztosíthat. Tehát itt egy nagyobb 
mozgástér van a rendelkezésükre bocsátva, és tulajdonképpen egy nagyobb felelősség 
is a feladat végrehajtására. 

Én így, tételesen biztosan hogy nem tudtam volna képviselő úr kérdésére 
válaszolni, hogy mi hol van. A fejezeti indoklások ma is azért elég terjedelmesek, és 
mivel egy kötelező forma alapján készülnek, így teljességében nem is adhatnának erre 
választ, de bármelyik olyan hiányzónak tekintendő tételt, amit a képviselő úr fontosnak 
tart, én nagyon szívesen, rövid időn belül meg tudom válaszolni. Tehát mondhatnánk 
azt is például, most hirtelen itt eszembe jut, hogy a Kőrösi Csoma Sándor-programot 
nem tudjuk kiolvasni, de tudjuk, hogy a Miniszterelnökség egyik fejezeti kezelésű 
előirányzatában, a „Nemzetpolitikai támogatások” fejezeti kezelésű előirányzatából 
finanszírozódik, vagy a Petőfi Sándor-program is például. Tehát vannak olyan dolgok, 
amit ma, én mint a Pénzügyminisztérium tisztviselője, nem minden esetben tudom 
kiolvasni a teljes államháztartási költségvetésből, de ezt a segítséget is nagyon szívesen 
felajánlom. Köszönöm szépen.  

További hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Bencsik 
képviselő úr ismét! 

 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 

tájékoztatást, de engem ez is abban erősített meg, hogy nagyobb megnyugvást 
jelentene, nemcsak nekem, az kevésbé fontos, hogy nekem mi jelent megnyugvást, 
minthogy az érintetteknek, ha ezek a célok külön fejezeti sorban volnának nevesítve. 
Tudjuk, hogy a költségvetés év közben mindig tervezhető, újratervezhető, módosítható, 
és különösen láttuk, hogy a külhoni támogatások esetében rendszeresen 
kormányhatározatokban szokott a kormány év közben, az adott célokhoz rendelve, 
előre egyébként nem tervezett, vagy legalábbis a nyilvánosság részére nem 
kommunikált, nem tervezett eseti támogatásokat, egyedi elbírálásokat, egyedi 
projekteket támogatni. Persze mindig azt mondjuk, hogy az adott céllal legtöbbször, a 
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legtöbb esetben egyet is lehet érteni, lehet támogatni, de ez az egész tervezhetőségét, 
átláthatóságát azért csökkenti, és maguknak az érintetteknek is, azt gondolom, 
egyetértve azzal, amit főosztályvezető úr mondott, hogy itt a rugalmasság egy fontos 
szempont, ezen célok megvalósulásának valamiféle nagyobb biztosítékát vagy 
garanciáját mégiscsak az szolgálná, ha ezek külön nevesítve lennének. Most 
Ópusztaszert emeltem ki, az emlékparkot, de itt van a várpalotai Trianon Múzeum és 
több más cél is, úgyhogy ezzel együtt is, megköszönve a kiegészítést, fenntartom azt az 
álláspontomat, hogy jobb, hasznosabb és támogathatóbb lenne, ha ezek a költségvetési 
célok szétszálazva, külön sorban lennének feltüntetve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor rögtön áttérünk a két módosító javaslatra. Annyit 
engedjenek meg számomra a költségvetéssel kapcsolatban, hogy azért azt 
mindannyian tudjuk, hogy egy járványnak az egészségügyi és gazdasági hatásaival küzd 
most Magyarország is, és ez befolyásolja a költségvetést, hiszen jövőre is kellett 
terveznünk járványügyi védekezésre és a gazdaság védelmére is két hatalmas alapot. 
Mindamellett azt gondolom, hogy Magyarország jó úton van a válságkezelés 
tekintetében, hiszen nem adókat emel, és nem megszorít, hanem éppen látványosan 
támogatja a gazdaságot és a munkahelyek védelmét, és adót csökkent, de ma még föl 
sem tudjuk mérni azt, hogy a gazdaság mennyit szűkül ebben az évben, hogy ez hány 
százalék, hogy 7 vagy 8 százalék vagy 10, mint amit a szlovákok prognosztizálnak saját 
magukra. Tehát egy zsugorodó gazdaság mellett igyekszünk többet költeni.  

Megnyugtató egyébként ez a bő 60 milliárd forint a mostani táblázatból 
nemzetpolitikára. Biztos vagyok abban, hogy ez a 2021. év végén ugyanúgy a 
100 milliárd forint környékén lesz, hiszen ebben nincsenek benne a több 10 milliárdot 
kitevő határon túli gazdaságélénkítő programok és mindazok a sorok, amiket nem 
találtunk meg még a költségvetésben. Tehát ez a költségvetés biztosítja, hogy 
mindazokat a programokat, amiket elkezdett a magyar állam, azok a zászlóshajók, a 
gazdaságélénkítő program, az óvodaépítések befejezése a határon túl, az egész 
intézményrendszer, ami a külhoni magyarságnál van, beleértve a diaszpórát is, a 
hétvégi iskoláktól kezdve a kiemelt jelentőségű intézményekig, a felsőoktatásig, ezek 
mind tudnak működni. Lehet, hogy nagy, látványos, új beruházások nem indulnak, bár 
ezzel épp ellentétes Szijjártó miniszter úr hétfői vagy keddi parlamenti bejelentése, 
hogy egy új 25 milliárdos pályázat indul magyar vállalkozóknak határon túli 
fejlesztésekre, ami nyilvánvaló, ott munkahelyeket biztosít, és biztosítja a helyben 
maradást és a boldogulást. Tehát azt gondolom, hogy nemzetpolitikánk folytatására, 
intézményrendszerének fenntartására ez a költségvetés fedezetet nyújt.  

A módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslathoz két képviselői módosító javaslat 
érkezett. A háttéranyag 296. pontjában Z. Kárpát Dániel, Jobbik, a Honvédelmi 
Minisztériumnál hadisír-gondozásra irányoz elő plusz 30 millió forintot. Ez összefügg 
a háttéranyag 1374. pontjával, ahol ezt a képviselő úr a vasúti fejlesztésektől venné el. 
Tisztelettel kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e ezt a módosító javaslatot. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Balczó 

képviselő úr! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Csak azt szeretném megjegyezni, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium fejezetében megjelenő hadisír-gondozás támogatását, 
gondolom, a képviselő úr azért ehhez a bizottsághoz nyújtotta be, mert úgy ítéli meg, 
hogy ez egyben egy nemzetpolitikai célt is szolgál, sőt azt szolgál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyébként a hadisírgondozás folyik, 

annak van támogatott összege, ezt kívánná növelni a képviselői módosító javaslat. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért ezzel a javaslattal. Aki igen, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) 2 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem 
támogatta. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság ezt 
elutasította. 

A másik módosító javaslat a háttéranyag 1307. pontjában Bana Tibor, független, 
képviselő a Gazdaságvédelmi Alapnál a körmendi országzászló felújításának 
befejezésére irányoz elő 30 millió forintot. Ez összefügg a háttéranyag 912. pontjával, 
ahol ezt a képviselő úr a kormányzati kommunikációtól vonná el. Kérdezem 
főosztályvezető urat, hogy mi az előterjesztői vélemény a módosító kapcsán. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bizottsági észrevétel ezzel kapcsolatban? 

(Jelzésre:) Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Először néztem, hogy vajon miért a 

Gazdaságvédelmi Alap körébe kerül ez, de ott van egy „Kulturális értékmegőrző 
beruházások” 4. pont. Nyilván a trianoni döntés 100. évfordulóján, az országzászló-
mozgalomra utalva, amelynek elindítója a trianoni fájdalom volt, én teljesen 
érthetőnek és támogathatónak tartom, hogy Körmenden ennek a felújításnak a 
befejezése ebben az évben indokolt lenne. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr indoklását. Mint emlékezetpolitika, 
került ide ez a módosító javaslat hozzánk, ez rendben is van, nem tudom, hogy ott a 
helyi politikai viták, amelyekről képviselő úr írt a módosító javaslat indoklásában, 
vajon lezárultak-e már. Vannak egyébként erre pályázati lehetőségek.  

Az előterjesztő nem támogatta. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Aki 
igen? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem szavazat mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk saját módosítási szándékot nem fogalmazott 
meg. Több módosító javaslatról nincs tudomásunk, ami hozzánk érkezett volna.  

Döntenünk kell a részletes vita lezárásának a tényéről. Ki az, aki egyért azzal, 
hogy a bizottsági részletes vitát lezárjuk. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Nyolc igen szavazattal ez megtörtént. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a 
döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést is jelenti, és felhatalmazza az elnököt, hogy ezt a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazattal ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság véleményét a bizottsági 
jelentés részeként kívánjuk benyújtani, és miután kisebbségi vélemény nem 
fogalmazódott meg, így azt függelékként nem fogjuk csatolni, mert ilyen nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt, főosztályvezető úrnak, a 
bizottság tagjainak, alelnök uraknak, az érdeklődőknek. A bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok önöknek!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 38 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 
 


