
 
Ikt. sz.: EMB/5-1/2013. 

 

EMB-1/2013. sz. ülés 
(EMB-118/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 
2013. február 18-án, hétfőn, 9 óra 30 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
(J/9399. szám)    
(Általános vita) 5 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli tájékoztatója 5 

Kérdések, észrevételek 6 

Szavazás a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról 9 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/9929. szám)    
(Általános vita) 9 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 10 

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 12. §-a alapján új 
tagok delegálása a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba 10 

Egyebek 10 

 

 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/9929. szám)   
(Általános vita)  

 

2. A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló (J/9399. szám)  
(Általános vita)  
 

3. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 12. §-a 
alapján új tagok delegálása a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba 

 

4. Egyebek 

 

 



- 4 - 

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)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Gajda Róbertnak (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Megjelentek 
 
Dr. Solti Péter főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyházügyi Államtitkárság)  
Sonnevend Alexandra (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházügyi 
Államtitkárság) 
László Imre jogi asszisztens 



- 5 - 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Ékes Ilona, Demeter Zoltánt Gulyás Gergely, Farkas 
Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Harrach Pétert Varga László, Kulcsár 
Gergelyt Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat, viszont kérés érkezett arra 
vonatkozólag, hogy az 1. és a 2. napirendi pontot cseréljük fel. Ki ért egyet a napirendi 
javaslattal a fenti változtatással egyetemben? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 16 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
(J/9399. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról 
szóló beszámoló általános vitára való alkalmasságának megállapítása. Szeretettel köszöntöm 
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonyt, a napirendi pont előadóját és megadom neki 
a szót.  

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli tájékoztatója 

RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon 
örülök annak, hogy önöknek is beszámolhatok a határon túli magyarokkal kapcsolatos 
feladatainkról és a feladatok végrehajtásáról. Ebben a bizottságban ritkán szoktam vendég 
lenni, de itt is nagyon szívesen elmondom, hogy mik a legfontosabb teendőink a határon túli 
magyarok tekintetében.  

A jelentés sorrendjében mennék végig az egyes pontokon, mert ez tükrözi a mi 
prioritásainkat is.  

Az első fejezet azt tartalmazza, hogy a nemzetpolitika vonatkozásában megújítsuk azt 
az intézményes kapcsolattartási rendszert a külhoni magyarokkal, amely az előző szocialista 
kormányzás nyolc éve alatt nem működött. Ebből a szempontból a legfontosabb volt a 
Magyar Állandó Értekezlet munkájának újraindítása, az, hogy ismét egy asztalhoz üljünk 
valamennyi határon túli szervezet és valamennyi magyarországi párt vezetőivel és olyan 
stratégiai döntéseket hozzunk, amelyek befolyásolják valamennyiünk életét. A MÁÉRT 
mellett a szakbizottságokat is megújítottuk. Ez azért volt fontos, mert a korábbi időszakban 
ezek nem igazán működtek, mi pedig szerettünk volna valódi szakmai kompetenciát adni 
ezeknek a bizottságoknak, hogy olyan szakmai kérdéseket vitassanak meg, amelyek 
megvitatása politikai szinten rendszeresen nem lehetséges.  

Fontos volt a támogatási rendszer megújítása is. A MÁÉRT 2011 novemberi ülésének 
döntése alapján úgy igyekeztünk átalakítani a támogatáspolitikát, hogy az eseti jellegű, 
pályázati jellegű finanszírozás helyett a kiszámítható, hosszabb távra előre tervezhető, 
normatív jellegű finanszírozás felé menjünk el. Ennek érdekében a nemzeti jelentőségű 
intézményeket erősítettük meg, közel duplájára növeltük ezek számát, s ma már az eddigi 30 
helyett 56 nemzeti jelentőségű intézménnyel tudunk dolgozni. Azt reméljük, hogy ezek az 
intézmények a támogatás révén valóban szolgálni tudják egy-egy régió magyar közösségének 
a megmaradását, gyarapodását.  
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Ezt szolgálja az a stratégiai jelentőségű dokumentum is, amelyet 2011 novemberében 
fogadott el a Magyar Állandó Értekezlet. Ennek az a fő mondanivalója, fő célkitűzése, hogy 
hogyan tudjuk segíteni a külhoni magyar közösségeket annak érdekében, hogy valóban 
gyarapodó közösségekké váljanak. Ebből a szempontból a magyar intézményeket tekintettük 
kulcsfontosságúnak, ezért ezeket az intézményeket – legfőképpen az oktatási intézményeket – 
megerősítettük. 2012-ben elindítottuk a „Külhoni magyar óvodák éve” programot, az idén 
pedig – ez még nem szerepel a jelentésben – a „Külhoni kisiskolások éve” programot 
hirdettük meg, és erre szeretnénk fókuszálni.  

Szeretném kiemelni az állampolgárság jelentőségét is. Tavaly év végéig közel 400 
ezren igényelték a magyar állampolgárságot, s reményeink szerint ez a szám akár a félmilliót 
is elérheti. Ez olyan áttörés a külhoni magyarokkal való kapcsolattartásban, de az egész 
nemzetpolitika vonatkozásában is, amit az elmúlt időszakban még csak elképzelni sem 
tudtunk.  

Fontosnak tartjuk a diaszpórával való kapcsolat megújítását. A diaszpóra volt a 
nemzetpolitikának az a szegmense, amely teljesen háttérbe szorult. Ezt is új alapokra 
helyeztük. Ezen a téren is a kapcsolattartás került előtérbe, amit különböző szinteken 
valósítunk meg. Létrehoztunk egy ernyőszervezetet, a Magyar Diaszpóra Tanácsot, amely 
összefogja a diaszpórában élő magyar szervezeteket, valamint intézményes kapcsolattartást 
épít ki a magyar kormány és e szervezetek között. Elindítottuk a nemzeti regiszter honlapot, 
amely bárki magyar számára regisztrációt és közvetlen online kapcsolattartást tesz lehetővé.  

A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság működése inkább kormányzati szervezeti 
jellegű, ami azt a fajta koordinatív feladatot hivatott szolgálni, amelyet a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságnak be kell töltenie ezen a területen. S itt említeném meg a szomszédos 
országokkal közösen működtetett kisebbségi vegyes bizottságokat, amelyeknek több ülésük is 
volt már. Több bizottság esetében is tudtunk már aláírni jegyzőkönyvet, de vannak olyan 
bizottságok is, amelyekben olyan viták alakultak ki, hogy a jegyzőkönyvet nem tudtuk 
lezárni, de véleményünk szerint az a fontos, hogy akkor írjunk alá egy jegyzőkönyvet, ha 
olyan eredményeket tudunk elérni, amelyek valóban előreviszik a határon túli magyarok 
helyzetét. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül ki kér szót? Zagyva György 

Gyula képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek 

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A moldvai csángó magyarok anyanyelvi 
oktatásáról nem hallottunk egy szót sem, pedig ez egy nagyon fontos feladat, amit végeznek 
is. Viszont rengeteg panaszt lehet hallani arról, hogy ennek az oktatásnak a megszervezése 
során nagyon sok akadály merült fel. A Csángó Magyarok Szövetségének megszűnése után 
azok az épületek, amelyekben az oktatás folyt, más fenntartóhoz kerültek, de a magyar állam 
nem megfelelően biztosítja ezeknek az épületeknek a rezsiköltségét, a részvevők pedig 
akadozva kapják meg a fizetésüket. Történt-e előrelépés ezen a területen? Olyan híreket is 
lehetett hallani, hogy decemberben nagyon sok helyen még fűteni sem tudták ezeket az 
épületeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönjük szépen a beszámolót. 

Összességében el kell mondani, hogy nemzetpolitikai téren több helyen is tapasztalható 
előrelépés. Ennek az egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma az, hogy az Országházon jelenleg 
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a székely zászló lobog és nem az európai uniós csillagos zászló. Reméljük, hogy ez hosszú 
távon is így marad.  

A 2011. évi költségvetési törvény módosítása során Kalmár Ferenccel tett közös 
javaslatunkra 50 millió forinttal létrejött a magyar nemzeti közösségek jogvédelmét szolgáló 
szervezet. Kérem államtitkár asszonyt, hogy mondjon erről néhány szót, mert itt örvendetes 
fejlemények vannak. Kíváncsi vagyok, hogy államtitkár asszony hogy látja ennek a jogvédő 
szervezetnek a munkáját, és hogy a pályázati kiírást követően milyen érdeklődés mutatkozott 
ez iránt.  

Azt is szeretném megkérdezni, hogy a székely autonómiatörekvésekkel kapcsolatban a 
kormányzat milyen konkrét lépéseket tett, ugyanis a szimbolikus zászlókitűzés mellett még 
nagyon fontos lépések várnak a magyar kormányra. Konkrétan: az Európa Tanács kebelén 
belül elfogadott 1832/2011-es számú határozat – amely a területi autonómiát a tagállamok 
részére kötelezően biztosítja – nyomán milyen lépéseket tett a kormányzat ennek 
kikényszerítésére, és tett-e konkrét javaslatot annak érdekében, hogy az úgynevezett 
autonómiaegyezmény végre létrejöhessen, amit az Európa Tanács több dokumentuma is 
szorgalmaz?  

Államtitkár asszony tapasztalatai és meglátása szerint a támogatáspolitikában minden 
oldalúan sikerült-e az igényeket kielégíteni? Vannak-e olyan jelenségek, amelyek ön szerint 
arra utalnak, hogy továbbra is egyoldalúak a pénzelosztások, vagy változás történt ezen a 
téren? A 2002-2010 közötti időszakban ugyanis az akkori klientúra komoly támogatásban 
részesült. Ezen a téren történt-e változás államtitkár asszony szerint, és ha igen, azt milyen 
tényekkel tudja alátámasztani? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr következik.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Két területről kérdeznék, amikről nem olvashatunk a 

beszámolóban. Egyrészt az Őrvidékkel kapcsolatban tudtunk-e valamit előrelépni, egyáltalán 
lehet-e velük valamit kezdeni? Másrészt mit tudunk tenni a diaszpórában élő magyarokkal? 
Én a délnémet helyzetet ismerem, ők sajnos eléggé elárvulva kénytelenek tevékenykedni. De 
az egyik legnehezebb kérdés a diaszpóra kérdése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok. Államtitkár asszonynak adom 

meg a szót válaszadásra.  
 
RÉPÁS ZSUZSANNA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Szívesen válaszolok minden kérdésre, azonban hadd 
bocsássam előre, hogy ez egy törvényi kötelezettség alapján született jelentés, amit tavaly 
május 31-ig kellett elkészítenünk, ezért azok a kérdések, amelyek azóta keletkeztek, még 
természetesen nem szerepelnek ebben az anyagban.  

Az első kérdés a moldvai csángó magyarok oktatási programjával volt kapcsolatos. Ha 
erről részletesebben számolnék be, az legalább másfél órát venne igénybe. Az a történet 
lényege, hogy nagyon komoly elszámolási gondok voltak a Moldvai Csángó Magyarok 
Szövetségénél. Tárgyaltunk velük, de nem tudtunk dűlőre jutni. Számunkra két dolog volt 
fontos, egyrészt az, hogy a program működjön tovább, másrészt az, hogy rendben legyen az 
elszámolás, ezért a Pedagógus Szövetség vette át a program működtetését egy évvel ezelőtt, 
és azóta mintegy egyharmadával csökkentek a költségek. Tavalyelőttig évi 150 millió 
forintból működött a program, tavaly pedig magasabb szakmai színvonalon, több helyszínen 
több gyereket elérve 96 millió forintból működött. Ez is azt mutatja, hogy voltak ott komoly 
elszámolási problémák. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége egyébként nem szűnt meg. 
Azt, hogy ott mennyire volt legitim az elnökválasztás, valószínűleg vizsgálni fogják, és 
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születtek ezzel kapcsolatban jogi beadványok is. A lényeg az, hogy nem szűnt meg a 
szövetség. Folyamatosan tárgyalunk velük, leginkább a Pedagógus Szövetséggel, és arról 
tudok beszámolni, hogy három hete született meg az a megállapodás, hogy a Csángó 
Magyarok Szövetsége azokat a házakat, amelyeket az oktatási program céljára támogatásból 
vett, átadja oktatási célra, és az eddigi kifizetetlen számlákat a Pedagógus Szövetség ki fogja 
fizetni. Tehát a Csángó Magyarok Szövetsége ingyen átadja az épületeket, a Pedagógus 
Szövetség pedig fenn fogja azokat tartani és működteti bennük az oktatást. Remélem, hogy 
ennek a történetnek ezzel az utolsó fejezete is lezárul, és most már minden helyszínen azokkal 
a feltételekkel, amiket a Pedagógus Szövetség mind anyagilag, mind szakmailag sokkal 
magasabb színvonalon tud biztosítani, folyik tovább az oktatás.  

Azért nem szerepel az anyagban a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet, mert tavaly júniusban alakult meg. Annak az 50 millió forintnak a 
felhasználása, amit tavaly is erre a témára tudtunk fordítani és az idén is erre fordítunk, a 
jelentés elkészítése után kezdődött el. Arról tudok beszámolni, hogy ki lett írva az a pályázat, 
amely kifejezetten azt célozza, hogy ha valakit a határon túli területeken konkrét jogsérelem 
ér, akkor legyen hova fordulni. Ezt a pályázatot áprilisig írtuk ki, de áprilisban újra ki fogjuk 
írni, hogy egész évben működhessen ez a szolgálat. Sajnos sok teendője van, ezt látjuk a 
Délvidéken is, és nemrégiben a Felvidéken ismét megfosztottak valakit a szlovák 
állampolgárságától. De vannak most már olyan jogászok, ügyvédi irodák, civil szervezetek, 
amelyek felvállalják ezeknek az ügyeknek a dokumentálását és a konkrét érdekképviseletet 
akár a bíróság előtt is. Mi egyrészt rendelkezésre állási díjat tudunk fizetni, másrészt pedig a 
konkrét ügyek esetében a költségeket tudjuk vállalni, s emellett folyamatosan kapcsolatban 
vagyunk azokkal a civil szervezetekkel, amelyek ezt a jogi tevékenységet folytatják a 
különböző szomszédos országokban. Remélem, hogy ez egy tovább folyó sikeres program 
lesz, sajnos munkát bőven adnak ezeknek a jogászoknak és civil szervezeteknek.  

Autonómiatörekvések. Nincs olyan fórum, legyen az nemzetpolitikai tanácskozás, 
nemzetközi fórum, kétoldalú tanácskozás, ahol a kormány ne fejtené ki egyértelműen azt az 
álláspontját, hogy a kisebbségek számára hosszú távú megnyugtató megoldásként csak a 
különböző autonómiaformák biztosítását látjuk. Viszont ezt kikényszeríteni nem olyan 
egyszerű egy szomszédos államból, mert a székely autonómia mégiscsak a román állam 
területén kéne, hogy megvalósuljon. Azt a segítséget, amit adni tudunk ez ügyben a helyi 
szervezeteknek, mindig megadjuk, viszont helyben is hiányzik e mögül az egységes fellépés. 
Ha az ottani közösség egységesen fejezné ki az autonómia iránti igényét, akkor annak más 
súlya lenne, mintha a különböző szervezetek egymással rivalizálnak. Mi kitartóan támogatjuk 
az autonómiatörekvéseket. Nemzetközi szinten elfogadhatatlan számunkra az a kettős mérce, 
amit nagyon sok tekintetben megtapasztal Magyarország. Ha az autonómia megoldást adott 
Dél-Tirolban, Katalóniában vagy bárhol máshol Nyugat-Európában, akkor ez nem egy 
elvetendő dolog, és joguk van hozzá az ebben a térségben élő kisebbségeknek is. Az európai 
és a nemzetközi fórumoknak ezt a tényt kellene elfogadni és a kettős mércét meg kellene 
szüntetni.  

Támogatáspolitika. Bár nagyon szeretnénk, de nem tudunk minden igényt kielégíteni. 
Ahhoz egy más nagyságrendű forrás kéne, amit a költségvetés jelen helyzete nem tesz 
lehetővé. Véleményem szerint nagyon nagy eredmény az, hogy nemcsak meg tudtuk őrizni az 
eddigi támogatások volumenét, hanem különböző programokkal még meg is tudtuk azt 
növelni. Kevés ágazati politika mondhatja el ezt magáról Magyarországon. Például a 
Sapientia Egyetem fejlesztésére hároméves időszakra több mint 4 milliárd forintos plusz 
forrást tudtunk szerezni, s ezt egyértelműen pozitívumként értékeljük. A plusz 
programtámogatásokkal mintegy 10 százalékos növekedést tudtunk elérni a támogatáspolitika 
vonatkozásában, de ez korántsem jelenti azt, hogy minden igényt teljesíteni tudnánk.  
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Ami pedig az előző korszakban kialakult klientúrát illeti: ebben sajnos nagyon sok 
igazság van. Mi azt céloztuk meg 2010-ben, hogy ezen a téren egyensúlyt teremtünk. Ahol 
eddig nem kaptak, ott most sokkal több támogatást tudunk nyújtani, és szeretnénk felszámolni 
az egyenetlenségeket.  

Varga László képviselő úr az Őrvidékről és a diaszpóráról kérdezett. Ebből a 
jelentésből is látszik, hogy a diaszpóra egy teljesen elhanyagolt terület volt. Keressük a 
kapcsolattartási módokat, mert a diaszpórában másfajta kapcsolattartás kell, mint a Kárpát-
medencében. Ezért találtuk ki a szervezetek számára a csúcsszervet, a Diaszpóra Tanácsot. 
Ezért találtuk ki az emberekre lebontott kapcsolattartást, a regisztert, amely online 
kapcsolattartást tesz lehetővé. Ezért indítunk most egy új programot, a Kőrösi Csoma-
programot, ami még szintén nem szerepel a jelentésben. E program keretében 47 ösztöndíjast 
fogunk elküldeni szerte a nagyvilágba Ausztráliától Németországig mindenüvé, akik 
felkeresik az adott régiók magyar szervezeteit és megismerik őket. Olyan embereket 
próbálunk küldeni az egyes régiókba, akiket ők kérnek, Dél-Amerikába például 
néptánctanárokat, máshova magyartanárokat, megint máshova óvónőket, mert leginkább így 
tudjuk segíteni az ottani szervezeteket. Ezenkívül szeretnénk minél több információt nyújtani 
nekik Magyarországról, a magyar kormány tevékenységéről. Németországba négy ösztöndíjas 
megy majd, délnémet területre például egy lelkész, mert ott rá van leginkább szükség. Egy 
másik program keretében a Református Egyház, az Egyházügyi Államtitkárság és a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság egy utazó lelkipásztort küldött ki tavaly Amerikába egyéves 
időtartamra.  

Az Őrvidékkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ott most nagy turbulencia van. 
Ausztriában most egy új ernyőszervezet alakult, s információink szerint vannak bizonyos 
ellentétek a régi és az új szervezetek között. Reméljük, hogy az ellentétek csitulni fognak és 
minden szervezet megtalálja a maga helyét ebben a munkában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Külön köszönöm államtitkár asszonynak, annak ellenére, hogy egyetlen 

kérdés sem a beszámolóra vonatkozott, mégis részletes válaszokat adott.  

Szavazás a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a beszámolót? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a beszámolót.  

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/9929. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Gáva Krisztián államtitkár urat és 
munkatársait. Az asztal körül ülők majd’ mindegyike előterjesztő, de ezen az ülésen az 
előterjesztőket Gulyás Gergely fogja képviselni.  

Most pedig megadom a szót Gáva Krisztián helyettes államtitkár úrnak.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Az 

előterjesztő nem kíván nyilatkozni.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója az általános vitában Demeter Zoltán képviselő úr lesz.  

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 12. §-a alapján új 
tagok delegálása a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba 

3. napirendi pontunk a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) kormányrendelet 
12. §-a alapján új tagok delegálása a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba. Ékes Ilona 
képviselő asszony lemondott a bizottsági tagságáról, Baracskai József bizottsági tagsága 
pedig, mivel már nem tagja az Emberi jogi bizottságnak, megszűnt.  

Az egyeztetéseket követően Berényi László képviselő urat és Lendvai Ildikó képviselő 
asszonyt javaslom erre a tisztségre. A jelölést mindkét jelölt elfogadta.  

Ki ért egyet Berényi László jelölésével? (14) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért Berényi László jelölésével.  

Ki ért egyet Lendvai Ildikó jelölésével? (13) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért Lendvai Ildikó jelölésével.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között van-e valakinek kérdése, 
megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Mindenkinek további jó munkát kívánok, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 4 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


