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1.  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
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Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
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Dr. Kupper András (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Vitányi Iván (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
 
Pálffy István (KDNP) Kiss Attilának (Fidesz)  
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Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Koleszár Katalin főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 
 

Megjelent 
 
Bacsa Szilvia költségvetési referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 46 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. december 4-
ei ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Köszöntöm képviselőtársaimat, a 
hivatal munkatársait, a minisztérium képviselőit, tisztelt képviselőtársaimat! 

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megkapta. Van-e valakinek kiegészítő 
javaslata. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze! Vitányi képviselő úr, megszavazod a napirendet? (Vitányi Iván: Igen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással a bizottság elfogadta a napirendet. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első és egyetlen napirendi pontunk Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. 

Köszöntöm az NGM részéről Koleszár Katalin főosztályvezető asszonyt, az EMMI 
részéről Bacsa Szilvia költségvetési referens asszonyt.  

Határozottan és gyorsan haladjunk végig az előttünk lévő javaslatokon. 
A egyes ajánlási pont a 13/1-es a 9. oldalon, Babák Mihály képviselőtársunk javaslata. 

Az összefüggőkről – szokásainknak megfelelően – egyben szavazzunk. Van-e hozzászólás? 
(Nincs jelzés.) Nincs.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 
13. oldalon 17/5-ös, Szávay István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy van-e 

hozzászólás. (Nincs jelzés.)  
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 ellenszavazattal – a többi mind 
tartózkodás – a javaslatot a bizottság nem támogatta. 

54/1. a 28. oldalon, Szávay képviselőtársunk javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelzés.) Nincs.  

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag tartózkodott a 
bizottság, úgyhogy a javaslatot nem támogattuk. 

A következő az a 76/1., szintén Szávay képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy van-e 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. 
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Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot nem 
támogatta, mindenki tartózkodott. 

108/1. Gaal Gergely képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Nincs. 

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) l. Köszönöm. Ellene? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal a bizottság 
a javaslatot nem támogatta. 

173/2. a 39. oldalon Kulcsár Gergely képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelzés.) Nincs.  

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodással a javaslatot nem 
támogattuk. 

173/7. Sneider Tamás javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 

(Szavazás.) Köszönöm. A bizottság a javaslatot nem támogatta, mindenki tartózkodott. 
181/3. Novák Előd és Szávay István javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs.  
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú ellenszavazattal a javaslatot nem 
támogatta. 

181/4. dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata.  
Szóval, azok után, ahogy ma ilyen gyalázatos szép kis műsort tartott nekünk a Jobbik a 

parlamentben, ezek után most a Holokauszt 70. évfordulóján Gaudi-Nagy Tamás arra tesz 
javaslatot, hogy az Emlékhely kialakítására fordítandó 6,2 milliárd forintot teljes egészében 
vegyük el – csak gratulálni tudunk a képviselő úrnak.  

Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú ellenszavazattal a javaslatot nem támogatta. 

A 181/5. Novák Előd és Szávay István képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? 
(Nincs jelzés.)  

Én viszont szeretnék itt valamit mondani, úgyhogy képviselőtársaimat szeretném arról 
tájékoztatni, hogy az eredeti javaslatomban a trianoni-múzeum létrehozásáról a 2 milliárd 
forintos javaslatomat visszavontam. A belső egyeztetés, frakcióegyeztetés eredményeképpen 
abban maradtunk, hogy egy részletes szakmai koncepciót fogunk kidolgozni 2014 tavaszán, 
és terveink szerint ez a szakmai koncepció nemcsak a Trianon-múzeumra vonatkozna, hanem 
úgy ítéljük meg, hogy fontos lenne, hogy a fővárosban egy az 1956-os forradalom és 
szabadságharcnak méltó emléket állító múzeum is létrejöjjön. Tehát két ágon azonosan 
elkészülő szakmai koncepciót fogunk kidolgozni a tavasz során. (Gyutai Csaba: A Várpalotai 
lenne az?) Nem, a fővárosban. (Gyutai Csaba: Hol lenne ez?) Most mindegy. Az fogja 
tartalmazni, ami a koncepció, tehát a fővárosban legyen egy a trianoni trauma 
következményét bemutató állandó kiállítás, és az 1956-os forradalom és szabadságharc 
történetét feldolgozó állandó kiállítás. Ezt a két szakmai koncepciót ki fogjuk dolgozni; az 
irányításommal felállítunk két történészi munkacsoportot, és ha a részletes szakmai koncepció 
megvan és ehhez a politikai támogatást is elnyertük, akkor fogunk visszajönni az eredeti 
javaslattal.  

Tehát nagyon fontos, hogy a parlament Kulturális és sajtóbizottságának ülésén is 
elhangozzék az, hogy nem arról van szó, hogy a Fidesz kihátrált a Trianon-múzeum 
koncepciójából, nem arról van szó, hogy számunkra ez a kérdés ne lenne fontos, nem arról 
van szó, amit a jobbikos képviselőtársaink össze-vissza hadoválva a sajtóban elmondtak, hogy 
én meghátráltam volna, vagy bármilyen módon ebből mi kivonultunk volna. Egyszerűen 
elfogadtam azt a szakpolitikai érvrendszert, hogy egy részletesen kidolgozott szakmai 
koncepció után jöjjünk elő a forrás igénnyel. És amennyiben erre itt meglesz a konszenzus, én 
biztos vagyok benne, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormány is 
támogatni fogja a javaslatot, és bízom benne, hogy a következő ciklusban a mi kormányunk 
vezetésével fogjuk tudni ezeket a célokat megvalósítani. 

Ezt azért mondtam el, mert Novák képviselő úr bejelentette, hogy ők márpedig 
visszajönnek kapcsolódó módosítóval azzal a javaslattal, amit én eredetileg megfogalmaztam. 
Úgyhogy én arra kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a javaslatot ebben a formában ne 
támogassuk, mert egyértelmű az elkötelezettségünk, egyértelmű a szándékunk (Gyutai Csaba: 
Így van.), viszont jogos az a kormányzati elvárás, hogy egy részletes szakmai koncepció is 
legyen a háttérben, ne csak egy rövid benyújtott módosító javaslat. Tehát erről szerettem 
volna tájékoztatni a bizottságot és kormánypárti képviselőtársaimat is, azokat, akik nem 
vettek részt a vitán a belső egyeztetésben, frakcióegyeztetésben.  

Gyutai képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsolj! 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): A Heti Válaszban volt egy érdekes cikk az utóbbi 

években létrehozott történeti intézetekről. Azt szeretném megkérdezni elnök úr, mivel a belső 
egyeztetéseken részt vettél, hogy ebbe az intézeti rendbe be lesz-e illesztve, vagy valamelyik, 
mondjuk a Nemzetpolitikai Intézethez csatlakozva lesz majd ez kialakítva – ez csak egyéni 
érdeklődés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szívesen beszélek erről hosszabban is, de nem vagyok benne biztos, hogy 

ezt itt kell elmondanom a jegyzőkönyv nyilvánossága előtt, hogy milyen szándékaink vannak. 
Mindenesetre a nem olyan régen bejelentett felállítandó intézet igazgatójával – leendő 
igazgatójával, hiszen január 1-jével áll fel az intézet –, Szakály Sándor történésszel, mind a 
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kettő felvázolt koncepcióról már hosszasan beszéltem, illetve annak az előkészítéséről. Tehát 
nyilvánvalóan neki oroszlánrésze lesz a két koncepció kidolgozásában, úgyhogy ezzel itt 
tulajdonképpen a kérdésedre is válaszoltam. De én azt gondolom, hogy majd ezt egy 
munkacsoport megbeszélésen vitassuk meg, mert vannak olyan részei a munkának, az 
előkészítő munkának, amelyek még a bizottságon keresztül a nyilvánosságra nem tartoznak, 
majd akkor állunk vele elő, amikor készen vagyunk. Köszönöm szépen. További hozzászólás? 
(Nincs jelzés.) Nincs. 

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyhangú tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogatta. 

181/6. Babák Mihály képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Nincs. 

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 11 igennel 
és 1 nemmel a javaslatot támogatta. 

Külön papíron van, tisztelt képviselőtársaim Lukács Zoltán képviselőtársunk javaslata. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 11 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e tudomásuk olyan módosító 
indítványról, amelyről nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor ezennel a napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételét. 

Egyebek 

A bizottsági ülést nem rekesztem még be, mert egy dolgot bejelentek. 
Képviselőtársaimat szeretném arról tájékoztatni, hogy az előzetes terveknek megfelelően jövő 
hét kedden 10 órakor lesz a Parlament Delegációs termében az a bizottsági ülés, amelyen a 
Holokauszt 2014 Civil Alap pályázataival kapcsolatosan fogalmazza meg a bizottság a 
javaslatát és álláspontját a Miniszterelnökség felé. Erre a bizottsági ülésre meghívtuk a 
Holokauszt Emlékbizottság tagjait is, ezért leszünk abban a teremben, hogy egyrészt 
elférjünk, másrészt, hogy a szinkrontolmácsolást megoldjuk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
feltétlenül vegyenek részt ezen az ülésen.  

És tájékoztatom önöket arról, hogy még ezen a délelőttön – vagy talán, ha délelőtt nem 
is, de mindenesetre kora délután – képviselőtársaimnak e-mailben átküldi dr. Nagy Zoltán 
bizottsági titkárunk a beérkezett pályázatoknak az összefoglalóját. Kérem, hogy 
szíveskedjenek átnézni és abból felkészülni.  
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Egyúttal tájékoztatom képviselőtársaimat arról is, hogy hétfő délután ½ 5 óráig az én 
szobámban megtekinthetik, illetve itt a tárgyalóban megtekinthetik a szobámban elhelyezett 
pályázati dokumentációkat. Tehát, ha a táblázat valamelyik tételére külön kíváncsiak, akkor 
azt szíveskedjenek a kollégáimtól kikérni, és itt a helyszínen át lehet nézni a részletes 
pályázati dokumentációt; de azt gondolom, hogy az az Excel-táblázat, amit át fogok küldeni 
képviselőtársaimnak, az egy elég alapos összefoglaló, tehát mindenképpen segíti önöket a 
munkában, a keddre való készülésben.  

Van-e esetleg ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a bizottsági 
ülést most berekesztem. Mindenkinek jó munkát és szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc) 

  

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


