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Napirendi javaslat  
 

1. A finnugor rokon népek napjáról szóló határozati javaslat (H/10160. szám)  

(Dr. Horváth János (Fidesz), dr. Latorcai János (KDNP), dr. Gruber Attila 

(Fidesz), Mandur László (MSZP), Gyöngyösi Márton (Jobbik) és Szilágyi Péter 

(független) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
L. Simon László (Fidesz) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
Gulyás Dénes (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szesztai Dávid főosztályvezető (Külügyminisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kulturális és sajtóbizottság jelenlévő tagjait, a vendégeinket 
és a jelenlévőket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A bizottság napirendjén 
kettő pont szerepel: a tegnap tárgyalt, általános vitában lefolytatott finnugor rokon népek 
napjáról szóló határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása, illetve az 
„egyebek”. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel, van-e egyéb 
kiegészítő javaslatuk. (Szavazás.) Egyetértenek. Köszönöm szépen. 

A finnugor rokon népek napjáról szóló határozati javaslat (H/10160. szám) 

Vita és szavazás 

Rá is térünk a módosító javaslatokra. Három módosító javaslat érkezett: Vona Gábor 
jobbikos képviselőtársunktól egy, illetve Novák Előd szintén jobbikos képviselőtársunktól 
kettő darab, amelyeket hat ajánlási pont tartalmaz, amint látják. Az 1., a 2., illetve a 6. ajánlási 
pontról kell szavaznunk, miután azok összefüggnek más ajánlási pontokkal. 

Az 1. ajánlási pontban Vona Gábor javasolja a határozati javaslat címének 
„nyelvrokonsággal rendelkező népek” napjára való módosítását. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e ehhez kapcsolódóan hozzászólásuk. (Nincs jelentkező.) A 
kormány részéről Szesztai főosztályvezető urat is köszöntve kérdezem, hogy megvan-e ezzel 
kapcsolatban a kormány- vagy tárcaálláspont.  

 
SZESZTAI DÁVID (Külügyminisztérium): Jó napot kívánok! Egyelőre tárcaálláspont 

van, és az alapján nem támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e a javaslattal. Aki igennel 

szavaz, az kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) Három. 
Tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. Megállapítom, hogy a bizottság 3 ellenszavazattal és 9 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 2. ajánlási pontban Novák Előd hasonlóan a határozati javaslat címére kiterjedő 
módosítást javasol. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZESZTAI DÁVID (Külügyminisztérium): A tárca álláspontja nemleges; a tárca nem 

támogatja ezt a módosító javaslatot sem. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Aki a javaslatot támogatja, az 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ellene? (Szavazás.) Kettő. 
Tartózkodik? (Szavazás.) Tíz. Megállapítom, hogy a bizottság az ajánlási pontban szereplő 
módosítást 2 ellenszavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta. 

A 6. ajánlási pontban szintén Novák Előd javasol módosítást. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
SZESZTAI DÁVID (Külügyminisztérium): A Külügyminisztérium nem támogatja ezt 

a módosító javaslatot sem. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim kívánnak-e hozzászólni a javaslathoz? (Nincs jelentkező.) 

Kérem, szavazzunk! Aki a módosítást támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) 
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Nincs ilyen. Ellene? (Szavazás.) Három. Tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm szépen. 
A bizottság a módosító javaslatot 3 ellenszavazattal és 9 tartózkodással elutasította.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennél a napirendi pontnál még egy bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról is kell döntenünk. A tegnapi általános vita tanulságai alapján és az 
előterjesztőkkel való egyetértésben megtaláltuk azt a formát, ami egyértelművé teszi ennek a 
javaslatnak azt a részét, ami a 2. pontban „államalkotó finnugor nyelvű” népekről beszél. 
Emlékeznek a tegnapi vitára; itt nem arról van szó, hogy bármiféle származási kérdést kellene 
eldöntenünk, hanem a javaslatnak azt a szűkítő, egyértelműsítő, pontosító szövegezését 
tesszük meg, amivel nyilvánvalóvá válik, hogy itt az érintett népek nyelvi rokonságáról van 
szó.  

Ilyen formában a határozati javaslat 2. pontja a következőképpen hangzik, és a 
bizottság ezt a szövegszerű módosítást javasolja: „Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére 
bátorítja a Finn Köztársaság mint a harmadik államalkotó finnugor nyelvű nép parlamentjét is, 
annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessük meg, tovább 
mélyítve és megerősítve a népeink közti barátságot és a kölcsönös megbecsülésen és 
tiszteleten alapuló kapcsolatot.”, teljesen azonosan azzal a „nyelvű” pontosítással, ami az 
egyértelművé tételt szolgálja. Kérdezem ezzel kapcsolatban a tárca álláspontját. 

 
SZESZTAI DÁVID (Külügyminisztérium): A tárca támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki 

a bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező. – Dr. Gruber Attila az 
ülésterembe érkezik.)  

Köszöntöm Gruber Attila előterjesztőt! A legjobb pillanatban érkezett, amikor 
megállapítjuk, hogy a bizottság ezt a módosító javaslatot elfogadta és benyújtja. Viszont ha 
Gruber Attila itt van, akkor megtisztelő, és megadom a szót, ha képviselő úr hozzá kíván 
ehhez szólni. 

 
DR. GRUBER ATTILA országgyűlési képviselő (Fidesz): Köszönöm szépen. 

Tekintettel arra, hogy már döntés után vagyunk, nem biztos, hogy ez célszerű lenne. Amit itt 
nem tudtam elmondani, azt majd a Külügyi bizottságban ismertetni fogom, illetőleg azt 
hiszem, hogy ott tudok majd szavazni is erről, tehát köszönöm szépen a lehetőséget, de nem 
kívánok vele élni. 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezzel az 1. napirendi pontot megtárgyaltuk. A 
2. napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e ennél a 
pontnál hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Az ülést bezárom, a résztvevőknek megköszönöm a 
részvételt, és további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)  

 

 Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


