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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Engedjék meg, hogy
bejelentsem a helyettesítéseket: Braun képviselőtársunk helyettesíti Potápi Árpádot, Horváth
János képviselő úr Kőszegi Zoltánt, Mihalovics Péter Vargha Tamást, jómagam Tilki Attilát
és Harangozó képviselő úr Kovács László képviselő urat. Zagyva képviselő úr helyettesít-e
valakit? (Zagyva György Gyula: Amíg nem jön meg Szávay képviselő úr, addig helyettesítem.)
Addig Szávay képviselő urat helyettesíti. Tehát megállapítom, hogy határozatképesek
vagyunk.

Az írásban kiküldött napirendi pontokat tanulmányozhatták képviselőtársaim.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Az 1. napirendi pontunkban az Információs Hivatal aktuális tájékoztatását fogjuk
meghallgatni, ehhez elrendelem a zárt ülést. Képviselőtársaimon túl se sajtós… - illetve úgy
látom, hogy mindenki, aki itt van, rendelkezik megfelelő minősítéssel. És Nagy Gábor
képviselőtársam jelezte, hogy ő pedig Pintér László képviselő urat fogja helyettesíteni a mai
ülésünkön.

(A bizottság 13 óra 04 perctől 15 óra 34 percig zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

A bizottság 15 óra 34 perctől ismét nyílt ülésen tárgyalt.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A zárt ülést feloldom, a zárt ülésnek vége. (Zaj.)
Tisztelt Képviselőtársaim! Folytassuk a munkánkat, mert szavaznunk is kell, és

elszaladt fölöttünk az idő.

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslathoz (T/1811. szám) érkezett
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként.

A 2. napirendi pontunkhoz köszöntöm a miniszteri biztos urat. Ha jól látom, 2 olyan
módosító javaslat érkezett be, amely csak ajánlási számmal rendelkezik az én olvasatomban.

Az 1. ajánlási számon Szávay képviselő úr módosítása, a T/1811/26. számú módosító
javaslat. Szávay képviselő úr szóban hozzáfűzne valamit? (Jelzésre:) Tessék!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Köszöntöm én is a biztos urat.
A javaslatunkról nagyon röviden szólnék. Nem könnyű, de lényeges módosítás. Roppant
kíváncsi vagyok a kormány álláspontjára egyébként. Mindig az vagyok, de most kifejezetten.

A következőről van szó. Van ez a Magyar Ifjúsági Konferencia nevű szervezet. Erről
beszéltem már tisztelt képviselőtársaimnak a parlament ülésén is. Az Orbán-kormány hozta
létre 1999-ben. Nagyon jó döntés volt, a világ magyar ifjúsági szervezeteit, illetve
ernyőszervezeteit tömöríti egységes szervezetbe, mint sok jó kezdeményezés, a szocialista
regnálás alatt ez is elhalt annak idején  sajnos - különböző okokból. Három évvel ezelőtt
újrakezdte a tevékenységét. Valamennyire akkor kicsit változott a légkör és a minisztériumtól
is erre kapott a konferencia támogatást.

Most volt az újabb ülése, illetve a kormányváltás óta 2 ülése volt a konferenciának, az
egyik Munkácson, ahol elég szép számmal felsorakozott a kormányzat részéről sok mindenki,
aki nemzetpolitikával foglalkozik. Soltész államtitkár úr, Répás Zsuzsa államtitkár asszony,
számos miniszteri biztos, főosztályvezető s a többi, ahol az ifjúsági konferencia támogatásáról
biztosították a jelenlévőket mind anyagi, mind erkölcsi értelemben.
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A múlt héten volt a MIK őszi rendes ülése itt, Budapesten. Kövér elnök úr fogadta a
konferencia résztvevőit. Nagyon kedves nyitóbeszédet tartott mind Soltész államtitkár úr,
mind Répás Zsuzsanna, illetve a miniszter úr és a biztos úr is jelen volt, és szintén az
együttműködésükről biztosították az Ifjúsági Konferenciát, amely egyébként a korábbi
években, a 2000-es évek elején még jelentős véleményezési joggal rendelkezett a határon túli
támogatások, azok közt is konkrétan az ifjúsági célú támogatások elbírálásában.

Az ifjúsági konferencián annak zárónyilatkozata szerint Ulicsák miniszteri biztos úr
előadásában ismertette az újonnan megalakuló Bethlen Gábor Alap struktúráját, ami 3 fős
bizottságból, 9 fős kollégiumból tevődik össze, munkáját pedig a Magyar Állandó Értekezlet
és a Magyar Ifjúsági Konferencia szakmai iránymutatása alapján kívánja végezni.

Ez van a zárónyilatkozatban, amit a minisztérium jelen lévő képviselője is elfogadott,
majd pedig a konferencia azt kérte: „A konferencia hasonló nyitottsággal vállal szerepet a
nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában. Kérjük, hogy a Magyar Ifjúsági
Konferencia képviselői tanácskozási joggal vehessenek részt a MÁÉRT munkájában,
véleményezési joggal rendelkezzenek a támogatási prioritások meghatározásában.”

Gyakorlatilag ez került be ebbe a javaslatba, ehhez kérem tisztelt kormánypárti
képviselőtársaim támogatását is. A MÁÉRT mellett működő szakbizottságok, illetve az
Ifjúsági Konferencia egyes szakterületekre vonatkozóan - nyilván természetesen az ifjúsági
célú szakterületekről van szó, de ezt nem akartam jobban részletezni - szakmai iránymutatást
adjon a források elosztásához. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: A kormány ezt első körben nem támogatja, de
elmondom, hogy miért, mert gondolom, kíváncsi a képviselő úr egyértelműen, tehát nem is
várom meg, hogy megkérdezze.

Az a helyzet, hogy szombaton volt a Magyar Ifjúsági Konferencia, nálam hétfőn jártak
aztán a tagjai, hatan voltak személy szerint az irodámban és elbeszélgettünk erről az igényéről
a Magyar Ifjúsági Konferenciának, amit támogatandónak tartok, csak az egész intézményes
formáját kellene jobban kitalálni. Tehát az van pillanatnyilag, hogy a MÁÉRT-on
tanácskozási joggal részt fog venni a Magyar Ifjúsági Konferencia, és mivel a MÁÉRT szabja
meg a jövőben azokat a fő prioritásokat, amelyek szerint fog menni a támogatáspolitika, ezért
oda lesz becsatornázva első körben a Magyar Ifjúsági Konferencia véleménye.

Ezért nem mondanánk, hogy külön kellene nevesítenünk itt a törvényjavaslatban,
hanem a MÁÉRT saját szabályzatában lesz pontosítva. Szándékunk, hogy a MÁÉRT
összetételét, működését egy kicsit jobban, szabatosabban szabályozzuk jogilag jövőre, erre
vonatkozóan majd az év első negyedévében lesznek javaslataink. Szerintem ott tudjuk majd
végigbeszélni azt, hogy akkor a MÁÉRT, annak a szakbizottsága és a Magyar Ifjúsági
Konferencia egymáshoz való viszonya hogyan alakulhat. De én, még egyszer mondom, a
fiataloknak elmondtam, hogy részt fognak venni a prioritások kialakításában, egyelőre a
MÁÉRT-on keresztül. Úgyhogy ez az indoka annak, amiért most nem szeretnénk, hogy a
törvényben még megkomplikáljuk egy picit ezt a Magyar Ifjúsági Konferencia-témát, különös
tekintettel arra, hogy a MÁÉRT egy kicsit finomabban van leszabályozva kormányrendelettel,
mint MIK-nek a működése, és ehhez ragaszkodnánk.

Ennyi röviden az indoklás. Lehet, hogy nem teljesen felel meg, de én azt gondolom,
hogy jövőre jobban tudunk pontosítani. Tehát semmiképp nem marad ki a MIK, csak nem
ebben a formában.

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem... (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! Bár a módosító
javaslatnál az előterjesztő elmondta a módosítási javaslatát, és nem hiszem, hogy most erről
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politikai vitát kellene nyitni, hiszen erre volt alkalmas az általános és a részletes vita, de
megadom a szót képviselőtársamnak.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Azért még ha szabad elmondani a véleményemet, akkor
azt megköszönöm, elnök úr. Köszönöm - és köszönöm a miniszteri biztos úrnak a válaszát.

Nem irigylem önt, tehát azért ezt nem lehet most könnyű kimagyarázni, főleg úgy,
hogy a Magyar Állandó Értekezlet részvétele sincsen pontosan kidolgozva, hogy hogyan,
milyen szakbizottságon keresztül. Ez ugyanúgy képlékeny helyzet, mint az Ifjúsági
Konferenciának a részvétele. Ebben az itt résztvevő fiatalok egy biztosítékot láttak volna,
hogy elvi alapokon ezt a kormány támogatja és ez biztosításra is kerül, mint ahogy a
törvényben itt most csak az szerepel, hogy a MÁÉRT mellett működő szakbizottságok,
amelyek egyébként ugyanígy nincsenek kidolgozva. Úgyhogy semmit nem lehet róluk tudni,
hogy ezek kik lesznek, ki fogja őket összehívni, milyen tagjaik lesznek, ugyanígy képlékeny
ez a kérdés, ezt azért nem tudom elfogadni, és úgy gondolom, hogy a Magyar Ifjúsági
Konferencia tagjai számára roppant rossz üzenete van ennek a kormányzati döntésnek.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát akkor a kormány álláspontját ismerjük meg.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja ezt a módosító
javaslatot. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ez azt jelenti, hogy
egyharmadot sem kapott.

Még egy módosító javaslat van, az emberi jogi bizottságnak van egy módosító
javaslata, amelyet most előttünk egy órácskával fogalmaztak meg. Azt hiszem, még ajánlási
számon nem szerepel, viszont az ülésen már döntöttek a módosításról, amelynek a lényege
abban áll, hogy más állam területén azon szervezet kimarad, amely Magyarországon vagy
valamely más állam területén székhellyel, továbbá mezőgazdasági... - tehát szövegszerű

módosítások vannak, amelynek az indoklási részében különböző célokat jelöl meg a bizottság.
A bizottság pozitívan állt hozzá és a bizottság támogatta a javaslatot.

Kérdezem a tisztelt bizottságot... - ezt ki is osztottuk írásban. Mivel bizottsági
módosító javaslatról van szó, a kormány véleménye.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosítást. (Szavazás.) 14
igen. Ki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság
támogatta az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság módosító javaslatát.

Tudomásom szerint a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslathoz más módosító
javaslat nem érkezett, tehát ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen a miniszteri
biztos úrnak, hogy velünk volt és ismertette a kormány álláspontját.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslathoz érkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító
javaslatok megtárgyalása

Térjünk rá a 3. napirendi pontunkra: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló törvényjavaslathoz olyan módosító javaslatok érkeztek, amelyek a bizottságunkat is
érintik. Engedjék meg, hogy köszöntsem Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt és
Mellen Sándor szakmai tanácsadó urat.
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Az ajánlási pontokat mondanám az ajánlási soron és azt követően szavazunk az
összefüggő ajánlási pontokról is. Tehát a 23/3. ajánlási pont, a módosító javaslat száma
T/1498/680., Rogán képviselő úr. Kérdezem a kormány álláspontját.

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás?
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta.

A 24/2. ajánlási ponton a T/1498/689. számú módosító javaslat, Kontur Pál, Fidesz.
Kérdezem a kormányt.

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 14 igen. Ki nem? (Szavazás.) 6 nem szavazattal a bizottság támogatta.

A 26/1. ajánlási számon T/1498/606., Szávay és Pörzse képviselő urak módosító
javaslata. Szávay képviselő úr? (Szávay István: Köszönöm, nem.) Köszönjük. Kormány?

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazattal a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 27/1. ajánlási számon, a T/1498/632. számon Szávay képviselő úr adott be módosító
javaslatot. Kérdezem a tisztelt... (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt azért szeretnék szólni röviden,
hogy miről van szó. Volt egy módosítóm, a saját magaméhoz adtam be kapcsolódó módosítót.
Eredetileg azt javasoltam, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság meglehetősen elengedett,
17 milliárdos költségvetéséből egymilliárd kerüljön átcsoportosításra arra, hogy a tíz éve
mindenféle magyar állami támogatás, illetve költségvetési segítség nélkül működő határon
túli magyar stúdióknak, tulajdonképpen azoknak az eszközbeszerzésére hozzon létre a
kormány, a minisztérium, bárki egy valamilyen pályázati alapot, ahonnan Pozsonytól kezdve
Ungváron és Nagyváradon keresztül Gyergyószentmiklósig vagy Szabadkáig a magyar
stúdiókat támogatni lehetne. Lehet, hogy ezt az összeget soknak tartották, lehet, hogy nem
értettek vele egyet. Ha csak soknak tartották, de egyetértettek volna vele, azért adtam be most
egy módosítót 250 millióra, továbbra is a 17 milliárdos Nemzeti Hírközlési Hatóságtól
elvonva.

Annyival szeretném ezt viszont most kiegészíteni, hogy amikor a részletes vitában ezt
elmondtam a parlamentben, akkor kaptam egy telefont egy határon túli barátomtól, aki szintén
a médiában dolgozik, és egyébként arról tájékoztatott - ezt csak azért mondom el, hogy majd
esetleg érezzék egy picit rosszabbul magukat, hogyha le fogják szavazni ezt a javaslatot -,
hogy szeptemberben a közjogi méltóságokhoz, az elnök úrhoz, a miniszterelnök úrhoz, a
házelnök úrhoz, az önök frakcióvezetőjéhez fordultak hasonló célokkal, én ezt akkor nem
tudtam egyébként, amikor ezt a javaslatomat beadtam, hogy konkrétan eszköztámogatást meg
még mást, a tudósítói hálózat fejlesztését és egyebeket kérték. Nagyon meleg, támogató hangú
válaszlevelet kaptak Lázár János frakcióvezető úrtól, amiben kifejezetten ennek a támogatását
biztosította, Szalai Annamária pedig konkrétan azt írta, illetve arról beszélt, hogy
mindenképpen fontosnak tartja, hogy a magyar állam támogassa a határon túli stúdióknak a
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jobb felszereltségét, és ennek érdekében jövőre szeretne a hírközlési hatóság egy felmérést
végezni a Kárpát-medencében, felmérni, hogy milyen állapotban vannak ezek a stúdiók, és
szeretne erre egy pályázati alapot létrehozni, ahonnan ezeket forrásokkal tudják segíteni.

Én úgy gondolom, hogy kiváló megalapozója lehetne ennek a kezdeményezésnek ez a
250 millió forintos támogatás, amihez nyilván több javaslatot nem tettünk, majd a kormányzat
eldönti, hogy milyen formában lehetne ezt felhasználni, a lényeg az, hogy valamilyen
pályázati formában ezeket a stúdiókat segítsük. Ezek szerint ezzel az önök frakcióvezetője is
egyetért, illetve Szalai Annamária is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr, és engedje meg a tisztelt bizottság, hogy
tájékoztassam a bizottságot, hogy ez a módosító javaslat tegnap úgy érkezett be, hogy azóta a
költségvetésért felelős bizottság, az első helyen kijelölt költségvetési bizottság még nem tudta
a döntését meghozni, hogy a módosító javaslat házszabályszerű vagy nem házszabályszerű.
De ettől függetlenül mi erről a kérdésről most döntenénk, és tulajdonképpen ezt majd
eldöntjük a bizottság részéről, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el a módosító javaslatot,
csak az ajánlási, a tájékoztatási sorba csak akkor fogjuk tudni betenni, amikor már a
költségvetési bizottság is, amelynek utánunk lesz időben az ülése... (Szávay István: Bocsánat,
elnök úr! Én ezt nem tudtam. Ez vitatott, hogy szabályos-e a javaslat?) Nem, a költségvetési
bizottságnak még nem volt módja ezt a módosító javaslatot megnézni. (Szávay István: Azt
hittem, hogy van vele valami.) Mi ettől függetlenül elvégezzük a munkánkat, hogy majd hozzá
tudjuk csatlakoztatni a költségvetési bizottság ajánlásához. Kérdezem a kormány jelen lévő

képviselőjét.

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amikor első körben szavaztak a
képviselő urak a költségvetési törvényjavaslatról, december 7-én, akkor a Médiahatóság
kikerült a központi költségvetésből, mert külön törvény alapján külön költségvetése lesz a
Médiahatóságnak. Tehát ahonnan a képviselő úr el kívánja venni a pénzt, az már nem része a
központi költségvetésnek, de a kormány nem támogatja a javaslatot egyébként.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatta, és pont ez az a kérdéskör,
ami miatt még dilemma van.

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja Szávay képviselő úr módosító
javaslatát. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.

A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
A 46/2. ajánlási számon a T/1498/666. számú módosító javaslat Nyikos képviselő úr

javaslata. Kérdezem a kormányt.

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.

A bizottság 6 igen szavazattal, 14 nem ellenében nem támogatta, egyharmadot sem
kapott.

A 127/3. ajánlási számon a T/1498/678. számú módosító javaslat következik, Rogán
képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt.

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot. Ki támogatja?
(Szavazás.) Tizennégy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat.

A bizottság 14 igen szavazattal, 6 nem ellenében támogatta.
Mivel a következő ajánlási számon, a 165/17. ajánlási számon Nagy Gábor képviselő

úr visszavonta módosító javaslatát, ezért a 180/10. ajánlási számon a T/1498/604., Novák és
Szávay képviselő urak módosító javaslata következik. Kormány!

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) A bizottság 5 igen szavazattal, 15 nem ellenében nem támogatta, egyharmadot
sem kapott.

Ismereteim szerint bizottsági feladatkörbe tartozó módosító javaslatok végére értünk.
Ezt a napirendi pontot is lezárom, és zárásképpen engedjék meg képviselőtársaim,

hogy tájékoztassam önöket a holnapi ülésünkről.

Egyebek

A holnapi ülésünk 14 órakor kezdődne, ahol az Európai ügyek bizottságával és az IPU
Magyar-Izraeli Baráti Tagozattal közösen fogadnánk izraeli külügyi vezetőket 14 órakor egy
tanácskozás, beszélgetés keretében. Tehát bizottságunk, az Európai ügyek bizottsága, illetve
az IPU Magyar-Izraeli Baráti Tagozatával közösen rendezett találkozóra invitálom önöket
holnap 14 órára.

Amennyiben nincs további észrevétel az „Egyebek” között, nagyon szépen köszönöm
a bizottsági ülésen való részvételüket, további szép napot kívánok! A bizottsági ülésünket
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 53 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Farkas Cecília


