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Napirendi javaslat  

1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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(T/5001. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

4. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám)  
(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni Zoltán, 
Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla 
György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

7. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám)  
(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog István, 
dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi 
Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke 
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Berényi László (Fidesz) 
Csöbör Katalin (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Kővári János (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) 
Wittner Mária (Fidesz) 
Harrach Péter (KDNP) 
Lendvai Ildikó (MSZP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 
Kulcsár Gergely (Jobbik) 
Zagyva György Gyula (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) távolléte idejére Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) távolléte idejére Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) távolléte idejére dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Varga László (KDNP) Harrach Péternek (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik) távolléte idejére dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Galik Gábor kabinetvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Dux László helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelentek   
 

Dr. Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Wallnerné dr. Zsurka Ágnes főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetén időpontja: 10 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok minden képviselő hölgynek és úrnak! 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendnek megfelelően a bizottsági 

ülés tematikáját elfogadja-e. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontunk Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatai 
megvitatása.  

Szeretettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Kérem, vegyék elő a 4365. ajánlás 30. kötetét, az első pont a 4/1., mely összefügg a 
12/1., 29/30. ajánlási ponttal.  

Minisztériumi vagy kormányálláspontot tetszik tudni mondani? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Üdvözlöm én is a tisztelt bizottságot! 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium 

egyeztetett álláspontját képviselem. 
 
ELNÖK: Tehát fél kormányálláspont. Mi a 4/1-esről az álláspontjuk? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm 

szépen. 
A 4/4. javaslat következik, mely összefügg a 4/2., 4/3., 15/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. 
A 4/6 következik, összefügg a 4/5., 6/1., 13/4., 14/1., 174/3., 174/6., 175/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy az összefüggésekkel együtt értendő a 

szavazás eredménye. 
Aki támogatja a 4/6-ost? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság 3 tartózkodás mellett támogatja. 
13/2., amely összefügg a 13/3-assal. 
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Három. 
(A bizottság többsége támogatja.)  
15/1. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.)  
24/1. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.)  
26/1., összefügg a 27/1-essel.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Egyhangúlag nem támogatjuk. (17 nem.) 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
27/2., összefügg a 29/2., 29/8-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
28/1., összefügg a 29/29-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Bocsánat, itt indoklást kérnék. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A javaslat forrásaként megjelölt fejezeti tartalék a tárca rendkívüli kiadásaira szolgál 2012-
ben, ennek a csökkentése ezeket az esetleg év közben előálló rendkívüli eseményeket 
veszélyeztetné. 

 
ELNÖK: Igen. Röviden Gulyás Gergely és Gaudi-Nagy Tamás. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót.  
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Szeretném jelezni, hogy tekintettel arra a célra, ami indokolt, és amivel kapcsolatosan 
kormánypárti ígéret is elhangzott, a Fidesz-frakció támogatni fogja a javaslatot. 
Természetesen később van arra lehetőség, hogy más lábat találjunk. 

 
ELNÖK: Igen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a Fidesz támogatását, és bízom 

benne, hogy a KDNP részéről is fennáll ez, ugyanis Kalmár Ferenc képviselőtársammal közös 
javaslatról van szó. (Harrach Péter: Természetesen.)  

A Kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat felállításáról van szó a javaslatban. 
Maga a forrásmegjelölés egyébként előzetes konzultációk alapján történt miniszteri szintű 
egyeztetés alapján, és ez az az egyedüli forrás, amelyik formálisan megjelölhető volt. Nem 
igazán értem a minisztérium álláspontját, ezért arra kérem, hogy akár most gyorsan 
konzultáljon a miniszter úrral, mert tegnap nekem mást mondott erről. Miután szerencsére az 
Országgyűlés a saját maga szuverenitását gyakorolhatja, így bízom benne, hogy a támogatást 
elnyeri a javaslat. 

 
ELNÖK: Sőt, azon túlmenően a bizottság is gyakorolhatja a szuverenitását. Azt 

természetesen tudomásul vesszük, mert lesz más ilyen is, ahol maga a cél támogatandó, de 
nem biztos, hogy az, ahonnan elveszik hozzá a pénzt, mindenben megfelel a 
követelményeknek. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a támogatott javaslathoz meg lehet 
találni a lábat. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Köszönöm szépen. 

28/2., összefügg a 29/4-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)   
29/1., összefügg a 29/7-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. (17 igen.) 
29/5., összefügg a 29/6., 29/10., 29/28-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
47/1., összefügg a 47/2-essel.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
(Közbeszólás: A 29/2-ről nem kell szavaznunk? - dr. Arczt Ilona: Az a lába volt 

valaminek, és arról a 27/2-nél döntöttünk. - Egyeztetés.) 
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ELNÖK: Az a 27/2-essel együtt volt. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Tehát a 47/1-est aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. (A bizottság többsége támogatja.)  
(Hangos beszélgetés, zaj a teremben.) 
Bocsánat, kérem, a magántanácskozásokat szíveskedjenek befejezni, különben nem 

fogjuk egymást érteni. 
Valószínűleg a sillabuszban - kérem ellenőrizni - a 27/2. kapcsolódónak van 

feltüntetve a 29/2-essel, és két különböző tárgya van, az egyik a Nemzeti Civil Alap, a másik 
pedig a Wekerle.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ugyanannak a módosító indítványnak három lába van, a Wekerle is az egyik lába.  
 
ELNÖK: És az nem volt támogatott. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Így van. (Egyeztetés, beszélgetés.) 
 
ELNÖK: képviselő úr, hogy mi van megbeszélve, az egy dolog, a 

magántanácskozmányok engem nem kötnek. Ha nem tetszik, bizottsági módosító javaslatra 
tessék javaslatot tenni. 

51/1., összefügg a 69/6-ossal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
51/2., összefügg az 54/1., 66/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
51/3., összefügg az 54/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) 
67/2., összefügg 69/1., 69/2., 69/5-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. (A 

bizottság többsége támogatja.) Köszönöm. 
71/1., összefügg az 50/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) 14. (A bizottság 

egyharmada sem támogatja.)  
72/1., összefügg a 66/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
73/1., összefügg a 66/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. A bizottság egyhangúlag nem 

támogatja. (17 nem.) 
74/1., összefügg az 50/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
76/1., összefügg a 66/4-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Egyhangúlag nem 
támogatjuk. 

78/1., összefügg a 66/17-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag nem támogatja. (17 nem.) 
80/1., összefügg a 66/16-ossal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Szabad hozzászólni, elnök úr?) 
 
ELNÖK: Igen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, a legnagyobb magyar szakszervezet, 

a legtekintélyesebb, ezért ennek támogatása mindenképpen indokolt, különösen arra is 
tekintettel, hogy a vezetője, Szima Judit a korábbi önkényuralmi rendszerben nagyon 
erőteljesen küzdött a korrupció és a rendőrvezetők bűnözéseivel szemben. Én magam is 
többször tapasztaltam ezt, hogy mennyire harcosan áll ki. A Civil Jogász Bizottság ülésén tett 
felhívása miatt ítélték el bujtogatás miatt Szima Juditot, akkor arra hívták fel a rendőrök 
figyelmét, hogy bűncselekményt megvalósító parancsot ne hajtsanak végre. Nagyon 
szomorúnak tartom, hogy most, az új rendszerben olyan eljárások folynak ellene, hogy 
előzetes letartóztatásba helyezték. (Közbeszólás.) Igen, de az előzetes letartóztatás 
intézményét nem feltétlenül arra találták ki, hogy olyan szakszervezeti vezetőt kvázi 
kiiktassanak a tárgyalók köréből, de mindegy, ez már egy másik politikai értékelés.  

Egy biztos, hogy a 3 millió forintos támogatás nem egy olyan nagy tétel, hogy ne 
tudnánk támogatni. Itt tudná mutatni a kormánytöbbség azt a fajta hozzáállást, hogy nem 
személyeket néz. Lehet szeretni Szima Juditot, lehet nem szeretni, de maga a szakszervezet 
súlya, jelentősége, amelyet ő vezet, rendkívül fontos, ez ugyanis nem azt jelenti, hogy Szima 
Judit zsebébe tesszük a pénzt, hanem a legtöbb rendőr által működtetett szakszervezetet 
támogatnánk. Szerintem ez közérdek, ezért kérem a támogatást. 

 
ELNÖK: A 80/1-est ki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 

14. Tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
82/1., összefügg a 66/15-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
84/1., összefügg a 66/13-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
86/1., összefügg a 66/14-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
88/1., összefügg a 66/12-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
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90/1., összefügg a 66/11-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
92/1., összefügg a 66/9-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
93/1., összefügg a 66/10-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem támogatja? (Szavazás.) 17. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
94/1., összefügg a 66/8-assal.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 
95/1., összefügg a 66/5-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 
96/1., összefügg a 66/6-ossal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
97/1., összefügg a 66/7-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Elnök úr, egy rövid hozzászólásom lenne.) 
 
ELNÖK: Igen, parancsoljon! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm.  
Ez egy fontos javaslat, az Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetségének ez a 

200 ezer forint elég visszafogott összeg, mi többet is szívesen látnánk. Mindenesetre ezúton 
szeretném megköszönni a magam és frakcióm nevében az országházi dolgozók áldozatos és 
becsületes munkáját, miáltal a mi munkánk is egyáltalán lehetővé válik. Nyilván ez a fajta 
munkateher, ami alatt mi nyögünk, az rajtuk legalább tízszeresével jelentkezik. Bízom benne, 
hogy túlórában és minden más egyéb juttatásban megkapják azokat a juttatásokat, amelyek 
kompenzálják ezt a hihetetlen terhelést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, teljesen világos, hogy most az Országházi Dolgozók 

Érdekképviseleti Szövetségéről van szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, de azért mondtam el mindezt, mert az 

érdekképviseleti szervezetük is ebből fakadóan nyilván méltó arra, hogy egy ilyen nagyon 
szolid, nagyon picike, szinte jelképes támogatásban részesítsük őket. Nem fogja ez 
megrendíteni a költségvetést, ha ezt a 200 ezer forintot odaadjuk nekik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja?  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
100/1., összefügg a 67/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
100/2., összefügg a 100/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) 
111/1., összefügg a 109/2., 116/1., 117/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
121/4., összefügg a 121/1., 121/3., 123/2., 123/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 



- 14 - 

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.)  

124/1., összefügg a 133/1., 139/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Öt. (A bizottság 

többsége támogatja.) 
124/2., összefügg 152/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Öt. (A bizottság 

többsége támogatja.) 
124/3., összefügg a 152/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Öt. (A bizottság 

többsége támogatja.) 
125/1., összefügg a 158/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Mondhat képviselő úr egy mondatot. Parancsoljon! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kisiskolák támogatását azt hiszem, nem kell 

hosszan részletezni, de azt kiemelném, hogy a talán mindannyiunk által tisztelt és szeretett 
személyiség, Klebelsberg Kunó, aki a két háború között olyan kultuszpolitikát folytatott, 
amellyel a kisiskolák rendszerét létrehozta és működtette, jórészt azokban az épületekben 
működnek a mai napig ezek a kisiskolák, amelyek többlettámogatásáról van most szó. 
Nyilván, a 400 millió forintos támogatás elvileg soknak is tűnhet, azonban az adott kis 
helyeken egy-egy kisiskola villanyszámlája kifizetésére, vagy WC-papír beszerzésére, vagy 
egy térképbeszerzésre, vagy bármilyen pitiánernek tűnő tétel beszerzésére ez az életben 
maradás utolsó szalmaszála, ez a 400 millió forint országosan. Megint csak azt kell 
mondanom, hogy eltörpül ahhoz a 1400 milliárd forinthoz képest, amit államadósság-
törlesztés, kamattörlesztés címén fizetünk. Legalább valami picikét hagyjunk már itthon is. 

(Közbeszólás: Honnan veszik el?) Pillanat türelmet, mindjárt megnézem.  
 
ELNÖK: A terhesség-megszakítástól. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, ráadásul egy nagyon szimpatikus 

helyről, a terhesség-megszakítástól veszik el. Tehát a másik lába nagyon szimpatikus a 
javaslatnak. (Egyeztetés. - Az elnök feláll az asztaltól.) 

Nem tudom, most ki elnököl az ülésen. Elnök úr visszajön? (Az elnök elfoglalja 
helyét.) Igen, köszönöm.  
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Tehát egy bővített mondat volt, a lényeg az…(Lendvai Ildikó közbeszól.), tehát 
Lendvai Ildikó képviselő asszony kérdésére jeleztem, hogy… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, matematikából nem annyira erős, mint nyelvészetből. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát Lendvai Ildikó képviselő asszony 

kérdésére jeleztem, hogy a terhesség-megszakításra fordított költségvetési támogatást venné 
el, és csoportosítaná át a javaslat. Úgy látom, hogy ezzel Wittner Mária is egyetért, és mintha 
Lendvai Ildikó is már mintha bólogatna… (Lendvai Ildikó: Nem. - Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, ha egyetlen mondatot megenged anélkül, hogy az 

ülés vezetését átadnám. Amennyiben állami kötelezettségvállalás lesz az iskola fenntartása, 
akkor azt gondolom, nem szükséges megjeleníteni külön az állam feladatait. Köszönöm 
szépen.  

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három. Nem 
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

Következik a 128/1., összefügg a120/5-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 
132/1., összefügg a 120/1-essel.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, csak egy mondat! Szó szerint egy mondat.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez tényleg nagyon fontos téma, és hadd ne 

mondjam, hogy a kormánypárti sorokban is van kollégánk - nem tudom, hogy politikailag mi 
a korrekt megnevezés, talán hátrányos helyzetű - challenged angolul -, tehát nincs teljes 
képességeinek birtokában, de mégis teljes értékű emberként vesz részt a munkában. Itt a 
fogyatékosügyi programokról szól, itt van például Weisz Fanni, aki egy kiváló képességű 
hölgy, aki siket, és nagyon szépen lobbizik, kampányol a fogyatékosok elismertségéért, 
támogatásáért. Ez nagyon-nagyon fontos ügy. De itt van például Tapolcai képviselő úr is, aki 
kormánypárti képviselő, és ilyen értelemben szintén nagyon szépen, erőteljesen vesznek részt 
a munkában. De ott van az Európai Parlamentben szintén ilyen képviselő kolléga a Fidesz 
oldaláról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mindegy, mi javasoljuk a fogyatékosügyi 

programok 400 millió forintos támogatását. Nem olyan érvágás, hogy ne lehetne 
támogatandó. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja? (Szavazás.) Hat. Nem támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 13. (Gaudi-Nagy Tamás: Megvan az egyharmad? - 
dr. Arczt Ilona: Nem, hétnek kellene lenni.) Nem, bocsánat, nincs meg. 

A 138/1. következik, összefügg a 139/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. (Zagyva György Gyula jelentkezik. 

- Gaudi-Nagy Tamás közbeszól: Egy pillanat, elnök úr, a képviselőtársam szeretne szólni.)  
Parancsoljon, képviselő úr. 
(Csöbör Katalin közbeszól. - Gaudi-Nagy Tamás: Csak rémülten szóltam, nehogy 

továbbmenjünk.) 
Képviselő úr, rám hallgasson, mondtam, hogy parancsoljon, ez azt jelenti, hogy szót 

adtam. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Jó, csak Csöbör Katalin képviselőtársam ki 

van akadva, hogy szólunk. Felhívnám a figyelmét, hogy azért kapjuk a fizetést, a bizottsági 
pótlékot, hogy beszélgessünk. (Közbeszólások, vita.) 

 
ELNÖK: Bocsánat! Kérem szépen, tessék betartani a parlamentáris formákat!  
Zagyva Györgyé a szó. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez a javaslat megvonná a Finnugor 

Világkongresszus támogatását, pontosabban csökkentené 50 millióval. Én személy szerint az 
egészet elvenném amúgy, de az, hogy csökkenti, ez mindenféleképpen indokolt. Már a finnek 
sem tartják ezt a nyelvrokonságot, és százszorosan meghaladta már a tudomány. Csak egy pár 
őskövület a Magyar Tudományos Akadémiánál tartja ezt a finnugor dolgot azért, mert nem 
akarja, hogy 30 éves munkája a szemétben landoljon. De úgy vélem, ne egy-két sértett 
professzort támogassunk már, hanem lenne, mondjuk ennek a tudományosan megalapozott 
kutatására helye a pénznek, hogy a rokonságunkat államilag támogatott kutatásokkal 
bebizonyítsuk, és ez nem a finnugor vonal. (Wittner Mária közbeszól.) Szerintem Wittner 
Mária is egyetért azzal, amit mondok. 

 
ELNÖK: A 138/1-est a kormány nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. 

Nem támogatja? (Szavazás.) 16. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
140/1., összefügg a 140/3., 141/2., 141/4., 157/2., 157/18., 158/1. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
140/2., összefügg a 120/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) 
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141/1., összefügg a 157/7., 157/16-ossal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
141/3., összefügg a 120/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 
143/1., összefügg 143/2., 143/3., 156/1., 157/6-ossal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, egy mondat!) 

Már szavazunk. (Gaudi-Nagy Tamás: Időnk sincs arra, hogy feltegyük a kezünket.) 
Parancsoljon, képviselő úr. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Vas Imre javaslata, ha jól látom, akkor 

4,2 millió forinttal javasolja csökkenteni a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
programokat, amit több mint felháborítónak érzek. Hozzányúlni egy ilyen tételhez, és 
4,2 millió forint! Kinek okoz örömet az, hogy a fogyatékosok, valószínűleg utolsó fillérig 
beosztott jövő évi, lelkiismeretesen összeállított programjait, terveit 4,2 millióval 
csökkentsük, hogy mondjuk egy Weisz Fanni által szervezett rendezvényre ennyivel kevesebb 
jusson? Nem tudom, és nem is értem ezt az egészet. Hogy lehet felvetni egy ilyet, és 
egyáltalán, hogy lehet támogatni egy ilyen javaslatot?  

 
ELNÖK: Igen. Kővári János! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Közben metakommunikatív úton próbáltunk értekezni, de 

a jegyzőkönyv számára is kérdezem, hogy hová csoportosítódik át, mert látom, hogy a 
következőtől, a jelnyelvi tolmácsszolgálattól is elcsoportosítanak egy összeget, ezért 
kérdezem, hogy hová csoportosítódnak át ezek az összegek, hátha megnyugtató választ 
kapunk rá. 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A 156/1-es ajánlási pont az a láb, ahová átcsoportosul, a gazdasági társaságok által ellátott 
szociális feladatok támogatása. Ez abból az elvből következik, hogy ott kell megtervezni a 
pénzeket, ahol felhasználódik, és társasági formába alakult át ez a fogyatékosügyi alapítvány, 
amelyik felhasználja. Konkrétan ez a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit 
Kft. közreműködésével valósul meg, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ezt a pályázati eljárást 
lebonyolítja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Tehát érthető, hogy a cél és a feladat marad, az átcsoportosítás pedig ugyanezt a 
feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságra csoportosítja át. Most már mindenki számára 
érthető? Kővári János! 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Azért szeretném még megkérdezni, hogy ez a társaság a 

jelnyelvi tolmácsszolgálattól kezdve, az esélyegyenlőségi programokon át az autista otthonok 
támogatásáig, és sorolhatnám mindet, mindent el fog végezni? Nem ismerem ennek a 
társaságnak a tevékenységét, de azért szeretném tudni, hogy valóban, ezeket mind el fogja-e 
látni, mert ezek mind fontos feladatok, úgy gondolom. 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, ez a társaság a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány jogutódja, 
tehát ugyanaz a cég, csak más formában, mivel most több közalapítvány megszüntetésére 
került sor az idei év folyamán, és ez a társaság jogutódlással a feladatokat továbbviszi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Mindenki számára, minden érthető? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy mondat, elnök úr, mert abszolút 

nem nyugtatott meg minket a magyarázat, és mi továbbra is azt mondjuk, hogy a 
szubszidiaritás elve alapján közvetlenül a civil pályázók számára kell ilyen pénzeket adni. 
Tehát a konkrét programokat az asztalra letevő szervezetek számára kell támogatást 
biztosítani, és nem ilyen nagy zsebekbe rakni, ahol a működési költségek elviszik a költségek 
70-80 százalékát, úgyhogy ez egy tragikus irány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ki az, aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) 13. Nem támogatja? (Szavazás.) Öt. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság többsége támogatja.) 
153/1., összefügg a 154/3-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, elnök úr, nem lehet kérni, hogy a 143/3-asról 

szavazzunk?) 
 
ELNÖK: Az a 143/1-esnek a lába. A 143/1-esnek a lába, ha meg tetszik nézni, a 

143/2., 143/3., 156/1., 157/6-os is láb.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, elnök úr, úgyis eldőlt a dolog, csak jelzem, 

hogy valószínűleg rossz a forgatókönyv, mert szintén elvesz innen, de most nem akarok ezen 
akadékoskodni. 

 
ELNÖK: Az eredeti módosítóban az van felsorolva, hogy adott célra honnan vesz el, 

tehát onnan, és ha visszafelé nézem… 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tehát ugyanazon a lábán még egy láb van. 
 
ELNÖK: Így van! A forgatókönyvet nem én állítom össze. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem is azért mondtam. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A 153/1-esnél tartunk, összefügg a 154/3-assal.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Jelzésre.) Zagyva György képviselő úr! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A mosonmagyaróvári ’56-os múzeum 

támogatásáról szól ez a javaslat. Fel szeretném hívni mindenki figyelmét, aki ’56-ot 
tiszteletben tartja, hogy országszerte van több ’56-tal foglalkozó gyűjtemény, múzeum, amely 
eddig méltatlanul nem volt támogatva. Ez a javaslat is azt szolgálná, hogy egy vidéki ’56-os 
múzeum erős támogatását 35 millió forinttal támogatnánk, amelyből elég komoly 
gyűjteményt lehet kezelni. Hogyha ennyire nagyon nemzetiek vagyunk a bizottságban, és 
mindenki hivatkozik ’56-ra, akkor kérem a támogatást. A szocialisták, nyilván, ha nem 
akarják ezt megszavazni… (Lendvai Ildikó: Meg akartuk szavazni!) Akkor tessék! 
(Közbeszólások. - Derültség.) Én nem beszélem le. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hogyha tovább folytatja, már nem biztos, hogy megszavazza, 

úgyhogy inkább szavazzunk!  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, a 153/1-est támogatja? (Szavazás.) Hat. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 13. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
Elnézést kérek, csak akkor valami logikának kellene lennie, mert Salgótarjánban, 

Egerben és még sokfelé kellene múzeumot csinálni. 
A 153/2., összefügg a 154/4-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Hozzá szeretnék szólni, elnök úr.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a várpalotai Trianon Múzeum. 

(Közbeszólások.) Bocsánat, képviselőtársaimat megkérem, hadd tudjam elmondani.  
Tehát a várpalotai Trianon Múzeum: 50 milliós támogatásról van szó, és egyébként a 

Kulturális Alap a közalapítványok csomagból, az ott már megnyílt forrásból nevesítené erre a 
célra, mert a költségvetésben 500 millió forint van erre a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
keretén belül biztosítva az egyéb kulturális alapítványokra.  

Nem kell, azt hiszem, hosszan ragozni, hogy tavaly egyrészt megkapta a támogatást, 
folyamatosan megkapta a támogatást, és annak idején, emlékezetem szerint az első Orbán-
kormány alatt jött létre, nagyon helyesen, és évi egy forint bérleti díjért 99 évre kapta meg az 
ingatlant, nagyon helyesen, és ott végzi értékteremtő munkáját. Mára gyakorlatilag egy 
zarándokhely, lényegében az ország minden tájáról, a Kárpát-medencéből járnak oda, és 
nagyon komoly ismereteket gyűjtöttek össze, nagyon profi módon. Ebben az időszakban, 
amikor egy tudatilag emelkedőben lévő nemzet felé próbálunk elmozdulni - meg gazdaságilag 
is -, akkor azt gondolom, hogy nagyon is szerepe van annak, hogy az elhallgatott trianoni 
békediktátum elhallgatott hátteréről, egyáltalán a Kárpát-medencei összetartozásunkról egy 
ilyen szakszerű muzeális közegben kerüljön sor.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Rögzítésre került a jegyzőkönyvben az 
álláspontja.  

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) Egy. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 16. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

A 153/3., összefügg a 154/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
154/1., összefügg 154/5-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
156/2., összefügg a 157/1-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) 
157/3., összefügg a 158/2-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
157/4., összefügg a 157/15-össel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Harrach Péter képviselő úr kért szót. 
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Hozzátenném, hogy a bizottság tagjai ismerjék a 

hátteret, hogy 20 millió forintról van itt szó mindössze. Én 2000 körül, miniszterként kezdtem 
el ennek az intézménynek a támogatását. Miről van szó? A rákos gyerekeken különböző 
műtéteket végeznek, csonkolásoktól kezdve mindent, és ezek a gyerekek, és a családjuk is egy 
elég csúnya állapotban kerül ki a kórházból. Ez az intézmény egy pszichológusnő vezetésével 
azt vállalta fel, hogy őket és a családjukat rehabilitálja, több száz gyerek és a családjuk 
megfordul ott, és egy hősies munkát végeznek. A támogatásuk nemcsak 2000-től, hanem a 
Gyurcsány-kormány alatt is megtörtént, és ezek után mi akarjuk elvenni tőlük a támogatást? 
Egyszerűen nem értem a minisztériumot, hogy 20 millió forinton szarakodik, már bocsánatot 
kérek. 
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ELNÖK: Igen. Gulyás Gergely! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szeretném jelezni, hogy az ügyet és az intézetet 

ismerjük, és Bakos Tóth Márta igazgató asszony valóban hősies küzdelmet folytat, úgyhogy 
mi is a leghatározottabban arra kérjük a kormányt, hogy ezt gondolja át, és különösebb 
szégyenérzet nélkül vonuljon vissza. Ez nyilván nem a kormányképviselőnek szól, de ez 
valóban tűrhetetlen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr egy mondata után 

szavazásra teszem föl a kérdést.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez tipikusan olyan kérdés, hogy a 

pártpolitikai ügyektől százezer méter távolságra van, abszolút egyetértünk Harrach képviselő 
úrral, mi is úgy érezzük, hogy ez egy szarakodás, amit itt végez a minisztérium, és ezért ezt 
teljes mértékben támogatni kell.  

 
HARRACH PÉTER (KDNP): Bocsánat, a kifejezést visszavonom. 
 
ELNÖK: Helyes. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

támogatja. Gaudi képviselő úr most megtanulta a technikát, hogyan kell helyesen érvelni. 
157/5., összefügg a 157/10., 157/11-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a fogyatékosügyet? Most tessék emelni a kezüket! (Szavazás.) 

14. Nem támogatja? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.)  
(Közbeszólások: Melyik a lába? Magyarázatot hallhatnánk? Kérünk mindig 

magyarázatot!) 
 
ELNÖK: Elnézést, az ajánlási pontnál ott van, hogy a 157/10. és 157/11. ajánlási 

pontokra csoportosít át. Az egyik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a másik a 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 5-5 millió forinttal. 

 
ELNÖK: A 157/8. következik, mely összefügg a 157/9., 157/12., 157/13., 157/14-

essel.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) 
157/17. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 19. A bizottság egyhangúlag támogatja. 
174/1. 
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Támogatott javaslat.  

 
ELNÖK: Aki támogatja?  
(Gaudi-Nagy Tamás: Elnézést, elnök úr, még meg sem találtam. - Zagyva György 

Gyula: Elveszítettük a fonalat.) A 92. oldalon a 174/1-es, támogatott javaslat. Mindenki 
odalapozott? A kormány támogatja. (Gaudi-Nagy Tamás: Mi ez? Megkérdezhetjük? - elnök 
úr.) 

Értem. Tessék parancsolni! 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és foglalkoztatás központi 
rehabilitációs támogatásáról szól a T/5000. számon benyújtott törvényjavaslat, amely 
átrendezi ezt az egész ellátási rendszert, és ezt kell leképezni a költségvetésben. Tehát ez ilyen 
módon csak hozzáigazítás, és nem tűnik el a pénz, hanem elnevezéseket módosít, az összeget 
odateszi, ahonnan ki tudják fizetni, ugyanis teljesen megváltozik a rokkantellátás rendszere, 
csak ennyi. 

 
ELNÖK: Igen, rendben, Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 17. Nem támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm. 
174/2. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
174/4., Harrach Péter javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Kíván-e a képviselő úr hozzászólni?  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Nem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Hat. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 175/1. következik. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
(Gaudi-Nagy Tamás: Egy hozzászólás lehetséges?) 
 
ELNÖK: Igen, képviselő úr, de ha tud követni, akkor próbáljon szavazás előtt 

jelentkezni. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, igen, csak egy bővített mondatot 
mondanék.  

Ez a javaslat Lamperth Mónika részéről nyilvánvaló módon az újonnan kinevezett, 
Dörner György által irányított Új Színház költségvetésének durva csökkentését tartalmazza, 
és a többi liberális, kegyelemkenyéren élő, liberális érdekeket szolgáló színházak 
költségvetését szolgálja, ezért mi élesen ellenezzük. 

 
ELNÖK: Igen. Lendvai Ildikó kért szót. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, a cél valóban az, hogy onnan elveszi a támogatást, 

csak azt a félmondatot azért visszautasítom, azzal a félmondattal szemben ellenvéleményt 
fejeznék ki, hogy liberális, kegyelemkenyéren élő színházaknak adja oda, mert látható, hogy 
hány színháznak adja oda, és nem nevezném kegyelemkenyéren élőnek az összes többi 
színházat. Nyilván az első mondat első felét szerette volna hangsúlyozni a képviselő úr, de ez 
most nem fog változtatni a szavazásomon.  

 
ELNÖK: (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő asszony. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Bocsánat, de nem tudom megállni, mindenképpen 

hozzá kell fűznöm, hogy addig, amíg a képviselő asszony belügyminiszter volt, addig 
megvonta a színházaktól a támogatást. Meg kell nézni a kaposvári Csiky Gergely Színházat, 
ahonnan én jövök, hogy hogyan néz ki a színház. Nem most kell ilyen nagyon okosnak lenni, 
hanem ezt meg lehetett volna előzni, és akkor folyamatosan lehetett volna a színházakat és az 
egész kultúrát támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tehát van egy javaslat, mindenki megértette, a 175/1-es javaslatról szavazunk. Aki 

támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 17. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

175/2. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) 
A 175/4. következik. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) 
A következő ajánlási pont, ami ki van osztva, és úgy kezdődik, hogy Kaufer Virág, 

Vágó Gábor, 13. számú ajánlás, amely a 174-essel függ össze. Minisztérium! 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

Az 51. következik, összefügg az 52-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 128. a 130-assal függ össze. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 136. összefügg a 140-essel. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Szavazás.) 
(Gaudi-Nagy Tamás: Hozzá szeretnék szólni, bocsánat.) 
Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól látom, itt a mozgókép-művészeti 

feladatok támogatására megnyitott 300 millió forint csökkenne harmadával, 200 millió 
forintra. Ezt mi nagyon nem támogatjuk, mert gyakorlatilag a filmalkotásban végre el kellene 
kezdeni a magyar történelmi filmek gyártását Mátyás király működésétől kezdve, sikeres 
győzelmeink, Nándorfehérvár stb., ezer téma volna, ahol a nemzeti emelkedést, lélekemelő 
filmeket csinálhatnánk, hasonlóan a Hídemberhez, és ezt a vonalat kellene folytatni. Nem tud 
mit csinálni Andrew Vajna, de az bizonyos, hogy semmi látványosat nem látunk belőle, de az, 
hogy csökkentsük a magyar filmre adott pénzt, és hogy ez átmenjen a könyvtárak kölcsönzési 
jogdíjára, ezt egyszerűen nem is értem.  

Meg tudná ezt magyarázni a kormány képviselője, hogy mit szolgál ez a javaslat? Bár, 
nyilván magát az előterjesztőt kéne megkérdezni, L. Simon Lászlót, hogy versírási munkája 
mellett esetleg jut-e ideje ezen javaslatok megmagyarázására, de várjuk a magyarázatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meghallgattunk mindenkit? (Jelzésre.) Wittner Mária! 
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm.  
Nem kell visszamenni több száz évet a történelemben, itt van a közelmúlt történelme, 

’56, ami még nincs elfogadtatva sem, nemhogy feldolgozva, és erre nagyon-nagyon fontos 
lenne a társadalom és az ifjúság jövője szempontjából, hogy végül megértsék azt, hogy a 
történelem során mitől óvakodjanak, hogy ne ismétlődjön meg újra az a véres történelem, ami 
Kádár János esetében a forradalom leverése után történt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk a 136-os indítványról. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) (Zaj. - Zagyva György Gyula: Nem szavaztunk.) Tehát a minisztérium támogatja. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
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(Zagyva György Gyula: Nem volt határozatképes a bizottság.) 
Bocsánat, képviselő úr, elnézést kérek, de az ülést én vezetem. Miután a szavazás 

közben szakította meg Gaudi képviselő úr…(Gaudi-Nagy Tamás: Én? Meg sem szólaltam! - 
Derültség.)  

Tehát a 136-ost a minisztérium támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem 
támogatja? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen. 

A 137. következik, összefügg a 153-assal. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 138-as a 139-essel függ össze. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre.) Zagyva György képviselő úr indoklást kér. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szeretnék erre egy indoklást kérni, hogy 

miért nem támogatja. Illetve, itt az előbb a finnugor népek találkozójához hozzászóltam, és 
abból a 150 millió forintból 147 millió forintot adna oda ez a javaslat a turáni népek 
találkozójára. Tehát elvenné a Finnugor Világkongresszus megszervezésétől, és a turáni 
irányba vinné el a tudományos világot, a tudományos irányvonalat ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a minisztérium reagálni? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kérdés hangzott el, úgyhogy igen.  
Három évvel ezelőtt vállalta Magyarország a Finnugor Világkongresszus 

megrendezését, a köztársasági elnök úr vállalta, és nyilván diplomáciai bonyodalmakat is 
okozna, hogyha a 2012. évi világkongresszust nem sikerülne megrendezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A félreértések eloszlatása végett, talán lehet, 

hogy képviselőtársam nem fogalmazott pontosan, amikor azt mondta, hogy mi elvennénk, de 
valójában nem. Tehát a Finnugor Világkongresszus is megtarthatóvá válik természetesen, 
csak egy átcsoportosításról van szó egy részét tekintve. Tehát lenne mind a két 
világkongresszus, nagyon igazságosan meg lenne tartva, és eldöntheti mindenki, hogy 
melyiken kíván részt venni. Egy biztos, hogy valóban a finnek sem vállalnak már minket. 
Nagyon szeretnek minket, de abszolút semmi közük nincs hozzánk. Nekünk a türk népekhez 
van közünk, és építeni kell Türkmenisztánnal, Üzbegisztánnal, Kazahsztánnal és a többi 
emelkedő nemzettel a kapcsolatokat. Almatiban például most adták át nemrég az első metrót, 
16 százalékos a nők képviseleti aránya; kicsit tanulhatnánk tőlük.  

 
ELNÖK: Igen, képviselő úr, és ahogy a viccben van, na és aztán, hát, aztán. Folytatjuk 

a munkát. Ki az, aki támogatja a 138-as indítványt? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? 
(Szavazás.) 16. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) Köszönöm szépen. 
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Még egy dolgunk maradt hátra. Tekintettel arra, hogy az elmúlt bizottsági ülésen a 
Német Színház ügyében bizottsági módosító indítványt adtunk be, de idő közben megoldódott 
a Német Színház ügye akként, hogy a költségvetési bizottság más módon megoldotta. 
Kiosztásra került a képviselő uraknak, ezért a javaslatom azt, hogy a bizottság a módosító 
indítványát vonja vissza.  

Ki az, aki egyetért a 4365/737. számú bizottsági módosító indítvány visszavonásával, 
amit még akkor adtuk be, amikor még nem volt megoldva a szekszárdi Német Színház ügye. 
Most a költségvetési bizottság módosításával megoldódott a helyzet; egyébként a német 
önkormányzat kérte. Tehát ki az, aki a visszavonás mellett szavaz? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta. 

Ki van osztva az új módosító indítvány, amit a költségvetési bizottság benyújtott a 
Német Színház ügyének megoldására. A költségvetési bizottság módosító indítványát 
támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. 

A kiosztott anyagban van még a 739-es. Ez egy külön csomagban lett kiosztva. Ez a 
Bethlen Gábor Alapot érinti, azért van itt. Mi a minisztérium álláspontja?  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést kérek, elnök úr, de nálam nincs itt. 
 
ELNÖK: Azonnal adunk egyet.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ha minden igaz, akkor ez támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy néz ki, 

hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 741. következik.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 15.  
(Gaudi-Nagy Tamás ó: Kérhetünk indoklást, elnök úr, a támogatásra?) 
Természetesen kérhetnek, csak arra kérem önöket, hogy tessenek egy kicsit 

gyorsabban reagálni.  
A minisztériumtól indoklást kérnek a támogatásra. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elfogadjuk a módosító indítvány indokolásában szereplő azon érvet, miszerint az előadó-
művészet többletfeladataira szükséges ez az összeg. 

 
ELNÖK: Ez a költségvetési bizottság javaslata, Nyikos László jegyzi. A minisztérium 

támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) 

A 742. következik.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) 

A 743. következik. Minisztérium? 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott javaslat. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, de magyarázatot kérünk itt is.) 
 
ELNÖK: Magyarázatot kér a képviselő úr, helyes. Tessék parancsolni! 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Szintén elfogadtuk a módosító indítvány indokolásában szereplő indokot.  
(Gaudi-Nagy Tamás: Ez hol van? Nem találjuk. - Egyeztetés.)  
 
ELNÖK: Az indoklás a következő oldal alján van. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

17. Nem és tartózkodás nincs, a bizottság támogatja. 
A költségvetést befejeztük. Köszönöm szépen.  
(Kővári János: Elnök úr, még mielőtt a napirendet befejezzük, kérhetek szót?) 
Igen. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Volt egy olyan pont, ahol egy kis zavar támadt a NCA 

támogatása körül, és elnök úr is azt mondta, hogy bizottsági módosító javaslatként kérjem 
megfogalmazni, és kérem is. A mostani szavazás is, ahol itt több civil szervezet támogatásáról 
szavazunk, és nekünk nem hiszem, hogy rálátásunk van a szervezetek működésére, és gyorsan 
elintézzük, hogy 20-30 millió ide vagy oda kerüljön. Én ennél alkalmasabb módszernek 
találom, hogy van egy Nemzeti Együttműködési Alap, és ehhez az alaphoz pályázatot 
nyújthatnak be a civil szervezetek, nyilván fontos tevékenységek mentén, ahol a pályázati 
kiírásnak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, és olyanok bírálják el a pályázatukat, 
akiknek kellő rálátásuk van arra, hogy melyik feladatra, mennyi pénzt érdemes fordítani, és 
nem egy bizottságban kell ezekről dönteni. A kérésemet, amit már korábban is többször 
megtettem, fenntartanám, hogy az emberi jogi és egyben civil bizottság legalább legyen 
következetes abban, hogy a Nemzeti Együttműködési Alapban próbáljuk meg legalább a 
tavalyi szintet elérni, és ezzel a módosítással, amit jómagam is tettem, még mindig 2 milliárd 
400 milliónál tart ez a Nemzeti Együttműködési Alap.  

Az a javaslat, amit említettünk, az a Seszták Miklós-féle javaslat, és a 29/8-as javaslat 
segítségével, amelyik egy olyan összeg, amelyik a költségvetésben jelenleg más lekötésben 
nem áll, hiszen egy olyan bevételről van szó, ami abból keletkezett, hogy az egyházaknak 
fölajánlott, ámde közben megszűnő egyházak szja-felajánlásából befolyó összegeket át 
lehetne csoportosítani a Nemzeti Együttműködési Alapba. Ez annál is inkább indokolt lenne, 
mert egyébként ezek az egyházak is bekerülnek az egyesületek közé az új törvény szerint, 
hogyha nem tudják kérni az egyházzá minősítésüket. Tehát ők is erre fognak pályázni, 
vélhetően, erre az alapra, tehát ez az összeg oda kerül, ahol a helyén lenne. Úgyhogy én arra 
kérném a bizottságot, hogy a Seszták Miklós-féle javaslatot, a 29/8-as javaslatot a bizottság 
saját javaslataként terjessze be, és kérje még egyszer ennek az átgondolását a tárcától is.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm.  
Tisztelt képviselő úr, ön nem volt itt a múltkori ülésen, úgyhogy hadd tájékoztassam 

arról, hogy szemben az ön indítványával egy nagyobb összeget bizottsági módosítással - egy 
lényegesen nagyobb összeget - szavazott meg a bizottság erre az alapra.  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mekkora összeget? 
 
ELNÖK: 900 millió forint az az összeg, a bizottsági módosítóban. Ezt csak azért 

mondom, mert ön ezek után beadott egy 200 milliósat a 900 millióval szemben, de semmi 
gond, viszont jobb volna kiállni azon módosító indítvány mellett. Ráadásul az egy 
megismétlés lenne, mert a forrás azonos, tehát a minisztérium által becsült, felajánlott egy 
százalékokra volt a lába annak a bizottsági módosító indítványnak, tehát ugyanarra adnánk be 
még egyszer.  

Parancsoljon! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. 
Én pontosan erre célzok, hogy a bizottságnak volt korábban egy ajánlása, egy 

javaslata, ez a bizonyos 900 millió forint, és ez most úgy tér ide vissza, hogy ebből 200 
milliót engedtek benyújtani, de itt van a másik, a Seszták Miklós-féle javaslat, tehát ennek az 
összegnek a másik fele Seszták Miklós javaslatában szerepel. Attól függetlenül, hogy ezek 
szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium valami oknál fogva nem támogatja ezt az indítványt, 
én azt gondolom, nekünk mégiscsak meg kellene próbálnunk a hátralévő időben meggyőzni 
őket arról, hogy miután ez az összeg a közben megszűnt egyházak javára felajánlott szja egy 
százalékairól szól, és a megszűnt egyházak döntő többségében civil szervezetté alakultak 
vagy alakulnak, így ők is innen tudnak majd gyakorlatilag pályázni, ebből az alapból, hiszen 
nem lesz más forráslehetőségük, mert civil szervezetként fognak működni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem ez a problémám. Az a problémám, hogy az elmúlt 

bizottsági ülésen ugyanerre a lábra, tehát az egyszázalékos felajánlásokra a bizottság beadott 
egy bizottsági módosító javaslatot, és most van egy hatályos módosító indítványunk 900 
millió forintra.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Azt nem fogadták el, és azért jött ez, nem így van? 
 
ELNÖK: De bocsánat, az, hogy ki, mit fogad el, azt végül a parlament dönti el, hogy 

ki, mit fogad el, viszont ugyanarra még egyszer a bizottság ugyanazt a módosító indítványt 
nem tudja beadni, mert ugyanerre a lábra mi már adtunk be bizottsági módosító indítványt. 
Az, hogy hogyan fogja kezelni azután a minisztérium a támogatott sorokban, és hogyan fogja 
a parlament kezelni, ez egy következő kérdés, de ma a bizottság által egy hatályos és érvényes 
bizottsági módosító indítvány ugyanerre a lábra van beadva 900 millió forinttal. 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Jó. Akkor reméljük, hogy az lesz majd az eredményes. Én 

is ezt szerettem volna elérni, de nem tudtam, hogy az még érvényes. 
 
ELNÖK: Azt még nem vontuk vissza. Az, hogy nem támogatta a költségvetési 

bizottság, attól még érvényes, miután a bizottsági módosító indítványt itt egyhangúlag 
megszavaztuk. Az, hogy utána, amikor a szavazás következik, hogy a támogatott sorba mi 
kerül be, az nyilván majd később derül ki, de ugyanazt a módosítót még egyszer nem tudjuk 
beadni, ez a probléma. 

Van-e más felvetés? (Nincs jelentkező.) A minisztérium képviselőjétől kérdezem, hogy 
maradt-e ki valami? 

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem tudok róla. 
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A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Következő napirendi pontunk a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat 

kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása. Üdvözlöm Latorcai Csaba államtitkár urat és 
munkatársait. 

Kezdjük a módosító indítványok megvitatását. Az első a 2/1. indítvány. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (17 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
9/1-es. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
12/1-es. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás nincs. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
14/1-es. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (17 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
15/1-es. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
(Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, elnök úr, szeretnék hozzászólni.) 
 
ELNÖK: Igen, hozzászólás. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a kapcsolódó módosító javaslat egy 

nagyon-nagyon fontos részét szabályozza a nemzetiségek jogának. Azt hiszem, nem kell 
magyarázni a Magyar Országgyűlésben, hogy a Szent Korona eszméjében, szellemében 
működő törvényhozásunk a múltban, ’45 előtt nagyon korrekten biztosította a különböző 
nemzetiségek részvételét a törvényhozásban, sőt az anyanyelvükön megszólalás lehetőségét 
is, különös tekintettel az eskü letételére. Korábban már módosító javaslatot nyújtott be erre 
Szávay István képviselőtársaim, de ez Kőszegi Zoltán kormánypárti képviselő, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága egy meghatározó tagjának a kapcsolódó módosító javaslata.  
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Kérem mindenképpen a kormány képviselőjét, hogy próbálja megvédeni ezt a 
megvédhetetlen álláspontot, mely szerint mi nem támogatjuk, nem szeretjük azt, hogy 
mondjuk, a szlovák, szerb, román testvéreink, vagy éppenséggel a szíriai vagy libanoni 
képviselőtársunk saját anyanyelvén miért ne tehetné le azt az esküt. Bevallom őszintén, 
sokkal büszkébb, sokkal boldogabb lennék, hogyha egy olyan Országgyűlésben dolgozhatnék, 
amely olyan nyitott, olyan értelmes, olyan nagylelkű, hogy ezt a lehetőséget biztosítja. 

Utolsó gondolat, mindez nem önmagáért való dolog, hanem azért is fontos, hogy 
amennyiben ki akarunk állni, márpedig ki akarunk állni az elszakított területeken élő 
testvéreink érdekében, akkor számunkra ezek a rendelkezések, amelyek egyébként nekünk 
semmi fájdalmat nem okoznak, sőt boldogságot okoznak, ezek tökéletes hivatkozások az 
elcsatolt területeken élő magyarjaink érdekében folytatott jogérvényesítő küzdelemhez, 
amelyet az alaptörvény is előír, hogy az egyének és közösségek jogaiért küzdeni kell az 
elcsatolt területeken élő magyarságnak.  

Tehát ez a rendelkezés maximálisan szükséges, és ennél a pontnál egyébként a 16/1-
esre gyorsan egy-két mondatot mondok, mert összefügg a kettő, hogy a másik javaslat a helyi 
önkormányzatban való eskütétel anyanyelvi eskütétel lehetőségét biztosítja. Higgyék el, 
kedves képviselőtársak és kormányképviselő kolléga, ez megrázná, felrázná a Kárpát-
medencében a velünk szembeni merevgörcsöket, és oldaná akár Romániában, akár 
Szlovákiában. Sokkal nehezebb lenne magyarellenes szövegekkel előjönni, hogyha azt az 
érvet lehetne visszavágni nekik, hogy bocsánat, miért tetszenek bántani, vagy miért tetszenek 
azt mondani, hogy a magyarok nem jók, amikor egy román ajkú, román nemzetiségű 
képviselő nyugodt szívvel leteheti Budapesten az Országházban az esküjét románul, vagy 
leteheti Méhkeréken a helyi képviselő-testületben románul. Mi is nagyon örülnénk annak, és 
elvárjuk, hogyha Bukarestben, mondjuk a szenátusban, vagy a képviselőházban magyar 
nyelven tehetnék le a magyar képviselők az esküjüket, illetve az erdélyi városokban, 
településeken szintén magyar anyanyelven tehetnék le az esküjüket. A viszonosság elvét csak 
akkor tudjuk számon kérni, ha mi magunk is biztosítjuk ezt a jogot.  

El kell mondanom egyébként még azt is, hogy egyeztettem Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úrral ebben a kérdésben, aki ezt megértette, felfogta, és nagyon forró 
szívű támogatásáról biztosította ezt a javaslatot. Ennek a megnyilvánulása ez a módosító 
javaslat, hiszen még egyszer mondom, kormánypárti, nagyon korrekt, nagyon tisztességes 
kormánypárti képviselő, Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslatáról van szó, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága meghatározó személyisége javaslatáról. Ne tegyünk kárt ezzel is! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadtam az ülés vezetését Gulyás Gergelynek. 
 

(Az elnöklést Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Annyit megemlítenék, hogy a következő nemcsak 

jogtechnikai, hanem tartalmi kérdéseket is felveti ez a javaslat. Abban az esetben, ha saját 
nemzetiségi anyanyelvén is leheti a képviselői esküt, akkor tolmácsot is kell biztosítani, és 
halvány ibolyaszín gőzöm sincs arról, hogy mit mond. Hogyha komolyan vesszük az esküt, a 
helyi önkormányzatnál is tolmácsot kell biztosítani, meg itt is tolmácsot kell biztosítani, de ez 
csak technikai jellegűnek tűnik. Köszönöm.  

 
(Az elnöklést dr. Lukács Tamás, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Latorcai Csaba államtitkár úrnak adom meg a szót. 
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy ön is mondta, ehhez rendkívüli 
módon hasonlító módosító javaslatot adott be Szávay képviselő úr, és a tárca sem támogatta, 
ebből is látszik, hogy nem a beadó személye, hanem a tartalom alapján ítéljük meg a módosító 
javaslatot.  

Ez képviselői kommentár, amit a képviselő úr elmondott, ez elhangzott hétfőn, az 
alkotmányügyi bizottság ülésén is, és akkor is elmondtuk egyrészt, hogy amit most a 15/1-es 
pont kapcsán, hogy egyrészt véleményünk szerint az anyanyelv-használatba beleértendő az 
eskü anyanyelven történő letételének joga is, másrészt a képviselői anyanyelvhasználat 
kérdését vagy az Országgyűlésről szóló törvényben kell kibontani, vagy a képviselők 
jogállásáról szóló törvényben; tehát nem itt van a helye ennek a javaslatnak. Itt egy általános 
keretszabályt, a nemzetiségi törvényben egy általános keretszabályt kell alkotni.  

A 16/1-essel kapcsolatban, ami az önkormányzati képviselő anyanyelvhasználatát és 
eskütételét illeti, szeretném itt most fölolvasni ugyanezen törvényjavaslat 100. §-át, amit 
elmondtam hétfőn is, de most szeretném ismét idézni a 100. szakaszt. „A nemzetiségi 
önkormányzati képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati képviselő az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztást követő ülésen választása szerint anyanyelvén vagy magyarul, 
vagy mindkét nyelven - a 155. § szerinti szöveggel, ahol le van írva az esküszöveg -, 
választása szerint esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá.”  

Azért nem támogatjuk a 16-1-est, mert ez a kérdés a 100. §-ban már szabályozva van. 
Képviselő úr, ezt elmondtuk az alkotmányügyi bizottság hétfői ülésén is. Köszönöm szépen. 

(Közbeszólás: Csak nem fogta fel.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Zagyva György képviselő úr! 
(Gaudi-Nagy Tamás: Én fölfogtam, csak a Kőszegi Zoliék akkor…) 
 
ELNÖK: Bocsánat, nem Gaudi-Nagy Tamás nevét szólítottam, hanem Zagyva György 

nevét mondtam. 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A 15/1-hez szeretnék hozzászólni. A 

kormány képviselője azt mondta, hogy beleértendő szerintük abba, hogy a képviselő az 
anyanyelvét is használhatja, az is beleértendő, hogy az esküt is leteheti. Ezt majd a házelnök 
személye fogja válogatni, és én nem gondolom, hogy ez mindenkinél belefér. Ez szubjektív 
dolog, és ne bízzuk erre! Sokkal egyértelműbb lenne, és fogjuk már fel, ez egy olyan szintű 
gesztus… (Lendvai Ildikó közbeszól.) 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, Zagyva György képviselő úré a szó. Figyeljünk! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Fogjuk fel végre, hogy a határon túli 

érdekképviseletet rendkívül megkönnyíti az ilyen gesztusok megléte, ha fel tudjuk mutatni. A 
viszonosságot sokkal könnyebben vissza lehet, úgymond, kérni, és sokkal jobb helyzetből 
tudnak indulni a kint dolgozó magyar politikusok, közéleti személyek, illetve a magyar 
diplomácia is, ha ilyen és ehhez hasonló gesztusok, ami nekünk semmibe nem kerül, benne 
vannak a magyar törvényeinkben, és ráadásul még egyet is értünk vele, tehát még nem is 
muszájból tesszük bele.  

Én például, annak ellenére, hogy engem általában a határon túli, az elszakított 
területeken élő román, szerb vagy szlovák politikusok közül sokan sovinisztának tartanak, 
ezzel teljes szívemből egyetértek. Úgy látom, meglepetést okoztam Gulyás Gergőnél is ezzel, 
hogy a Szent Korona-eszme alapján az itt élő nemzetiségi közéleti személyiségek és 
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képviselők a saját nyelvüket használhatják, ha akarják. Ebbe beletartozhatnak egyébként - és 
ezt Berényi képviselőtársamnak mondom - a cigány honfitársaink is, ez rájuk is vonatkozik. 
Nem értem, hogy ezt a magyar kormánypárt nem támogatja. 

 
ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen.  
Több hozzászólás nem lévén, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja 

a 15/1. és 16/1. indítványt. (Szavazás.) Három igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 
Tartózkodott? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) Köszönöm szépen. 

A 17/1-es következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ez összefügg a 20/1., 22/1., 23/2., 23/4., 23/5., 93/1-essel, a kormány 

támogatja.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A 

bizottság többsége támogatja.) Köszönöm. 
A 23/1. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) (Zagyva György Gyula: Támogatjuk.) 

Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. 
(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

(Gaudi-Nagy Tamás: Csak szerettem volna felszólalni, elnök úr. - Zaj.) 
 
ELNÖK: Bocsánat, ha kívánja, képviselő úr, meg fogjuk ismételni a szavazást, mert 

nem tudott hozzászólni, hátha meggyőzi önmagát.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr.  
Tényleg kérem a segítségét, valami egyezményes jellel, vagy hogyan kell jeleznünk 

azt, ha szólni kívánunk. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, Zagyva György képviselő úr közbeszólt, hogy támogatjuk, és 

felemelték a kezüket. Én ezt, úgy gondolom, csak úgy értelmezhettem, hogy támogatják, de 
ha mégis mást kíván kifejteni, akkor parancsoljon.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Röviden elmondanám, hogy itt megint úgy 

jön be az a típusú szabály, mint amiről a 15/1., 16/1. kapcsán szóltunk, és visszautalok arra, 
amelyről már mind a ketten beszéltünk. Ráadásul az Szávay István és Kőszegi Zoltán közös 
javaslata, és megint egy szép példája annak, amit az előbb én is előterjesztettem Kalmár 
Ferenccel. Ezek pártpolitikán kívül álló nemzetstratégiai ügyek, ezekben el kell érni egy 
nemzeti minimumot. Megengedhetetlen, hogy pártpolitikai szempontok írják fölül a 
különböző pártokból alakult, nemzetstratégiát érvényesítő lobbycsoportok egyébként helyes 
irányvonalát.  
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Ez egy megengedhetetlen irányvonal, és a kormányzat is a saját bőrén tapasztalja. 
Nem akarom bántani Latorcai urat, de lehet, hogy ő nincs tisztában azzal a nemzetstratégiai 
dokumentummal, amely elkészült szerencsésen, és elég komoly irányvonalat tartalmaz, és 
amelyet nemrégiben tették közzé. Azt a segítséget kérem, ha ez a javaslat sem kap támogatást, 
hogy a húsz százalék esetén kötelező szabály legyen az a köztisztviselők, közalkalmazottak, 
közjegyzők, bírósági végrehajtók között, hogy az adott nemzetiség nyelvét ismerő személy 
alkalmazása szükséges; és nem úgy, hogy amennyiben ez indokolt, hanem legyen ez egy 
kötelező szabály.  

Ugyanezt követeljük, mi ugyanezt kérjük, és ugyanemiatt vagyunk felháborodva 
Felvidéken meg Erdélyben, ha nem kapjuk meg ezt a lehetőséget. Ezért sorvad a magyar 
nyelv Felvidéken, mert nem tudják az emberek a helyi hivatalos ügyekben használni a 
nyelvüket, mi meg szűkkeblűen azt mondjuk, hogy legyen mérlegelésére bízva. Mondja már 
meg nekem Latorcai Csaba, hogy hogyan magyarázzam ezt meg az Európa Tanácsban a 
közgyűlésen, a legközelebbi közgyűlésen, hogy a magyar állam szűkkeblűen nem biztosítja 
azt a jogot, amit mi viszont követelünk? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr, az egy mondat már megvolt, most Latorcai 

Csabáé a válaszadás joga.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még szeretném befejezni, elnök úr.  
Az Európa Tanácsban nagyon mókás a szerbek álláspontja, ugyanis a szerbek véresre 

üvöltik magukat azért, hogy Észak-Koszovóban területi autonómiát kaphassanak, viszont a 
Délvidék tekintetében szóba se jöhet náluk az ott élő nemzetiségek területi autonómiája.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Latorcai Csaba úr! 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. (Zaj.) 
 
ELNÖK: Hallgassa meg a választ, tisztelt képviselő úr.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Hogyha lapoz egyet az ajánlási sorban a képviselő úr, akkor ott látja a 23/2-
est, amiről már szavaztunk, ami kísértetiesen hasonlít erre. Mindösszesen az a különbség a két 
módosító indítvány között, hogy Berényi képviselő úr mindezeket a nyelvhasználati jogokat 
2014. január 1-jén lépteti hatályba annak érdekében, hogy a nyelvhasználat, különösen az 
utcanévtáblák tekintetében, amely többletköltséget eredményez az önkormányzatoknál, és ez 
pillanatnyilag nincs tervezve, ugyanakkor ily módon támogatni tudjuk az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 23/1-esről szavazunk.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

23/3. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): 2014. január 1-jétől lépnének hatályba ezek a 
nyelvhasználati szabályok; ez felháborító, vérlázító. Ez a pökhendi román, sovén, tót 
politikának a leképeződése, és mi ugyanazt csináljuk ezzel. Figyelmeztetem önöket, hogy 
súlyos nemzetstratégiai hibát követnek el. A következő, januári Európa tanácsi közgyűlésen le 
fognak gyalulni minket a románok emiatt.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, de szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 

módosító indítványról szóljon. A 23/3-asról van most szó. Ha ilyet talál benne, mint amiről ön 
beszélt, akkor szóljon. Nem tudom, hogy az írással, olvasással, szövegértéssel vagy mivel 
próbáljam önnel grammatikailag megértetni, hogy arról beszéljen, ami előttünk van. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez inkorrekt, elnök úr, mert ez a 93/1-essel 

van összekapcsolva, és az tartalmazza a hatályba lépést. 
 
ELNÖK: Bocsánat, de ez a 23/3-as. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arról beszélünk most. 
 
ELNÖK: Nem, az a 17/1-es, és arról már szavaztunk.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hát, nem mindegy? (Derültség.) 
 
ELNÖK: Nézze, képviselő úr, elfogadom, hogy mindegy, miről beszélnek.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor hol vagyunk most? 
 
ELNÖK: A 23/3-asnál. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem baj, ehhez kapcsolódóan akkor is 

elmondom azt, hogy ez hiba, a késői hatályba léptetés komoly hiba. 
 
ELNÖK: Igen, köszönjük, meghallgattuk.  
A 23/3-ast a tárca támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) 
A 32/1-es következik.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Lendvai Ildikó: Bocsánat, elnök úr, szabad kérdezni?) Igen. Tessék, 

parancsoljon! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, nem azért, nem megakasztási céllal, de azt 

szeretném kérdezni, hogy miért nem. Tudniillik, hogyha az van egy törvényben, hogy 
indokolt beválasztani, az azért nem a jogi kötelezettség egyértelmű megfogalmazása. Én is 
úgy gondoltam, ahogy Szabó Timea képviselő asszony, hogy a be kell választani, az egy 
egyértelműbb terminus. Köszönöm. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az önkormányzati bizottsági struktúra, a bizottsági tagok, ez az adott 
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önkormányzat kizárólagos joga. Nem lehet, ilyen önkormányzati alapjogot nem lehet elvonni 
vagy csorbítani. (Közbeszólások, zaj.) 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, átadom Gulyás Gergelynek az ülés vezetését. 
 

(Az elnöklést Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Egy választott tisztség esetén azt előírni, hogy be 

kell választani, nem lehet. Alkotmányjogilag azt kellene, hogy delegálási jog, nem azt, hogy 
választási jog. A választási joggal nem fér össze. (Zaj. - Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.)  

Képviselő úr, most már tessék megnyugodni, most másról van szó. Ha kér szót, adok. 
Arról van szó, hogy abban az esetben, ha be kell választani, az delegálást jelent. A 

választott testületbe választani, ezt nem írhatom elő, hogy hogyan választanak. Elő lehet 
terjeszteni, de ha nem fogják megválasztani, akkor mi van? Tehát olyan jogi kötelezettséget, 
amit választójog szerint, alkotmányjog szerint előírt, ahol választott tisztség van, nem lehet, 
mert akkor le kell cserélni delegálási jogra.  

 
(Az elnöklést Dr. Lukács Tamás, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Gulyás Gergely! 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úrral egyetértve, ez egyébként ugyanaz a 

vita, ami tegnap a választójogi törvénynél, a választókerületeket kijelölő bizottsági javaslattal 
kapcsolatosan lefolyt, hogy sem az Országgyűlésnek, sem az önkormányzati testületnek azt, 
hogy kötelezően döntsön valamiről, nem lehet előírni, kizárólag alkotmány szintjén. Egy ilyen 
van, a kötelező ügydöntő népszavazás kiírása, ott az Országgyűlésnek nincs mérlegelési joga, 
ki kell írnia, de ezt az alkotmány írja elő.  

Egy dolgot lehetne, ezt azért hozzáteszem, semmi akadálya nem lenne annak, hogy a 
törvény azt mondja, hogy a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság vagy albizottság egy 
tagját delegálja a kisebbségi önkormányzatba. De előírni, egy választási lehetőséget, annak 
eredményét előírni, lehetetlen. Úgy látom, hogy az ezt követő javaslata Lukács elnök úrnak 
ezt a kérdést orvosolja. Tehát hogyha a 32/2-est nézzük, akkor az gyakorlatilag egy 
hozzászólási és részvételi jogosultságot biztosít a helyi önkormányzat képviselő-testületében a 
települési nemzetiségi önkormányzat egyik tagjának. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Látom Lukács elnök úr jó szándékú javaslatát, de 

mindnyájan tudjuk, hogy bizottsági tagnak lenni, részt venni a bizottsági ülésen, és 
hozzászólni, az nem egészen ugyanaz. Nyilván, önöknek, mint jogászoknak igaza van, én 
csak laikusként azon csodálkozásomnak adok hangot, hogy ha az önkormányzatoknak más 
törvényben megmondhatjuk, hogy például fölvehetnek hitelt, milyen mértékben vehetnek fel, 
holott önkormányzatok. Ha előírjuk nekik, hogy mely bizottságot kötelező megalakítani, és 
akkor mi van, ha azt leszavazzák? Szerintem ez ugyanaz a logika, de nem akarok ezen 
elidőzni, csak jelzem, hogy aki nem jogász, hogy más tekintetben meg miért lehet nekik 
kötelező feladatot előírni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A 32/1-es a tárca nem támogatja, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
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32/2-es, összefügg a 97/1-essel.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen.  
A 39/1. következik.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (19 igen.) Egyhangúlag támogatjuk. 
40/1. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (19 igen.) Egyhangúlag támogatjuk. 
40/2. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki támogatja? (Szavazás.) 

Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 
egyharmada sem támogatja.)  

42/1. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
42/2. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. (Gaudi-Nagy Tamás: Mi a különbség a kettő között?) 
Az egyik az oktatási, a másik a kulturális intézményekre vonatkozik.  
 
ELNÖK: A 42/2-esnél vagyunk. Kérdezni kíván, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr? 

(Jelzésre.) Tessék parancsolni! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Amennyire át tudtam ezt tekinteni, nekem úgy 

tűnik, hogy szó szerint ugyanaz a 42/1. és a 42/2. Győzzön meg valaki az ellenkezőjéről! 
(Berényi László: Az egyik oktatási, a másik kulturális. - Gulyás Gergely: Igaza van Gaudi 
képviselő úrnak.) 

 
ELNÖK: A tárca következik. 
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A 42/2-re? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mind a kettő vonatkozásában egyébként szerintem véletlenül a képviselő 
asszony kétszer írta alá ugyanazt a módosító javaslatot, amit az Országgyűlés Hivatala sem 
szúrt ki akkor, amikor a kiegészítő ajánlást készítette. Summa summarum arról szól, hogy ne 
az alapvető jogok biztosa adjon egyetértést vitás kérdésekben, hanem menjen ez bíróság elé 
nemperes eljárással. Véleményünk szerint az alapvető jogok biztosának részvétele az 
eljárásban ugyanúgy, ahogy egyébként eddig is a nemzeti és etnikai kisebbségek 
országgyűlési biztosa eljárása biztosított volt az eljárásban, ez megfelelő. 

 
ELNÖK: Igen. Ugyanaz, most kikerestettem, ugyanaz mind a két indítvány szó 

szerint. (Egyeztetés. - Zaj.) Szó szerint ugyanaz mind a két indítvány. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyébként nem tisztem az itt nem lévő képviselő asszony szándékait 
kommentálni, de szerintem egy elírás történt módosító indítványban, ő ugyanis eredetileg a 
35. §-t is meg szerette volna módosítani. A 27. § szakasz szól az oktatási intézmények 
átvételének kérdésköréről, a 35. § pedig a kulturális intézményekéről. Tehát hogyha a logikája 
az, hogy az oktatási esetében szerette volna biztosítani, akkor a másik módosító indítvány a 
kulturálisra vonatkozik, csak elírták a számot. 

 
ELNÖK: Igen, és köszönöm szépen Gaudi képviselő úr észrevételét is, hogy 

észrevette ezt a technikai hibát, ami előfordult. A 42/2-ről ennek ellenére szavazunk, először a 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 47/1. következik.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (19 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Az 53/1. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Az 56/1. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Öt. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A bizottság 

egyharmada sem támogatja.)  
Az 56/2. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 68/1. következik, összefüggésben a 68/2-essel. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (19 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Köszönöm. 
A 87/1. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel nincs. Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? 

(Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
92/1. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 17. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 

többsége támogatja.) 
92/2. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mire vonatkozik ez pontosan, mert ezt most 

nem tudtuk ebben a pillanatban áttekinteni. Mi kerül be a később hatályba lépő rendelkezések 
közé? - Berényi képviselőtársamat kérdezem, hogy segítsen ebben. 

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Vannak olyan szabályok, amelyeknek a hatályba lépése 

a következő évtől lesz, vannak olyanok, amelyek a választásig, és vannak olyanok is, amelyek 
a választás után lépnek hatályba. A folyamatosságot illetően, a működést illetően január 1. 
mindegyik, amelyek szükségesek minden működési elvhez, a kisebbségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükségesek. (Zaj.)  

 
ELNÖK: Bocsánat! Akkor mondom, hogy a módosító indítvány a szószóló 

intézményére vonatkozik. Ez akkor lép hatályba, amikor szószólót lehet választani. 
Köszönöm szépen.  
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A 93/2-est a tárca támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 17. Nem támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

A 93/2. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (Zagyva György Gyula: Bocsánat, 

elolvashatom?) Igen.  
Tehát elolvasta a képviselő úr, és minden világos. A tárca nem támogatja. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Öt. (A bizottság egyharmada sem támogatja.9 

A 95/1. következik, összefügg a 95/2., 95/3., 95/4. és a 98/1-essel. Tárca? 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja, és mielőtt Gaudi képviselő úr kérdezné, már most 
mondanám, ugyanis kérdezte, hogy mi lesz 2014-ig az utcanévtáblákkal, helységnévtáblákkal, 
ezek a szabályok alkotják meg. Mindösszesen az a különbség, hogy ugyanúgy, ahogy eddig 
volt, hogy 2014-ig indokolt esetben kezdeményezheti a nemzetiségi önkormányzat, míg 2014-
től kötelezővé válik a népszámlálási adatok figyelembevétele mellett, tehát ott, ahol a 20 
százalékot eléri, az adott nemzetiség kérésére ezt meg kell tenni. 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Gyorsan hadd kérdezzem meg, akár Berényi 

képviselő úr is válaszolhat rá, hogy lényegében a helyi nyelvhasználat, a rendeletek 
kihirdetése, hirdetések közzététele, nyomtatványok a) és b), és engem főleg ez az, ami igazán 
érdekel. Tehát a rendeletek kihirdetése, a hirdetmények, ezek az elemek is csak 2014. január 
1-jétől lépnek hatályba? Addig semmi? 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): 2014-től kötelező, addig lehet kérni, és amennyiben indokolt, azt megteszi az 
önkormányzat.  

 
ELNÖK: Zagyva György képviselő úr, parancsoljon! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Itt elhangzott egy mondat, hogy a kisebbség 

kérésére meg lehet tenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez mit takar, hogy a kérésére? Ki 
kérheti? Az adott kisebbség egy tagja, vagy a helyi önkormányzat döntése alapján? (Berényi 
László: A testület, ez egyértelműen kiderül.) Azért kérdezem, mert nem volt egyértelmű ebből, 
ezért akartam pontosan. Nem azt válaszolták, hogy a kisebbségi önkormányzat döntése 
alapján lehet kérni, hanem azt válaszolták, hogy a kisebbség kérése alapján, ezért akartam 
pontosítani. 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én azt szeretném itt javasolni, hogy fontolja 

meg a bizottság egy olyan bizottsági módosító javaslat benyújtását, amelyik úgy szólna ezen 
átmeneti időszakra vonatkozóan, hogy ne zuhanjunk vissza a diszkrecionalitásba, ha jól 
értem. Mert ez a szabály az átmeneti időszakra szól, hogy az önkormányzatnak teljesen 
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diszkrecionális jogköre, hogy eleget tesz-e a húsz százalékot elérő településeken a 
nemzetiségek azon kérésének, hogy a rendeletek, a jegyzőkönyvek, a nyomtatványok a saját 
nyelven legyen elérhetők. Értem, hogy anyagi nehézségek, problémák, gondok, átállás van, de 
egy olyan szabályt javasolnék, hogy csak akkor zárkózhat el a kérelem teljesítése elől az 
önkormányzat, ha a teljesítés tárgyi objektív feltételei nem állnak fenn, hogy ne egy 
szubjektív döntés legyen.  

Sajnos, azt kell mondanom, persze, ebben van egy rossz magyar közjogi hagyomány 
is - egyébként a fő, igazi hagyomány a testvéri, egyenjogúsági hagyomány -, van egy 
szűkkeblű hagyomány is. Elnézést kérek, Berényi László képviselőtársam, ezt nem én 
mondom, mert tudom, hogy most le leszek rasszistázva, hogy nagyon sokan előítéletesek, és 
azt mondják, hogy nem adunk jegyzőkönyvezési lehetőséget a tótoknak, a cigányoknak - és 
zsigerileg nagyon sok ember így dönt -, tehát, ha rájuk bízzuk, az ő mérlegelésükre bízzuk, 
akkor ők biztos, hogy 2013. december 31-ig nem fogják biztosítani, ha ez az ő diszkrecionális 
jogkörük. Ha azt mondjuk, hogy csak akkor nem teljesíthetik, ha az objektív feltételek nem 
állnak fenn, akkor már szűkebb a megtagadási lehetőségük, ha indokolni kell a megtagadást, 
hogy miért tagadom meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A vita rendkívül teoretikus. Végeztünk egy 

modellezést, és a 2001-es népszámlálási adatok szerint 590 az a település, ahol a 20 
százalékos limit megáll, ahol a lakosságnak legalább 20 százaléka valamilyen nemzetiséghez 
tartozónak vallotta magát. Ehhez képest megdöbbentő az az adat, hogy nem érte el a százat, 
ahol egyáltalán a nemzetiségi önkormányzat élt a kezdeményezés jogával az elmúlt húsz 
évben. Ott viszont, ahol éltek a kezdeményezés jogával, ott nagyrészt teljesült is. Tehát én 
nem gondolnám, hogy ez egy ilyen probléma volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm államtitkár úrnak ezt a korrekt 

tájékoztatást, de ennek fényében végképp nem értem. Hogyha ez egy teoretikus vita, ha nem 
kell tartani attól, hogy szétesnek az önkormányzatok a hihetetlen mennyiségű igénytől, akkor 
miért nem tudjuk nagylelkűen, nemes lelkűen beemelni a jogszabályba azt, hogy már 
mostantól kötelező biztosítani ezt a lehetőséget, és ne adj’ Isten, ha nem tudja egy 
önkormányzat biztosítani, akkor egy központi fedezetből, valahonnét teremtsünk erre egy 
külön keretet, és abból teljesítsük. Hogy tudjam én ezt lobogtatni Strasbourgban, az Európa 
Tanácsban, hogy Magyarország ilyen nagylelkűen oldotta meg az ügyet, tessék, kedves 
Románia, kedves Szlovákia, Szerbia, ugyanígy eljárni velünk szemben.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikóé a szó. 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ritkán szoktam Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrral 

egyetérteni, de most 120 százalékkal egyetértek. Nyilvánvaló, hogy egy Magyarországon 
született nemzetiségi törvénynek ugyan a fő célja a hazai nemzetiségek és többség 
együttélésének szabályozása, de süketek és vakok lennénk, ha nem tudnánk, hogy egy ilyen 
törvénnyel az ország példát is mutat arra, hogy szerinte hogy kell a nemzetiségi együttélést 
kezelni. Tehát nemcsak a 100 faluról van szó - az sem kevés, megjegyzem -, és én készséggel 
elhiszem, hogy minden polgármester ezt teljesíti magától is, mert ugyan, mitől ne teljesítené, 
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de ha a törvény szövege nem teszi világossá, hogy számunkra ez időhatár nélküli, azonnal 
beváltandó kötelezettség, akkor ennek a modellalkotási feladatnak nem teszünk igazán eleget. 
Nem nagyon látom, senkinek sem esne a le a karikagyűrű az ujjáról, ha itt most nem volna 
erre haladék, viszont az érvrendszerünket kifelé valóban erősítené, erről van itt szó, és nem 
csak a száz faluról. Köszönöm szépen.  

(Zaj. - Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.)  
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ha kér szót, én adok. Ne haragudjon, én tudom, hogy 

fáradtak, de arra kérem önöket, hogy a hatékonyságot növeljük, és annak érdekében, hogy 
haladjunk…(Jelzésre.)  

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg Lendvai Ildikó érvei abszolút 

helytállóak, és tudom, hogy most a kormányoldalon ennek az az üzenete, hogy megszületett 
az új nagykoalíció, és lehet új cikkeket írni, és most már nem Ertsey Katalinnal kötöttem 
házasságot, hanem Lendvai Ildikóval (Lendvai Ildikó közbeszól. - Derültség.), és a következő 
Népszabadság vezércikknek is megvan a témája, köszönjük szépen, de nekem ennél sokkal 
többet jelent a nemzetpolitika, és egyszerűen nem értem. Berényi László képviselőtársamat 
rendkívül elkötelezett, felkészült, a kisebbségi ügyekben kifinomult képviselőnek ismerem, 
ezért egyszerűen nem értem, hogy ennek a realitásnak az ismeretében, hogy száz településről 
van szó, mert nyilván nem változott ezerre egy napon belül, miért nem lehet egy de facto 
tényt, amikor már teljesítjük mindenütt, ezt leírni egy törvényben?  

Sokkal nehezebb nekem egy tanulmányban bemutatnom, hogy Magyarország olyan 
remek ország, ahol ugyan nem kötelező biztosítani, de mégis száz helyen biztosítjuk, sokkal 
nehezebb bebizonyítanom ezt az ottani döntéshozóknak. Most nemcsak arról van szó, hogy a 
románoknak bizonygassam, hanem a franciáknak, a németeknek, olaszoknak, a nagy 
nemzetek képviselőinek, amikor lobbizok a magyar ügy mellett, akkor fel kellene 
lobogtatnom ezt a jogszabályszöveget. Kérem Berényi képviselőtársamat, hogy 
kezdeményezzen egy bizottsági módosító javaslat ennek érdekében. Nagyon örülnék, ha ez a 
kérdés akár egy közös tárgyalásra kerülne a Nemzeti összetartozás bizottságával, mert ott 
vaskos többsége lenne ennek a javaslatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi képviselő úr, Gulyás képviselő úr, államtitkár úr. 
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Én úgy gondolom, hogy pont a számszerűséggel van a 

baj. Tehát annak ellenére, hogy az indokoltsága a 100 településen van, jelenleg a kisebbségi 
önkormányzatok száma olyan magas, hogy azt nem lehet egyszerre megoldani. A részletes 
vitában Szávay képviselőtársunk nagyon keményen a húsz százalék mellett kiállt, de én 
mondtam, hogy a kapcsolódó módosító javaslatban ott van, hogy húsz százalék esetén 
kötelező.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úr. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én előbb megvárom államtitkár úr válaszát. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm.  
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Gaudi képviselő úr mondta, hogy nem hiszi, hogy olyan sokat változott a települések 
száma. Pontosan ez a lényeg, hogy most volt népszámlálás, 2013-ra lesznek adatok, és az új 
adatoknak megfelelően, azokon a településeken, ahol ez indokolt, és nem egy tíz évvel 
ezelőtti adatsort kell figyelembe venni, többek között ezért is 2014., amit támogatni tudunk.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergelyé a szó. (Gulyás Gergely: Nem kívánok szólni.) Eláll a szólás 

jogától, még a szó is elakad benne. (Derültség. - Közbeszólások.) 
Viszont szerettem volna válaszolni, hogy ne egyoldalú legyen a párbeszéd, ezért most 

átadom az ülés vezetését Gulyás Gergelynek.  
 

(Az elnöklést Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Egy-két olyan dolgot meg kell válaszolni a 

gyakorlati bevezetéssel kapcsolatban, hogy úgy könnyű a nemzetközi fórumokon is olyanra 
hivatkozni, aminek a gyakorlati bevezetését a mai gazdasági helyzetben megtenni, hogy 
valaki roma vagy cigány lakosnak mondja magát. Tessék mondani, hányan tudnak lovari vagy 
beás nyelven, és ki fogja eldönteni, hogy egy jegyzőkönyvbe lovári vagy beás nyelvű legyen. 
Szeretnem felhívni a figyelmet arra is, hogy 95/4-esben egyszer már szavaztunk arról, hogy a 
pályázati úton betöltendő álláshely a nemzetiségi településeken az előnyben részesítési 
kötelezettségről szól. Tessék mondani, ha kötelezően előírjuk, mint ahogyan a 95/4-esben 
van, akkor honnan fogom tudni, hogy azon a nemzetiségi településen egyáltalán fog 
jelentkezni végrehajtó, aki a nemzetiségi nyelvet beszéli, honnan tudom azt biztosítani, hogy a 
közjegyző beszéli a nemzetiségi nyelvet. (Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.)  

Bocsánat, én a gyakorlati oldaláról mondom, hogy nem végrehajtható. Olyan törvényt 
hozunk, ami nem végrehajtható, mert hogyha megállapítható a 20 százalékos x nemzetiség 
aránya a településen, megalakul a nemzetiségi önkormányzata is, honnan tudom azt 
biztosítani, hogy arra a településre például azon a nyelven beszélő közjegyző egyáltalán 
jelentkezik. Ha nem jelentkezik, nem teszek eleget a törvényes kötelezettségnek, ami 
kötelezően előírja, hogy olyan közjegyző kellene, jogi végzettségű, szakvizsgával rendelkező. 
(Zaj.) Én azt gondolom, olyan törvényt hozni, ami nem hajtható végre, nem lehet.  

Képviselő urak, azt kell eldönteni, hogy olyan törvényt hozzunk, ami végrehajtható, 
vagy olyan törvényt hozzunk, amit a papír elbír, de nagyon szépen lehet hivatkozni rá a 
nemzetközi szervezeteknél, csak éppen végrehajtani nem lehet.  

 
(Az elnöklést dr. Lukács Tamás, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó! 
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr mondandójának egyik elemét szeretném 

vitatni, vagy ahhoz kapcsolódni. A cigányság ügyében ezt a törvényjavaslat eredeti szövege 
elrendezi, tudniillik a romák és örmények esetében azt mondja, hogy nemzetiségi nyelvként 
fogható fel a magyar is, mert tudomásul veszi a tervezet - egyébként helyesen - azt a realitást, 
hogy itt a nyelvhasználat nem feltétlenül kísérője a nemzetiségi létnek. Ezt csak azért 
mondom, mert elnök úr említette, hogy beás, vagy milyen nyelven írják, és hogy ez problémát 
okoz, de ez nem okoz problémát. De többet nem akarok már ehhez a kérdéshez hozzászólni, 
csak ezt szerettem volna pontosítani, ha nem haragszik, elnök úr. 

 
ELNÖK: Igen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Államtitkár úr elmondta, hogy igen, majd a 
2013-as adatok fényében, addig legyünk óvatosak stb. Én pontosan a fordítottját mondom, 
hogy mit veszíthetünk azon, ha egy olyan szabályozást hozunk, ami egy nagylelkű 
szabályozás, széles körű lehetőségeket ad, sokan élnek vele, őszintén kiállunk, és azt 
mondjuk, hogy baj van, ezt most nem tudjuk teljesíteni, értsék meg, kedves nemzetiségek, de 
működjünk együtt, hogy tudjuk teljesíteni, mert hála istennek olyan sokan vannak, és 
találjunk erre egy megoldást. Ez egy sokkal szimpatikusabb hozzáállás, mintsem az, hogy már 
most előre nem, majd két év múlva lesz, addig majd tessék várni. Ez tarthatatlan, nemzetközi 
összefüggésekben, és kiröhögnek minket az Európa Tanácsban. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr nem kíván válaszolni.  
Továbbra is a 95/1. és a kapcsolódó módosító indítványairól van szó, amit a tárca 

támogat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) 
Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen. 

A 95/5. következik, összefügg a 95/6-ossal. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (19 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 95/7. következik, összefügg a 98/2-essel. Tárca? 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 95/8. következik. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Képviselő úr hozzá kíván szólni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Berényi képviselőtársamat kérdezem, bízom 

benne, hogy ez egy szükséges dolog, csakhogy nem jogcsorbításról van-e szó. Miért nem 
akarjuk, hogy kiegészüljön az alapvető jogok biztosáról szóló törvény azzal, hogy a biztos 
ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatait. Szerintem ez egy jó 
dolog, de nyilván valami oka van ennek, hiszen ő, az alapvető jogok biztosa látja el, és akkor 
miért vesszük ki a törvényből, miért van ez a javaslata Berényi képviselőtársamnak? - most 
ugyanis ez van előttünk.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem duplikálunk. A jogalkotási törvény szerint… 
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, január 1-jétől mégis úgy áll fel az intézmény, hogy 

az alapvető jogok biztosának van egy általános helyettese, és ez a helyettes hatásköre, nem az 
alapvető jogok biztosának a hatásköre.  

(Berényi László: Nem az alapvető jogok biztosának, hanem a helyettesének a jogköre.) 
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Ha ez a szöveg maradna, akkor nem az alapvető jogok biztosának a kisebbségi 
ügyekkel megbízott általános helyettesénél volna ez a hatáskör, hanem az alapvető jogok 
biztosánál. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a rendelkezés önálló normatív tartalommal nem bír. Miután maga a 
nemzetiségi törvény rendelkezik arról, hogy az alapvető jogok biztosának nemzetiségi 
vonatkozásban milyen jogkörei vannak, és miután normatív tartalommal nem bír, ezért nincs 
értelme, felesleges bonyolítani az alapvető jogok biztosáról szóló törvényt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki ezt követően ezt a javaslatot támogatja? 

(Szavazás.) 17. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 
(A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen. 

Megvolt minden szavazás, államtitkár úr, lesz koherenciazavar egyébként.  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Majd meglátjuk, hogyan szavaz a Ház. 
 
ELNÖK: Majd visszatérünk rá. Köszönöm szépen.  

Egyes alaptörvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunk az egyes alaptörvények alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása. 

Köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat.  
Az 1., 2. és 5. pontot Mátrai Márta képviselő asszony jegyzi. Tárcaálláspontot tetszik 

mondani, államtitkár úr, vagy kormányálláspontot? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondanék. Ezt támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Öt. (A bizottság többsége támogatja.) 
A 3. következik, szintén Mátrai Márta képviselő asszony jegyzi. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 
A 4. következik.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.)  

Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen.  
Ezt befejeztük, jön a következő.  
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Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám)   
(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni 
Zoltán, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér 
Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseiről benyújtott 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása következik, ez az 5005. 
számú ajánlás. Szintén Gáva Krisztián államtitkár úr képviseli a kormányt. 

Az 1/1. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárcaálláspont? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megpróbálok, de nem tudom, praktikusabb-e, 

mert látom, hogy a kapcsolódó módosító javaslatokat kettő vagy három kivételével én és 
képviselőtársam jegyzi, milyen módszertan lenne a legjobb elnök úr szerint, hogy mindegyik 
javaslathoz tételesen mondjam el, vagy egyben az indoklást? - szeretnék mindegyikhez 
indokolást fűzni, egy-egymondatosat maximum.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, joga van észrevételt tenni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De egyben, vagy külön mondjam el?  
 
ELNÖK: Külön-külön lenne jobb, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, rendben. 
Ez itt egy szövegezési dolog. A magyar nyelvről van szó, és egy kicsit halljuk már 

meg, hogy a tudatában lévén helyett azt javasoljuk, hogy annak tudatában. Nem tudom, hogy 
ez miért fáj bárkinek, hogy ez az egyébként nagyon kiváló kodifikátor segített ebben, aki négy 
évet lehúzott itt a parlamentben, az első ciklusban, tehát nem a falvédőről találtuk ki ezeket a 
pontosításokat. Ez egy nagyon rutinos, okos kodifikátor, aki ezeket javasolja, és én csak 
tolmácsolom. Nem tudom, miért fáj, hogy egy magyarabb, szebb megfogalmazás kerül bele 
ebbe az egyébként nagyon fontos törvénybe, amit mi is támogatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? 

(Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
Az 1/2-es következik. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselő úr nem akar hozzáfűzni semmit. (Gaudi-Nagy Tamás: Ugyanúgy 

magyar nyelvhelyesség.) Tehát magyar nyelv.  
Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? 

(Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 2/1-es következik. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Képviselő úr nem kíván hozzáfűzni. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. 

Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada 
sem támogatja.)  

A 2/2-es következik.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) (Gaudi-Nagy Tamás 
jelentkezik.) 

(Gaudi-Nagy Tamás: Hozzá szeretnék szólni, elnök úr. - Közbeszólások: A tárca 
támogatta.) 

Bocsánat, képviselő úr, ha tetszene figyelni, de ha már a támogatást is meg kell 
magyarázni, akkor gondok vannak. Tessék figyelni, képviselő úr. 

A 2/3. következik. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, kíván indokolni? (Jelzésre.) Indokolni kíván. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egyébként inkább jogdogmatikai dolog, és 

látszattörvényességre épülő jogrendet említünk az MSZMP működése kapcsán, 
törvénytelenségre épülőt tartalmaz a törvényszöveg. Látszólag ez egy finom különbség, de 
mégis arról van szó, hogy az emberi jogok látszólag biztosítva voltak a kommunista párt 
működése idején, de… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést, hogy kijavítom, de nem voltak biztosítva.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csatlakoztunk az ENSZ alapokmányához, 

minden egyéb emberi jogi szervezethez, formálisan csatlakozunk ezekhez, de ezeket nem, a 
saját szabályaikat sem tartották be, ez a dolog lényege szerintem. Nyilván, az alapvető jogok 
nem voltak kibontva olyan garanciarendszerrel úgy, ahogyan egy jogállamban kell, ezt 
nagyon jól tudjuk, de tény, hogy volt egyfajta látszattörvényesség, úgy tettek, mintha 
törvényes lenne. Hoztak jogszabályt az államosításról, hoztak jogszabályt a statárium 
bevezetéséről ’56 után, de nyilván ez nem volt jó. Ezt csak azért mondom, mert a 
törvénytelenség jogdogmatikai dolog, de akkor ezt kell mondani, hogy természetjog-ellenes, 
akkor használjunk egy ilyen fogalmat, de ne használjuk a törvénytelenség fogalmát. Elnök is 
nagyon jól tudja, ebben nagyon jól képzett, érzi a finom különbségeket, hogy törvénytelenség 
az, amikor adott jogszabályi környezethez képest megszegik az adott szabályokat.  

 
ELNÖK: Nem akarok belemenni abba a morális vitába, hogy milyen a törvények 

rendje adott esetben, és az mennyiben elfogadható, mennyiben nem, csak képviselő úr, 
szeretném felhívni a figyelmét, hogy amelyik országban egypártrendszer van, és amelyik 
országban a pártnak nagyobb döntési jogosultsága van, mint az állami szervezetnek, és adott 
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országban, ahol az emberi jogok nemzetközi egyezményét nem ratifikálták, az az ország nem 
látszattörvényes, hanem úgy törvénytelen, ahogy van. Köszönöm szépen.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kettő. 
Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada 
sem támogatja.) Köszönöm szépen. 

A 2/4. következik. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy nagyon fontos dolog. Két distinkciót 

teszünk, mélyítjük a fogalmakat a javaslat szerint, ugyanis az emberek magánéletének 
törvénytelen megfigyeléséről, a magánélet és kapcsolatairól van itt szó, de nemcsak a 
magánéletet figyelték meg, hanem a kapcsolatrendszereket tárták fel. Persze, lehet beszélni 
arról, hogy a magánéletnek része-e a kapcsolat, és itt minden csak jóindulat vagy rosszindulat 
kérdése, úgy érzem. Valószínűleg most megint belementünk abba, hogy ez egy ellenzéki 
javaslat, ezért nem szeretjük.  

A másik, hogy titkos rendőrséget hoztak létre. A titkosrendőrségnek, ha már nézzük, 
fogalmilag nem része a besúgó hálózat, noha besúgó hálózatot is létrehoztak, ugye, kedves 
Wittner Mária, és nagyon csúnya besúgó hálózat működött, és még mindig nincs vége, 
nagyon sokan itt vannak a besúgók közül, nagyon sokan nincsenek leleplezve, de könyörögve 
kérem önöket, miért hallgatjuk ezt el? Miért nem emeljük be? Ha már nagyon korrekt leltárt 
veszünk föl a törvény preambulumában a 2. pontban arról, hogy milyen bűnöket követett el az 
MSZMP, nemzetárulási kategóriát is - nagyon helyesen - tartalmaz a törvény 
megfogalmazása, akkor legyünk pontosak, és mondjuk ki, hogy a titkosrendőrség mellett egy 
besúgó hálózat is működött. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az érvelés elhangzott, a tárca nem támogatja. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

A 4/1. következik.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselő úr? Nincs észrevétel. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

Az 5/1. következik. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselő úr hozzászól az 5/1-eshez. Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez megint egy dogmatikai dolog, itt meg kéne 

kérdezni Kahler Frigyest, Zétényi Zsoltot, hogy mit szólnak ehhez a mondathoz. Égnek áll a 
hajuk ettől a mondattól. Tegnap volt egy fórum az ELTE-n igazságtételügyben, és nem igaz, 
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hogy nem volt lehetséges a kommunista diktatúra alatt elkövetett bűnök üldözése, csak a 
pártállam nem üldözte. Legyünk már pontosak! Ez nem igaz, hogy nem volt lehetséges. Ezt 
aki fogalmazta, fogalma nincs arról, hogy mi zajlott ebben az országban.  

 
ELNÖK: Egy szóval reagálnék annyiban, és nem akarok vitát provokálni, de ha ez a 

felvetése megállná a valóság próbáját, akkor a Zétényi-Takács-törvényre az 
Alkotmánybíróságon nem lett volna szükség, mert akkor az adott jogrend alapján is lehetett 
volna üldözni, vagy nem lenne szükség a Gulyás Gergely képviselőtársam által beadott 
törvényre. Ha az akkori jogszabályok szerint is üldözhető lett volna, de nem arról van szó, 
hogy az akkori jogszabályok szerint üldözhető lett volna, csak nem üldözték, hanem arról van 
szó, hogy nem volt üldözhető. Az emberölés üldözhető volt. (Gaudi-Nagy Tamás: A sortüzes 
Dudás Istvánt nem üldözték.) Jó.  

A tárca nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? 
(Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) 
Köszönöm.  

A 6/1-es következik. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 15. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.)  
13/1.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki támogatja? 

(Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A 
bizottság egyharmada sem támogatja.)  

A 13/2. következik. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki támogatja? (Szavazás.) 

Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 
egyharmada sem támogatja.)  

A 14/1. következik. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
16/1. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
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ELNÖK: (Jelzésre.) Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyit kérdeznék, hogy miért nem érdek az, 

hogy ne egy ad hoc jellegű bizottság működjön, hanem egy intézményesített szerv működjön, 
mint Lengyelországban, ahol ezt úgy hívják, hogy a Nemzeti Emlékezet Intézete. Bevált 
modellek alapján elég széles, elég mély kutatást végez, és teszi hozzáférhetővé a diktatúra 
információit. Miért nem akarjuk ezt? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárca kíván-e válaszolni? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztőnek tiszteletben tartjuk az elképzelését erre vonatkozóan, és 
nem kívánunk hozzátenni egyebet.  

 
ELNÖK: Zagyva György képviselő úr! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Mi azért valami indoklást csak kérnénk, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Ha megengedi, akkor indokolnám. Nyilvánvaló, hogyha elfogadnánk ezt a 

módosító indítványt, és intézményt, intézetet alapítanánk, nem bizottságot, akkor a 
költségvetésben is biztosítani kell forrást, különben nem vezethető be. Tehát nem az 
intézmény létrehozásán múlik. 

(Jelzésre.) Parancsoljon! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy kérdést szeretnék feltenni. Akkor viszont 

érdekes, amit az elnök úr mond, mert hogyha azért nem nevezzük intézetnek, mert annak 
külön költségvetési tételt kellene biztosítani, akkor a bizottság nem fog költségvetést kapni? 
Akkor miből fog működni? 

 
ELNÖK: Bocsánat, de a bizottságnak a költségvetését, aki azt a bizottságot létrehozza, 

annak a költségvetéséből biztosított részére az a tárca, akinek ez a hatáskörébe tartozik, és a 
költségvetését a bizottságnak biztosítani tudja. Ezzel szemben, ha intézetet hozna létre 
törvény, akkor a költségvetési törvényben forrást kellene biztosítani - addig halasztani kellene 
az egészet -, ebben a pillanatban nevesíteni kellene, de a bizottságot nem kell nevesíteni. Az 
intézetet nevesíteni kell, mint költségvetésből működtetett intézményt. 

Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy mondat: éppen az első napirendi pontunk 

volt a költségvetéshez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, és ha jól 
emlékszem, legalább tíz olyan javaslat volt, amely párhuzamosan futó módosító javaslatra 
tekintettel módosítja a költségvetési törvény számait, pontosan ugyanilyen indokok miatt, 
mint amit mi szeretnénk, hogy az intézetként való létrehozás miatt, kapjon a költségvetési 
törvényben - most kaphatna egy bizottsági kapcsolódó módosító javaslattal, ha lenne rá akarat 
-, az intézet megkaphatna egy önálló költségvetési tételt; lenne jó pár tippünk, hogy honnan 
lehetne forrást találni erre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Három. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 
egyharmada sem támogatja.)  
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A 16/2. az előzővel összefüggő javaslat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Gaudi képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tegnap ezen a fórumon, megint csak 

hivatkoznék rá, Gulyás Gergely is ott volt, ahol a szakma képviselői közül többen is 
elmondták, hogy nagyon jó lenne, ha ez a Nemzeti Emlékezet Bizottság, vagy bármi, az a 
szervezet, amelyik a kommunista bűnök feltárásával, dokumentálásával foglalkozik, kapna 
egy olyan speciális jogkört, amelyik azt jelenti, hogy pontosan a törvény által megindított 
büntetőeljárásokban a sértetteket és pótmagánvádló sértetteket képviselheti, illetve a 
pótmagánvádló jogköreit gyakorolhatja. Eljárhat gyakorlatilag kvázi ügyészként, figyelemmel 
arra, hogy a jelenlegi magyar ügyészi személyi összetétel, az ügyészi kar összetétel nem ad 
egyáltalán garanciát arra, hogy ez az üldözés olyan heves lesz.  

Falvay Zsolt nagyon helyesen üldözte Képíró Sándort, gyakorlatilag a halálba üldözte 
egy alaptalan bűntett miatti vádemeléssel, ugyanakkor már bizonyított, hogy a 2006-os 
rendőrbűnök elkövetőit egyáltalán nem bírja, tudja, akarja hatékonyan üldözni; a Budapesti 
Nyomozó Ügyészség vezetőjéről van szó. Tehát nagyon-nagyon jó lenne ez a garanciális 
rendelkezés. Hogyha komolyan vesszük ennek a törvénynek a célját, márpedig mi komolyan 
vesszük, remélem, az előterjesztők és a kormány is, akkor ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy 
valóban ki is tudjuk kényszeríteni az elkövetők felelősségre vonását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergelyé a szó. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Miközben azzal egyetértek, 

hogy ilyen jellegű büntetőeljárások lefolytatása esetén több ügyészi segítség kell, de hogy egy 
ilyen intézethez olyan jogkört telepítsünk, amit intézetként az előző módosító javaslatban 
szavaztunk le, egyébként pedig a létrejötte a leghatékonyabb költségvetési és politikai 
támogatás esetén is időbe telik, szerintem nem praktikus. Ugyanezeket a jogköröket a 
Történeti Hivatalnál, vagy ma létező intézményeknél olyanokhoz kell telepíteni, amelyeknél 
ezek az iratok vannak, mert hogyha idetelepítjük… (Gaudi-Nagy Tamás: Akkor adjunk be rá 
bizottsági módosító javaslatot.)  

Azt mondja képviselőtársam, hogy akkor viszont bizottságit adjunk be, de akkor erről 
nem az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben kell rendelkezni, hanem adjunk be bizottsági 
módosító javaslatot ahhoz a törvényhez, amelyik a Történeti Hivatalról, levéltárról 
rendelkezik, vagy nézzük meg, hogy egyáltalán melyik hivatal az, és adjunk be hozzá 
módosító javaslatot, amit, előre jelzem, hogy támogatni fogok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm Gulyás Gergely konstruktív 

felszólalását, és akkor én élnék ezzel a lehetőséggel, és partnerséget ajánlok ehhez, hogy a 
már létező valamelyik intézményt - a történeti levéltár vagy dokumentációs központ -, 
valamelyik ilyen, a kommunista diktatúra időszakának irataival foglalkozó intézményhez, ha 
oda tudnánk telepíteni ezt a hatáskört, akkor mi bőven elégedettek lennénk. Nekünk az 
eredmény a lényeg, hogy a kommunista bűnök ne legyenek felelősségre vonás nélkül.  

Nem tudom, a módszertanra visszakérdezhetek? Ha jól sejtem, házszabályszerűen ezt 
már nem tehetjük meg, és ha jól sejtem, egy meg nem nyitott törvényről van szó. Ebben 
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segítsen, elnök úr, mert ön a legjobb Házszabály terén ebben a bizottságban, hogy be tudunk-e 
adni olyan bizottsági módosító javaslatot most még ehhez a törvényhez, amely meg nem 
nyitott törvényt nyit meg, és oda telepíti ezt a bizonyos pótmagánvádlói és sértetti jog 
képviseletét. 

 
ELNÖK: Mielőtt Gulyás Gergely képviselő úrnak szót adok, jelzem, hogy a felvetés 

házszabályellenes. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Jelzem képviselő úrnak, hogy miután ebben az 

ügyben ötpárti egyeztetés lett volna, hogyha az MSZP részt vesz, de a másik négy párt részt 
vett, ezért ezek az egyeztetések még az idei évben fognak folytatódni, és lehet, hogy még az 
idén, szerintem még az idén van arra lehetőség, hogy törvényi megoldást találjunk, de ez most 
nem ennek a napirendnek a tárgya. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.) Köszönöm szépen.  

23/1. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez nem az én előterjesztésem, de itt azért 

megkérdezném a tárca képviselőjétől, hogy itt milyen személyi kört érint ez a rendelkezés. Itt 
nekem ez úgy tűnik, mintha a közjegyzőkre is vonatkozna a nyugdíjazási szabály, amit az 
ügyészekre és a bírákra elfogadott a kormánytöbbség, a közjegyzők is gyakorlatilag a 
nyugdíjkorhatárt elérve el kell, hogy hagyják a hivatásukat. Jól gondolom-e ezt, nem tudom, 
valaki tud-e ebben segíteni, hogy jól gondolom-e. 

 
ELNÖK: Igen. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, vonatkozik. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az alkotmányügyi bizottság 

javaslatát? (Szavazás.) 14 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 

25/1. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez is egy nagyon fontos rendelkezés, mert itt 

arról van szó, hogy az Alkotmánybíróság judikatúrájának mi lesz a sorsa. Nem tudom, hogy 
értelmezhető-e ez a kijelentés részemről. Látom, hogy Lendvai Ildikó kicsit ingatja a fejét.  
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Tehát arról van szó, hogy az elmúlt huszonegy év alkotmánybírósági határozatainak 
tára ott fekszik most a polcon. Ez jelenleg még, amíg a jelenleg hatályos alkotmány hatályban 
van, ez jogalkalmazásban alkalmazandó, figyelembe veendő határozat a jogértelmezésnél stb. 
Új alaptörvényünk lesz január 1-jétől, és most arra próbálok választ találni a módosító 
javaslatomban, hogy mi lesz ezekkel az alkotmánybírósági határozatokkal. Erre még nem 
kaptunk eddig értelmes választ, mindig az volt a válasz, hogy majd kialakul, amelyik 
nagyjából jó, az jó, amelyik nem, az nem; körülbelül ilyen válaszokat kaptunk.  

Mi a legszívesebben azt tennénk, hogy az Alkotmánybíróság tegye közzé azokat a 
határozatait, amelyek kimondják, hogy azon határozatok jegyzékét kell közzétenni, amelyek 
az alaptörvénnyel össze nem egyeztethető tartalmú határozatokat tartalmaznak. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen. Ez nem annyira a bizottság hatáskörébe 

tartozó dolog, de engedtessék meg, hogy annyiban reagáljak erre, hogy az Alkotmánybíróság 
saját belső döntéseiben ésszerű, ha ezt elvégzi, de minden egyes egyedi döntésnél neki 
vizsgálni kell, hogy a korábban hozott határozataival az indítványozó jogszerűen hivatkozott-
e rá, vagy a megváltozott normaszöveg szerint is fenntartja-e a korábbi határozatát. Az 
alkotmánybíróság a döntéseiben mindig a korábbi határozatra, mint értelmező elvre 
hivatkozni szokott, minden egyes egyedi esetben ezt meg kell tennie. Hogy generálisan 
elvégezze ezt, az Alkotmánybíróságnak ilyen módon előírni, nagyon nehéz volna, hiszen 
mindig, vagy legalábbis sok esetben, amikor például emberi jogi kérdésekben döntenek, hogy 
melyiknek adnak elsőbbséget, ez egy alkotmányos alapelv, hogy az adott szituációban kell 
dönteniük. Tehát az, hogy általánosságban, absztrakt módon megmondani, hogy mit tart meg, 
mit nem tart meg - nyilván van olyan is, amit a normaszöveg változása miatt ki lehet dobni -, 
nem lehet, de általában, egy adott esetben, ha két konkuráló jog között valamilyen véleményt 
korábban elfogadott az Alkotmánybíróság, a megváltozott normaszövegre kell, hogy a 
korábbi álláspontját fenntartja-e. Nem hiszem, hogy ez ilyen módon teljesíthető volna. 

Gulyás Gergely! 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csatlakozom az elnök úr által elmondottakhoz. 

Szeretném jelezni Gaudi képviselőtársamnak, ha ezt a javaslatát elfogadnánk, az 
Alkotmánybíróság működését ez ellehetetlenítené, mert az elmúlt 22 év teljes joggyakorlatát 
kellene feldolgozni. De az egyedi esetekben teljesen világos, hogy az alaptörvény hol tartotta 
fenn a korábbi alkotmányos intézményrendszert, és hol változott, mondjuk, amikor arról van 
szó, hogy hol változott, mondjuk, amikor arról van szó, hogy az alkotmányos vétó és a 
politikai vétó egymáshoz való viszonya változott. Ott az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata 
hatálytalan. Ahol az alapvető jogoknál a dogmatika még követte a korábbi alkotmánybírósági 
gyakorlatot, ott nagyon egyszerű a helyzet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy képviselő úr, és utána befejezzük. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azon nem lehet vitatkozni, hogy mennyire 

lesz ez egy nagy feladat, és hogy mit okoz az Alkotmánybíróság működésében, de ezt valahol, 
valakinek egyszer el kell végeznie ezt a tiszta laphúzást, hogy az alkotmánybírósági 
határozattárból melyek azok, amelyekre a most folyó jogvitákban, a mostani 
jogérvényesítésekben hivatkozni lehet. Egy példát mondok: A 32/94-es alkotmánybírósági 
határozat, mi, akik gyakorta járunk el személyiségi perekben, tudjuk, hogy ez határozza meg a 
személyiségi jogvédelem esetén járó nem vagyoni kártérítés mértékét, nagyságrendjét, illetve 
szempontokat ad. Most akkor mit fog csinálni, mondjuk Pataki Árpád bíró úr a Fővárosi 
Bíróságon, amikor elé kerül a következő ilyen ügy, a január 1. után elkövetett személyiségi 
jogsértés esetén, és hivatkoznak a felek erre az alkotmánybírósági határozatra. Akkor 
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megkérdezem én, a 32/94-es határozat egy holtanyag, ki dönti el, hogy ez a határozat és az 
abban foglalt egyébként a joggyakorlatot nagyon befolyásoló határozat él, vagy nem él, 
hogyan vesszük figyelembe. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egy mondatban reagálnék erre. Ő hoz egy 

ítéletet, majd születik egy másodfokú ítélet, és az Alkotmánybíróság új hatáskörének 
köszönhetően ez alkotmányjogi panasszal megtámadható, és az alkotmányjogi panasz során 
az Alkotmánybíróság állást fog foglalni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három. 

Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

25/2-es indítvány. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? Hegedűs Lorántné indítványa. (Szavazás.) Három. 

Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada 
sem támogatja.) 

28/1. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Szavazás.) Három. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak megvitatása. Szeretettel köszöntöm Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat.  

Elsőként a bizottsági módosítóról fogunk szavazni. A kiosztott módosító indítvány a 
35. § bizottsági módosítását tartalmazza, bizottsági módosító indítványként terjesztjük elő a 
hit- és erkölcsoktatás kérdéskörében. Tárca álláspontja?  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk az előterjesztést. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 17. Nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 
Köszönöm szépen.  

Államtitkár úr, tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot tetszik mondani? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Következő a kiegészítő ajánlás a 4856. törvényjavaslathoz a 349. ajánlással együtt 

kezelendő. A 7/1-es az első. Tárca? 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Technikai problémát kell közzétennem, miszerint mi még csak ajánlástervezetet kaptunk, és 
nem tudom 100 százalékosan garantálni, hogy azonos a szám. Úgyhogy kérek egy 
ajánlástervezetet.  

 
ELNÖK: Kérem, ha van az államtitkár úrnak segítője, üljön mellé, hogy segítsen 

beazonosítani a módosító indítványokat. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Így most már rendben van, elnök úr. A 7/1-est a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs 

ilyen. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság többsége támogatja.) 
A 13/1. következik. Tárca? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Nem? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság többsége támogatja.)  
A 17/2. következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság többsége támogatja.) 
37/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (15 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
52/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 60/1. következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) 
71/1. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
71/2.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
72/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
89/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (17 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 107/1. következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
114/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
116/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 15. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
137/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 164/1. a következő. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
174/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.). 
174/2. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
183/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) 
196/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (17 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
214/1., amelyik sok mindennel összefügg, így a 214/2., 502/1., 506/1., 510/1. és az 

554/1-es ajánlási ponttal. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Itt a most benyújtott kapcsolódó az, amit elfogadunk, tehát amennyiben azt elfogadjuk, akkor 
az összes többi részszabályozásra mondanánk nemet ennek fényében.  

 
ELNÖK: Egyharmadot viszont megkaphat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy 

igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Nyolc. (A 
bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.)  

227/1. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
245/1.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Képviselő úr, parancsoljon! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Szeretném az indokolását hallani ennek, mert gondolom, 

azt nem vitatja a tárca, hogy vannak sajátos nevelési igényű gyerekek egy iskolában, és 
számukra biztosítani kell a gyógypedagógiai nevelést az igényjogosultság függvényében, mert 
azt gondolom, hogy ezek visszahozhatatlan időszakok, ezt tudja a tárca is. Van-e valami oka, 
hogy ezt mégsem támogatják. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Igen. Ez olyan szinten alapjog, hogy a törvény alapvető rendelkezéseiben, illetve 
kötelezettségként szerepel, hogy ezt biztosítani kell a gyerekeknek, és ilyenformán a törvény 
egészét feltüntethetnék, mint a diákok jogait. Mivel teljesen evidens módon biztosítja a 
törvény ezeket a jogokat, mint a másik félre vonatkozó kötelességet, ezért nem tartjuk 
szükségesnek, hogy itt feltüntessük. 

 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 10. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. Változik közben a bizottság 
létszáma. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

267/1.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (18 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 304/1. következik. (Zagyva György Gyula Gaudi-Nagy Tamással beszélget.) 
Bocsánat, képviselő úr. Két eset van: vagy képviselő úrral együtt kimennek a 

folyosósra, és egy kávézás közben megbeszélik a dolgot, ha itt akarják megbeszélni, akkor 
szót kérnek. (Zagyva György Gyula: Azt hiszem, tényleg jó lesz, ha egy kicsit kimegyek.) 

Tehát a 304/1. a következő. Tárca? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
329/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (18 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
331/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 361/1. következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 16. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
413/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 

többsége támogatja.) 
A 413/2. következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
448/2. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
467/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
467/2. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
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496/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (18 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
533/3. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ezek hosszú táblázatok. (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy nagyon rövid magyarázatot szeretném, ha 

kapnánk, hogy mi a fő irányvonal, mert itt láttam, hogy az 500 fős szabályokat emeli ki, vagy 
változtatja meg a létszámot, bizonyos alkalmazotti, finanszírozotti létszámot, de milyen 
irányba megy ez a javaslat, és miért nem támogatják, erre egy rövid magyarázatot kérnénk. 

 
ELNÖK: Természetesen. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Jelenleg tárgyal, vagy már megtárgyalta az oktatási bizottság ezzel kapcsolatosan a 
beterjesztő képviselő úrral egyeztetett változatot. Egy nagyon bonyolult táblázatról van szó, 
amelyik a módosítás nagy részében megfelelne nekünk is. Például a 450-re lemenő 
intézkedések igen, az óvodában a dajkák, takarítók beosztását igen, de mondok egy példát, 
amiért nem, a 6. és itt 7-re módosított sorban a pedagógiai asszisztens iskolákban 
kétosztályonként alkalmazott asszisztens az eredeti 250-hez képest irreálisan nagy emelésnek 
tűnik, de megegyeztünk egy kompromisszumban. Az iskolapszichológus és az 
óvodapszichológus alkalmazásánál már egy másik módosítóban javítottuk azt, hogy kötelező 
alkalmazni, de nem fogadjuk azt el, hogy csak bizonyos létszámkorlátok mellett. A 
szabadidő-szervező esetében pedig nem tartjuk indokoltnak, hogy feltétlenül intézményenként 
egy önálló státuszt kelljen erre alkalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a magyarázatot, államtitkár úr. 
Próbálok itt gyakorló, háromgyerekes szülőként erre reagálni, két gyermekem iskolába 

jár, és viszonylag gyakran beszélek az iskola igazgatójával, és nagyjából van némi rálátásom 
ezekre a dologra, és itt most kivételesen nem a szabályozási oldalt, hanem az életet próbálom 
látni, vagy érzékelni. Például az, hogy a szabadidő-szervező ne iskolánként legyen, nem 
értem, hogy ez miért nem jó. Szerintem az egy értelmes javaslat, hogy minden iskolának 
legyen egy szabadidő-szervezője. Egy irreális, működésképtelen modellnek tartom, hogy 
három iskolának legyen egy szabadidő-szervezője, vagy szétszakad, vagy az egyik helyre tud 
koncentrálni, de nem tudja fókuszáltan ellátni a feladatát. Igenis nagyon fontos, hogy 
értelmes, kulturált, emelkedett szabadidős programokat kövessen az iskola, mert ez nagyban 
formálja az oda járó gyermekek gondolkodását a tanrenden kívüli foglalkozás keretében. 

A pedagógiai asszisztensek esetében nyilván a szakmai, képesítésbeli leírásaival 
sajnálatos módon nem vagyok teljesen tisztában - eléggé elítélhető módon -, de ha az ő 
feladatuk az, hogy segítsék a tanár munkáját feldolgozó, elemző munkáját szakmai 
tanácsadással és egyebekkel, akkor azt mondom, hogy igen, legalább a kétosztályonkénti 
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megoldás nem rossz. Nekem édesanyám, Isten nyugosztalja, tanárnő volt, és nagyon 
emlékszem arra, hogy amikor otthon javította a dolgozatokat, láttam, és tudjuk, hogy a 
pedagógus munka nem 8 órás munka, hanem legalább 12 órás a rákészüléssel, 
dolgozatjavítással mindenestül. Gondolom, a pedagógiai asszisztenseknek pedig valami 
módon feladata, hogy segítse a tanárok munkáját, magyarul, szerintem igenis gyarapítani kell 
a pedagógiai asszisztenseket, és egyébként a foglalkoztatottságot is segíti. Ezer érvem van 
még, és szerintem ez a javaslat jó. 

 
ELNÖK: Kővári János jelentkezett. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én nem szeretném ilyen hosszúra nyújtani az indoklást, 

hogy milyen oka van annak, hogy nem lehet szabadidő-szervezőt alkalmazni minden 
iskolában, mert az egész napos tanulás, tanítás azt gondolom, lehetőséget teremt arra, hogy 
értelmes szabadidő-eltöltés legyen, ehhez viszont személyi feltételek is kellenek. Lehet, hogy 
más megoldást találtak talán erre? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a válaszadás lehetősége. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ötgyerekes apaként és húsz éve tanító pedagógusként azt tudom mondani, hogy a szabadidő-
szervező funkciója azzal jelent meg az iskolában, hogy a pedagógusok munkáját a 22 óra 
megtartására korlátozta a jelenlegi közoktatási törvény. Természetes, hogy egy iskolában a 
pedagógusok szakmai és erkölcsi felelőssége az, hogy a gyerekek szabadidejével 
foglalkozzanak megfelelő finanszírozás és munkaidőkeretek között. Tehát, amikor az egész 
pedagógus életpályát szeretnénk szabályozni úgy, hogy a nevelésre maradjon idejük és 
pénzük, akkor igazából, hogy egész őszinte legyen, teljesen feleslegessé válik a szabadidő-
szervező funkciója, megtartva azt, hogy bizonyos külső programok szervezésében segítség 
lehet egy iskolának, de nem tartjuk indokoltnak magát a státuszt sem, hogy egészen őszinte 
legyek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita lezajlott. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az 

533/3-as javaslatot ki támogatja. (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  

533/4. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság 

többsége támogatja.) Köszönöm. 
533/5. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ezt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.). 
535/1. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
A tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen.  
Most a bizottsági módosítók következnek. Kérem az államtitkár úr részére odaadni a 

bizottsági módosítókat.  
A 347. módosító indítvány következik, a bizottsági módosító javaslatok közül az 

oktatási bizottság javaslatai közül a 347-es. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.)  
405. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.)  
406-os a következő. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság többsége támogatja.) 
407. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
408. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság többsége támogatja.) 
409. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 16. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 
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410. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 14. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság többsége támogatja.) 
(Jelzésre.) Igen, parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm.  
Egy kérdésem lenne, elnök úr. Pósán László alelnök úr javaslata arra irányul, hogy az 

óvoda, iskola hozzon létre egy iskolai, óvodai alapítványt 2012. augusztus 31-ig, illetve a már 
meglévő iskolai alapítványok okiratát oly módon kell módosítani, hogy azok 2012. augusztus 
31-ig megfeleljenek a törvény előírásának. Itt azért felvetődik bennem néhány kérdés, 
egyrészt, mint gyakorló jogászban - nem konkrét esetre fogok hivatkozni, mielőtt elnök úr az 
ügyvédi kamarához való feljelentésemet helyezi kilátásba -, hanem csupán arra hivatkozom, 
hogy mivel pontosan csinálok ilyen közhasznú munkát iskoláknak, óvodáknak ingyenesen, a 
közhasznú alapítványok módosításait és alapításait, ezért tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon 
lassú és nehézkes folyamat, egy iskolában ezt végigvinni.  

Másrészt van egy fogalmi kérdésem, jogdogmatikai kérdésem. A 2012. augusztus 31-
ig feleljen meg a 73. szakaszban foglaltaknak, ez alatt azt értjük, hogy legyen jogerősen 
bejegyzett bírósági végzés arról, hogy ez a változás megtörtént, vagy csupán szülessen meg 
egy alapító okirat-módosítás ilyen tartalommal. Én valószínűleg most hiányolom ebből a 
módosítóból azt, hogy nincs meg az a jogászi precizitás ebben a javaslatban, ami pontosan 
konkréttá tenné, hogy milyen módon kell megfelelni. Beletenném szívem szerint, hogy 
megfelelésnek tekinthető az, ha ezen napig az alapító okirat módosítására sor kerül, de a 
bejegyzése jogerősen még nem történt meg. Másrészt én ezt a határidőt azért 
meghosszabbítanám, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tavaszi félévben ezt el kell 
végezni. Ez általában szülők részvételével működik stb., úgyhogy én a jövő év végét 
javasolnám, mert akkor ez két félévet adna, és nem hiszem, hogy ezzel sérülne bármilyen 
érdek. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon jó jogdogmatikai felvetések voltak, amiket elmondott, 

de ezekre most nem kívánok reagálni. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A jegyzőkönyv ezt majd furcsállani fogja, mert az előbb egy halk igent mondtam, de az előbbi 
jogdogmatikának jobban ellentmondó érv is van, ami miatt nemet fogok mondani, ez pedig 
az, hogy maga a törvény 2012. szeptember 1-jén lép életbe, ami azt jelenti, hogy egy ez előtti 
határidőre vonatkozó előírást nem tudunk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja, ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A 
bizottság egyharmada sem támogatja.)  

411-es. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
(Több képviselő kimegy az ülésteremből.) 
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ELNÖK: Kérem, szóljanak a képviselő uraknak, hogy jöjjenek vissza.  
Megállapítom, hogy az ülés ebben a pillanatban határozatképtelen.  
Tehát ki az, aki támogatja a 411-est? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? 

(Szavazás.) 12. (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
(Egyeztetés.) 
A 412-es következik. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A bizottság támogatja. 
413. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
414. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
415. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
416. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
417. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
418. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.) 
419. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
420. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

(A bizottság egyharmada sem támogatja.) Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk. 
Van-e olyan, ami esetleg kimaradt, államtitkár úr? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat. Nagyon kevés kapcsolódó 
módosító javaslat van. Üdvözlöm Dux László helyettes államtitkár urat és munkatársait, és 
máris mondom, hogy a 329/1-es az első a javaslatok sorában.  

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ilyen sincs. A bizottság támogatja. 
355/1. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) (A bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 387/1. következik, összefügg 399/1-essel. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 387/2-

eset a tárca támogatja, és a 387/1-est a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A 387/1-est aki támogatja?  
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(Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy kérdést szeretnék feltenni. Már megvolt a 

kávészünet, visszajöttem képviselőtársaim nagy örömére, és próbálom felvenni a fonalat, és 
ennek keretében kérdezném, hogy Szávay István képviselőtársam módosító javaslata miért 
nem fogadható el, erre némi magyarázatot kérnék. A HÖOK delegálását javasolja, kicsit 
bevonja a diákkört is ebbe a bizonyos testületbe. 

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

Magyar Akkreditációs Bizottságnak feladata elsősorban az oktatási és tudományos kérdések 
tartalmi, minőségi megítélése. A tárca álláspontja szerint a hallgatói képviselő, aki még maga 
nem szerezte meg a kellő végzettséget, ebben a testületben érdemben nem tud részt venni, de 
természetesen tanácskozási joggal bármikor meghívható. Ez az alaptörvénnyel is ellentétes 
lenne, hogy adott szakmai kérdésben az adott szakmában kvalifikált szakemberek véleményét 
kell meghallgatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a 387/1-est a tárca nem támogatja. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás nincs. (A 
bizottság egyharmada sem támogatja.)  

387/2. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (12 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
514/1. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Erre kérnék magyarázatot az államtitkár úrtól. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

korábbi beterjesztés egy konkrét főiskolának a potenciális egyetemmé válására adott volna 
lehetőséget, a korábbi ülésen valóban mi is azt sugalmaztuk, hogyha ez nem egy főiskolára 
vonatkozik, hanem elvileg az összesre nyitva hagyja a lehetőséget, akkor ez bár garanciát nem 
jelent, hogy bármelyik főiskolából egyetem lesz, ezt támogathatónak tartottuk. Időközben 
államtitkár asszony, a miniszterelnök úrral történt egyeztetés után azt a véleményt 
közvetítette, hogy ne nyissuk meg ezt a lehetőséget a főiskolák számára. Tehát én most a 
múltkori álláspontunkkal ellentétesen azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a tárca nem tudja 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára azért kell rögzíteni, hogy 

tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot képviselnek, mert a kormányálláspontot vesszük 
tudomásul. A jegyzőkönyv számára rögzítettük, hogy ön tárcaálláspontot mond nekünk. 

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, ez 

egy tárcaálláspont. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 igen. 
Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. (A bizottság 
többsége támogatja.) 

A 531/1. következik. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Nem támogatja? (Szavazás.) 
(Jelzésre.) Bocsánat, kérdés következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy rövid magyarázatot kérnék, mert itt, ha 

jól veszem ki, hogy a tudományos fokozattal nem rendelkező, 55 életévet betöltött, 25 év 
oktatói tapasztalattal rendelkező oktatók továbbfoglalkoztatásáról beszél a javaslat, ezt 
szeretné. Mi az az érdek, ami mindenképpen ellenzésre kényszeríti a tárcát? A szakmai 
oldalról, vagy pénzügyi oldalról, vagy milyen szempont miatt nem fogadható ez el? 

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Elsősorban szakmai minőségi oldalról. Az oktatói besorolású, pályán lévő kollégák, akik 55 
éves korukig nem értek el tudományos fokozatot, már a korábbi törvények alapján sem 
tölthetnék be ezeket a feladatokat. Amennyiben nélkülözhetetlen az ő gyakorlati 
tapasztalatuk, akkor számos olyan munkakört lehet, tudnak kialakítani számukra, ahol ők 
óraadóként vagy gyakorlati tanárként folytathatják a munkájukat, de a tanársegédi, adjunktusi, 
docensi skálán 55 éves korban tudományos fokozat nélkül nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A bizottság egyharmada sem 
támogatja.)  

A kiegészítő ajánlásban a 115. az oktatási bizottság javaslata.  
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja a 115-öst.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. A bizottság egyhangúlag 

támogatja. 
A II. kötetből a 304-es következik, ez is az oktatási bizottság javaslata. Az intézmény 

szervezeti és működési szabályzata alapján lett ide betéve, a 49. § (2) bekezdését érinti. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. A bizottság támogatja. Köszönöm 

szépen. 
329. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja, csak egy szóhasználat korrekcióját érinti. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) (12 igen.) A bizottság 

egyhangúlag támogatja. 
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355.  
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

nem támogatja, mert a költségvetési determinációkat mindenhol ki kellett venni.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) (12 

igen.) A bizottság egyhangúlag nem támogatja. 
361. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja. Egy értelemtisztázó javaslat. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. A bizottság egyhangúlag támogatja. 
377. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) (12 igen.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
476.  
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ennél a 

kezdeményezést valamilyen formában tudjuk támogatni, de további módosítással, a 
továbbiakban úgy szeretnénk pontosítani, hogy a 3 év helyett 5 év, és nem a 2012-2013. év, 
hanem az, aki a törvény hatályba lépése előtt tett záróvizsgát. Ez tulajdonképpen a már 
végzettek számára a nyelvvizsga-bizonyítványa hiánya miatt ez egy egyszeri 
amnesztialehetőséget adna. Tehát ebben a formában nem támogatjuk, de ezzel a két 
kiegészítéssel valahol fel fog bukkanni, és ott támogatjuk.  

 
ELNÖK: Képviselő úr kérdezni szeretne még, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tennék egy konstruktív észrevételt, mert úgy 

látom, itt egy elírás szerepel, ugyanis a harmadik sorban a nyelvvizsga szó helyett 
„nyelvvizsa” szerepel.  

 
ELNÖK: Jó, köszönjük, tehát nem a tartalmi résszel van probléma. A kormány nem 

támogatja a helyesírási vagy elírási hibával együtt sem. Ki az, aki támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. (A 
bizottság egyharmada sem támogatja.)  

Befejeztük a felsőoktatási törvényt. Köszönjük szépen a segítségét államtitkár úrnak. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám)  
(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog István, 
dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi 
Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat 
kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása. 
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Köszöntöm dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár urat és dr. Berta Zsolt 
főosztályvezető-helyettes urat. Hadd kérdezzem meg, hogy tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot tetszenek mondani?  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tehát a KIM tárcaálláspontját fogjuk hallani. A kiegészítő ajánlás 1., 4., és 

8. pontja egymással összefügg.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (A 
bizottság egyharmada sem támogatja.)  

A 2., 5., 6. egymással összefügg. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.)  
A 3., 9. és 10. függ össze. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A 3., 9., 10. Karácsony Gergely javaslata, a tárca nem támogatja. Ki az, aki 

támogatja? (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A jegyzőkönyv kedvéért szeretném 

elmondani, hogy az igazi megoldás tényleg ez a bizonyos választókerületi bizottsági 
kerületkialakítási rend lenne. Ráadásul, megint elmondom itt is, mint ahogyan az általános és 
a részletes vitában, hogy egy kompromisszumos javaslatként egy ajánlást tenne ez a 
választókerületi bizottság, és nem úgy, ahogy Karácsony Gergely durvább megoldása mondja, 
hogy kötelező megállapítást tenne, akkor szerintem ez az alaptörvénnyel összeegyeztethető 
lenne, és a legitimitását az egész választási rendszernek nagyon megerősítené. Én ezt 
javaslom. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. (A 

bizottság egyharmada sem támogatja.) Köszönöm szépen. 
A 7. következik.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kérem a tárca képviselőjét, indokolja meg, 
hogy miért nem támogatják, miért fosztanák meg a nemzetiségi szószólót ettől a lehetőségtől.  

 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében erre Gulyás Gergely reagál. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ugyanazon politikai okokból, amelyekre 

képviselő úr hivatkozott a nyelvhasználat kapcsán, nem érdekünk a nemzetiségi szószólók 
jogának korlátozása, mindenben az országgyűlési képviselővel azonos jogosítványokat 
élvezhetnek, eltekintve attól, hogy nem szavazhatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meggyőzhető volt a képviselő úr. Ki az, aki ezek után 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Kettő. (A bizottság egyharmada sem támogatja.) Köszönöm szépen. 

A 27. számú ajánlásból a 3. következik, ez a Nemzeti összetartozás bizottsága 
javaslata. 

  
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hol található ez a javaslat?  
 
ELNÖK: Az 5006-os törvényjavaslat 27. kiegészítője, annak a 3. pontja, a Nemzeti 

összetartozás bizottsága javaslata.  
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy. Nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? 

(Szavazás.) Nyolc. A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
Az 5., 23-as egymással összefüggő javaslatok. Tárcaálláspont?  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Nem támogatja? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Nyolc. A bizottság nem támogatja, de megkapta 
az egyharmadot.  

Most jönnek azok a bizottsági javaslatok, amelyeket ma osztottuk ki. Megkapta a tárca 
ezeket? 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, megvannak, most kaptuk meg. 
 
ELNÖK: Most azokról a módosító indítványokról van szó, amelyeket bizottsági 

módosító indítványként adnánk be, ezért nem is kell tárcaálláspont, de előterjesztő is van és a 
tárca is képviselteti magát. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Látom, hogy tárcaálláspontot most nem tudnak kialakítani, de nem is kell, 

úgyhogy köszönöm szépen. A 2. § (3) bekezdése egészülne ki, annak a módosítását bizottsági 
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módosító indítványként adnánk be, ezt ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12. Nem támogatja? 
(Szavazás.) Kettő. (A bizottság többsége támogatja.) 

A következő módosítócsomag azzal kezdődik, hogy Baranya megye, a 
választókerületekben hoz létre átrajzolást. Előterjesztő?  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatja, és egyébként a leginkább bírált 

megyékben van újrarajzolás. Amelyik úgy kezdődik, hogy az 1. számú országgyűlési egyéni 
választókerület, ez Baranyát, Veszprémet érinti és Hajdú-Bihar megyét, ezt a három megyét 
érinti a javaslat. A körzetszámon nem változtak, csak a körzethatárok. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) (14 igen.) A bizottság egyhangúlag 

támogatja. 
Van egy, amelyikről már külön szavaztunk, ez a bizonyos kalocsai körzet.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Valóban, Kalocsáról már szavaztunk. Ez Semjén 

miniszterelnök-helyettes úr javaslatára került ide, az egyszerűség kedvéért most támogassuk 
ezt is, és majd a koherenciazavar kiküszöbölhető lesz, de a két javaslat összhangban van 
egymással.  

(Egyeztetés. - Gaudi-Nagy Tamás: Ez most melyik?) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy kezdődik, képviselő úr, hogy a törvényjavaslat 2. 

számú mellékletében a budapesti 3. számú országgyűlési képviselői választókerületben a 
Moszkva teret lecseréli Széll Kálmán névre stb. (Egyeztetés.)  

A 2. volt Hajdú-Bihar megye, erről már szavaztunk, ugyanis eddig két szavazás 
történt, az első arról szólt, ami az országgyűlési képviselők nem változtathatók jogerős bírói 
ítélettel, a második szavazás a Baranya megyei témájú volt, és most a harmadik következik, 
ami úgy kezdődik, hogy a 2. számú budapesti stb. 

Előterjesztő?  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Teljesen világos volt, hogy ami Baranyával 

kezdődik, ott említettem, hogy a leginkább vitatott megyékről van szó, említettem Baranya 
megyét, Veszprém megyét és Hajdú-Bihart is. (Gaudi-Nagy Tamás: Zala is van.) Bocsánat, 
igen, Zala is. Ezekben a megyékben kisebb módosításokat tartalmaz a javaslat, nem óriásit, 
hanem csak kisebbeket, de végigmehetünk rajta, hogyha kéri a képviselő úr. 

 
ELNÖK: Bocsánat, de erről szavaztunk már. Arról a módosító indítványról 

szavaztunk már, képviselő úr. Mindig bemondtam, hogy mivel kezdődik a módosító 
indítvány, és erről már szavaztunk.  

A következő módosító indítvány úgy kezdődik, amit szintén bizottságiként adunk be, 
hogy a törvényjavaslat 2. számú mellékletében a budapesti 3. számú egyéni választókerület. 

Előterjesztő?  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 12. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. 
(A bizottság többsége támogatja.) Köszönöm szépen. 

A következő a budapesti 8. számú országgyűlési választókerülettel kezdődik.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatja az előterjesztő. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12. Nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. Köszönöm szépen. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A négy módosítóval kapcsolatban még annyit 

szeretnék jelezni, hogy az elsőként megszavazott módosító indítványban… (Zaj az ellenzéki 
oldalon.) Ezt elsősorban azon ellenzéki képviselőtársaimnak mondom, akik most nem 
figyelnek. Tehát az első módosítóban az előterjesztő ezerre csökkenti az összegyűjtendő 
ajánlószelvények számát, tehát lényegesen kevesebb ajánlás összegyűjtését teszi szükségessé 
az induláshoz, mint ami korábban kellett, mert ez volt az általános vitában az egyik fő 
követelés, sőt, a részletes vitában is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Befejeztük a napirendet. 

Egyebek 

(Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ünnepélyesen szeretném bejelenteni, elnök úr 

szerintem nagyon fog örülni neki, hogy volt ez a bizonyos kérés részemről, hogy a 
részjelentés angol nyelvű fordítását kértem bizottsági segítséggel elkészíteni. Jelentem, hogy 
ezt sikerült önállóan elkészíttetnem, és ezt természetesen szívesen bocsátom elnök úr 
rendelkezésére. 

Másik bejelentésem, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány hétéves 
történetéről elkészült egy nagyon szép, alapos munka, egy könyv, egy dokumentumokkal, 
kordokumentumokkal ellátott munka, és ebből is szívesen adok elnök úrnak, illetve azon 
bizottsági tagoknak, akik ezt igénylik. „Jogvédők a nemzet szolgálatában” a címe, a 
könyvbemutató az emberi jogok világnapján, szombaton, 11 órakor, a MOM-parkban lesz.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy hivatali bejelentésem van. A bejelentett kínai 

ebéd januárra tolódik át, mert a nagykövet asszony elutazott Kínába, úgyhogy lehet tovább 
gyakorolni a pálcikákkal való evést. Köszönöm szépen.  

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját. A bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 27 perc)  

  
 

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


