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Napirendi javaslat  

1. A Nemzeti összetartozás bizottságának állásfoglalása a Szerb Köztársaság 
Nemzetgyűlése által 2011. szeptember 26-án elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és 
kárpótlási törvénnyel kapcsolatban 

2. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 
(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4365/3. szám) 

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének 
tervezetéről (T/4365/1. szám) 

3. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. 
február - 2011. február) címmel benyújtott beszámoló (J/4456. szám)  
(Általános vita) 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  
A Nemzeti Összefogás Tanácsáról szóló törvényjavaslat (T/4465. szám)  
(Dr. Schiffer András, Karácsony Gergely és dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselők önálló 
indítványa) 

5. Egyebek 

 



- 4 - 

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) 
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP) 
Révész Máriusz (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék) 
Dr. Székely András Bertalan osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Petruska Zsófia (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Czmarkó Frigyes (Állami Számvevőszék) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Szekeres Sándor munkatárs 
Tőkés Eszter titkárnő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a nemzeti 
összetartozás bizottsága mai ülésén. A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a 
helyettesítéseket: Kőszegi Zoltán képviselő urat helyettesíti dr. Stágel Bence képviselő úr, 
Révész Máriuszt én helyettesítem. Megállapítom, hogy ezzel a bizottságunk határozatképes.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy 
látom, mindenki elfogadta, köszönöm szépen. 

A Nemzeti összetartozás bizottságának állásfoglalása a Szerb Köztársaság 
Nemzetgyűlése által 2011. szeptember 26-án elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és 
kárpótlási törvénnyel kapcsolatban 

A napirendünk öt napirendi pontot tartalmaz, az első napirendi pontunk a nemzeti 
összetartozás bizottsága állásfoglalása a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése által 
2011. szeptember 26-án elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvénnyel 
kapcsolatban. A napirendi pontnál sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntöm, szinte 
mondhatom, állandó meghívottunkat, előadónkat, Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető 
asszonyt, aki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból.  

A képviselőtársaim megkapták az előzetes szövegtervezetet, amit elkészítettünk a múlt 
hét második felében. Ahhoz néhány módosítás érkezett, természetesen ezt a szöveget mind a 
KIM-mel, mind pedig a Külügyminisztérium munkatársaival egyeztettük, és ami most 
reggelre alakult ki, úgymond végleges tervezet, ezt osztottuk ki a bizottság tagjai között. Egy 
szövegszerű módosítást alelnök asszony eszközölt a szövegen, megkérném, hogy ezt röviden 
ismertesse.  

Hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Egy kiegészítést kértem elnök úrtól az előterjesztésbe belefoglalni, ez 
pedig a Vajdasági Autonóm Tartomány képviselőháza által elfogadott, 2003. március 24-én 
kihirdetett rezolúció, amely a kollektív bűnösség eltörléséről szólt. Tehát ebben az értelemben 
az, ami egyébként a mostani vita tárgyát képező szerb parlament által elfogadott törvényt 
jelenti, merőben ellentétes ezzel a rezolúcióval, ezért úgy gondolom, szükséges az, hogy mi 
ezt ebbe az általunk megfogalmazott állásfoglalásba is belefoglaljuk. Véleményem szerint 
ezzel is talán még inkább késztethetjük arra a szerb parlamentet, hogy vizsgálja felül a saját 
álláspontját. Egyébként ennek a rezolúciónak a másolatát elhoztam, úgyhogy majd körbe is 
adom, ha a képviselőtársaimat érdekli. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szöveg szerint ez úgy nézne ki: "továbbá ellentétes a 

Vajdasági Autonóm Tartomány képviselőháza által 2003. február 28-án elfogadott és 
2003. március 24-én kihirdetett 108. rezolúciójával, amelyet a kollektív bűnösség eltörléséről 
alkotott." Tehát ez a módosítás történne meg, ezt mára a végleges tervezetbe beletettük. 

Megkérdezem, van-e szövegszerű kiegészítése valakinek. (Jelzésre.) Igen, Szávay 
képviselő úr.  
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Összességében annyit szeretnék 
elmondani, hogy mindenképpen üdvözöljük ezt a javaslatot, nagyon örülünk neki, hogy a 
bizottság ilyen javaslatot kíván elfogadni, és mindenképpen szeretném azt is elmondani, hogy 
örömmel olvastam, meg vagyunk elégedve ennek a nyilatkozatnak a súlyával, illetve 
fogalmazásával. Tehát úgy gondoljuk, hogy igenis, itt határozott fellépésre van szükség, és azt 
hiszem, ez a nyilatkozat kellő eréllyel fogalmazza meg aggályainkat és tiltakozásunkat ezzel 
az üggyel kapcsolatban. Tehát ezt mindenképpen támogatni fogjuk és üdvözöljük. 

Nekem egyetlen aprónak tűnő, de számunkra fontos módosító javaslatom lenne. A 
második bekezdés utolsó mondata szerint: "A kollektív bűnösség elvének ilyen formában való 
megjelenése súlyosan diszkriminatív a vajdasági magyar közösséggel szemben." Az világos, 
hogy a szöveg Vajdasági Autonóm Tartományt használ, hiszen ez a képviselőház hivatalos 
neve, azonban ez egy szerb terminológia. Mi a magunk részéről nem tartjuk szerencsésnek, 
hogy a vajdasági magyarságról, mint vajdasági magyarságról beszéljünk, legszívesebben 
annak örülnék, hogyha a délvidéki jelző lenne a Vajdaság helyett, de ez meg esetleg felvethet 
aggályokat, és szerintem nem biztos, hogy akkor szerencsés lenne Szerbiával szemben itt 
magyar terminológiát használni. Úgyhogy inkább azt javasolnám, hogy küszöböljük ki ezt, és 
inkább akkor fogalmazzunk úgy, hogy "megjelenése súlyosan diszkriminatív az ott élő 
magyar közösséggel szemben", de semmiképpen se használjunk szerb terminológiát, ha 
magyar nem is akarunk semmiképpen.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a szövegben többször is utalás történik a Szerb 

Köztársaságra, utána pedig… Utána benne van a Vajdaság szó? (Szávay István: Nincs 
máshol.) Ez a gondom ezzel, hogy mivel egyértelműen Szerbián belül a vajdasági 
magyarságra vonatkozik ez a nem nyilatkozat, hanem állásfoglalás, hiszen ha nyilatkozat 
lenne, akkor a parlamentnek kellene erről döntenie. Szerintem, bár teljesen értem a 
hozzászólás lényegét, akkor így kivennénk a hely meghatározását. Kicsit nehézkesen 
fogalmaztam, de gondolom, érthetőn.  

Tehát beírhatjuk azt, hogy "az ott élő magyar közösséggel szemben", végül is a Szerb 
Köztársaságban, teljesen mindegy, hogy egyébként a Vajdaságban vagy máshol élnek. 
(Szávay István: Erről szól a javaslatom.) A magam részéről ezt teljesen támogathatónak 
tartom. A Délvidék szót meg kellene gondolni. Szerintem akkor maradjon az, hogy az ott élő 
magyar közösség.  

Igen, vagy pedig ahogy alelnök asszony közben súgja nekem, „diszkriminatív a 
magyar közösséggel szemben”. (Szávay István: Az is elég!) Jó, akkor húzzuk ki ezt a 
„vajdasági”-t. Köszönöm szépen.  

Szeretném megkérdezni főosztályvezető asszonyt, hogy a kormánynak, illetve a 
minisztériumnak az álláspontját tudná-e ismertetni. 

 
PIRITYINÉ SZABÓ JUDIT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a 
szót. A nemzetpolitikai államtitkárság teljes mértékben egyetért ennek az állásfoglalásnak a 
szövegével, tartalmával és szövegszerűen is. Az alelnök asszony által javasolt kiegészítést 
nagyon fontosnak és nagyon jónak érezzük, és ezt az apró módosítást, amit Szávay képviselő 
úr jelzett a végső megállapításnak megfelelően, a „vajdasági” kifejezés eltörlésével, 
elfogadhatónak és jónak tartjuk. 

Nagyon fontos ez az ott élő közösség szempontjából, gondolom, akik nap mint nap 
kapcsolatban vagyunk velük, tudjuk, hogy most nagyon nagy szükségük van arra, hogy 
minden nemzettársunk szolidaritást vállaljon velük és a magyar kormány és a magyar 
parlament minden eszközzel segítse ennek a súlyos passzusnak az eltörlését a törvényből. 
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Tárgyalásokkal, nyilatkozatokkal és ez az állásfoglalás is egy ilyen lépés. Köszönjük szépen. 
Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a segítséget. Azt gondolom, mivel képviselőtársaim előtt 

ott van a szöveg, és a jegyzőkönyvnek természetesen oda fogjuk adni a végleges szöveget, 
akkor nem gondolnám, hogy az egészet fel kell olvasnom. Ugye, nem kell? (Többen jelzik, 
hogy nem.) Jó. 

Szavazás 

Akkor viszont megkérném a bizottság tagjait, hogy az iménti módosításokkal 
egyetemben szavazzunk az állásfoglalásról. Kik támogatják az állásfoglalást? (Szavazás.)  
Egyhangúnak látszik, de azért ellenpróbát kérek. Kik nem támogatják? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 

Tehát egyhangúlag fogadta el a bizottság az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Még 
egyszer köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat  

Az Állami Számvevőszék T/4365/3. számú véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetési javaslatáról 

A második napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat T/4365. számmal kaptuk meg. Köszöntöm Haág Tibor főosztályvezető urat, 
illetve Petruska Zsófia referens asszonyt. 

Megkérdezem, hogy melyikük kívánja szóban kiegészíteni? (Haág Tibor jelentkezik.) 
Főosztályvezető úrnak adom meg a szót. 

Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat célja, hogy a következő 
évben elrugaszkodjunk az euróválság zónától. Ezt szolgálja hazánk jövő évi gazdálkodási 
terve. Célja az államadósság csökkentése, valamint ennek újratermelődésének a 
megakadályozása. 

A költségvetési törvényjavaslat a következő makrogazdasági feltételek között és 
figyelembe véve készült: tovább csökkentenénk az állami újraelosztás arányát, a kitűzött 
céloknak megfelelően 1,3 százalékkal csökkentenénk a GDP-arányos államadósságot, a 
tervezet szerint 2,5 százalékkal csökken az államháztartás GDP-arányos hiánya, és a 
tavalyinál 240 milliárd forinttal nagyobb összegű, a GDP-nek a több mint 1,2 százalékát 
kitevő tartalékot tartalmazna a költségvetés. 

A gazdaságpolitikai célok, a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági 
tervre, egy azt szolgáló növekedésre lenne szükség, de az euróválság tartóssága miatti magas 
kockázatot figyelembe véve, a költségvetés sarokszámai a következő évben egy 1,5 
százalékos GDP-növekedést vettek alapul. 

A tervezet 4,2 százalékos inflációval számol, amiben az áfa 27 százalékra történő 
emelését már figyelembe vettük. Álláspontunk szerint az export lesz a jövő évre is a 
gazdasági növekedés motorja, azonban a tervezet egy 8,4 százalékos növekedéssel számol, 
ami álláspontunk szerint és információink alapján egy elérhető cél. A háztartások esetében a 
fogyasztást illetően a tervezet egy stagnálást valószínűsít.  

A kormány 2012. évi országvédelmi költségvetése öt célt tűzött ki maga elé: a 
nyugdíjrendszer átalakításának a befejezését, az Egészségügyi Alap saját lábra állításának az 
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elkezdését, az arányos adózás általánossá tételét, és ennek érdekében a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének a megerősítését. 

A foglalkoztatás növelése, a munka világának kiszélesítése érdekében a Start-
munkaprogram forrásait az idei évhez képest a kétszeresére emeltük. Az euróválság negatív 
hatásának az elhárítására a kormány a költségvetésen belül egy országvédelmi alapot hozott 
létre. 

E célok elérését már a 2011. év tavaszán elfogadott Széll Kálmán terv is szolgálta. 
Ezek mellett a feltételek és célok mellett azonban szükség volt az egyenlegjavulás érdekében 
a kiadási oldalon intézkedéseket hozni. Ezek közül az intézkedések közül mindenképpen ki 
kell emelnem a következőket. 

A közszférában nem emelkednek az illetmények, az alacsony keresetű 
munkavállalóknál azonban az adójóváírás kivezetése miatt a bérkompenzáció rendszerét 
fenntartjuk. A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodtak a pénzköltési 
szabályok, aminek következtében a dologi kiadásokra fordítható előirányzott keretet az idei 
évhez képest 54,5 milliárd forinttal csökkentettük. 

A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra 
tervezték a költségvetésüket. Csökkennek az ártámogatások, a gyógyszerkassza állami 
ráfordításai mérséklődnek, a korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási 
támogatássá alakul a célzottság megtartásával. Megkezdődik a nagy ellátórendszerek, a köz- 
és felsőoktatás, egészségügy rendszerszerű átalakítása, az önkormányzatok átszervezése és a 
központi igazgatás racionalizálása. 

A kormány az irányítása alatt álló intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést 
foganatosít, ennek 28,9 milliárd forintos forráselvonás a következménye.  

Mindezen célok elérését a kiadási megtakarítások mellett segíti az, hogy 2012-ben az 
uniós forrásokból 1369 milliárd forint összegű kifizetéssel számolhatunk, ezt az összeget az 
állami költségvetés 193 milliárd forinttal egészíti ki, tehát összességében azt mondhatjuk, 
hogy 367 milliárd forinttal többet költhetünk a 2011. évi előirányzatnál a célok 
megvalósítására. 

Az euróválság okozta kockázatok kivédésére a rendkívüli kormányzati intézkedések 
tartalék-előirányzatán felül egy országvédelmi alap tartalék-előirányzatot is létrehoztunk. A 
2,5 százalékos hiánycél eléréséhez a kiadási megtakarításokon és a kiadási oldalon hozott 
intézkedéseken felül szükség volt a bevételi oldalt érintően új adópolitikai intézkedésekre. 
Ilyenek a személyi jövedelemadót érintő adójóváírás kivezetése és a félszuperbruttó rendszer 
202 ezer forint alatti jövedelműeknél. A társasági adózás területén az adóbevételek 
kiszámíthatóvá tétele miatt 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50 százalékáig lesz 
felhasználható. A reprezentáció, az üzleti ajándék - mint adóalap-növelő tétel - kikerül a 
társasági adó hatálya alól. A jövedéki adók 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében 
növekednek. A gázolaj esetében az adómérték megemelése oly módon történik, hogy az 
adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le. Fennmarad azonban a fuvarozóknál a 
megemelt adómérték bevezetését követően is az a rendszer, hogy visszaigényelhetik a gázolaj 
adómértékének az adóminimum feletti részét. Az alkoholok jövedéki adója 5 százalékkal 
emelkedik, kivéve a kommersz szeszes italokat, ezek esetében az adó 50 százalékkal nő. A 
dohánytermékek esetében az adómérték emelése a 2011. novemberi nagyobb emelést 
követően félévenként fog megtörténni, 2012 májusától, majd 2012 novemberétől. Módosul a 
regisztráció adó esetében az adótábla, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb 
érvényesítésének céljából az Euro 5-ös gépjárművekre külön oszlop kerül bevezetésre, 
illetőleg összevonják a felső két adókategóriát. Az illetékekkel összefüggő szabályok 2012-
ben hatályba lépő módosítása eredményeképpen a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését 
terhelő illetékek esetében a jármű korának és hajtómotorja teljesítményének függvényében 
kell az adót megfizetni. A cégautóadó szintén emelkedik 40 százalékkal. Emelkedni fog a 
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játékadó és a társadalombiztosítás területén sor kerül a biztosítotti járulék 1 százalékpontos 
emelésére. Bevezetésre kerül a baleseti adó.  

Ezek az intézkedések összességében bármilyen szigorúnak, megszorítónak tűnnek, ha 
a Bethlen Gábor Alap céljaira felhasználható forrásokat vesszük figyelembe, akkor 
álláspontunk szerint minimálisan érintik ezt a forrásösszeget a 2011. év viszonylatában. Az 
alap által felhasználható 2011. évi előirányzat 1,3 milliárd forint volt, amelyet kiegészített a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium költségvetésében szereplő, határon túli magyarok 
programjainak támogatására fordítható fejezeti kezelésű előirányzatok összege. 
Összességében ez 12,9 milliárd forintos forrást biztosított. A 2012. évben az alap céljaira 
felhasználható forrás 12,6 milliárd forint, amelyet kiegészít a KIM költségvetésében szereplő 
nemzetpolitikai tevékenység támogatásához nyújtható 1,4 milliárd forintos forrásösszeg.  

A Bethlen Gábor Alap költségvetésének tervezése során szerkezeti változások 
történtek, a KIM fejezeti kezelésű előirányzataiból az alap költségvetésébe beépülnek a 
következő fejezeti kezelésű előirányzatokból ellátandó feladatok forrásai: a határon túli 
magyarok oktatási programjainak támogatása; a kedvezménytörvény alapján járó oktatás-
nevelési támogatás; a szórványprogramok és a csángó magyarok támogatása; a nemzeti 
jelentőségű intézmények és programok támogatása; a Határtalanul! program, és megjelent a 
Magyarság Háza új program.  

Összességében ennyivel szerettem volna kiegészíteni az előterjesztést anyagát, kérem 
a képviselő hölgyeket és urakat, hogy általános vitára alkalmasnak minősítsék.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a napirendi pontnál, 

mielőtt kérdések, hozzászólások érkeznének, hallgassuk meg a Számvevőszék véleményét, 
illetve a Költségvetési Tanács véleményét, és utána egyben próbáljuk a hozzászólásokat 
megtenni.  

Megkérném a Számvevőszéktől Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető asszony, illetve 
Czmarkó Frigyes úr van ideírva. Melyikük szól? (Lődiné Cser Zsuzsanna jelez.) Ha lehetne 
kérnem, hogy röviden. Feltételezzük, hogy a képviselők már mind olvasták.  

Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Természetesen, egyébként is, mivel a véleményünket közzétettük, csak 
röviden szeretném kiegészíteni, és néhány technikai segítséget szeretnék a vélemény 
kezeléséhez nyújtani.  

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének tett eleget, amikor a 
törvényjavaslatot véleményezte. Célunk annak megállapítása volt, hogy érvényesültek-e a 
vonatkozó előírások és a tájékoztatóban foglaltak. Véleményünket a benyújtott 
törvényjavaslat, illetve egy korábbi időpontban végzett helyszíni ellenőrzés tapasztalatai 
alapján alakítottuk ki. A vélemény során alátámasztottnak tekintettük azt, hogy ha az 
előirányzatok között konkrét számok vannak, és azok jogszabályon alapulnak, teljesíthetőnek 
akkor gondoltuk, szakmai véleményünk akkor irányult arra, hogy az előirányzat teljesíthető, 
hogyha a 2010. évi teljesítés, a 2011. I-VIII. havi teljesítés, illetve a várható előirányzatok ezt 
alátámasztották.  

A kormány által jóváhagyott koncepcióban vannak olyan elemek, amelyek az 
átláthatóságot segítik, például hogy a kiadásokat ott tervezik, ahol a felhasználás megvalósul. 
További koncepcionális újítás, hogy a bírságbevételeket központosított bevételként kezelik. A 
tájékoztatóban megfogalmazottak végrehajtását viszont nehezítette, hogy jellemzően nem 
álltak rendelkezésre az előirányzatok megalapozásához a szükséges törvényjavaslatok.  
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Megállapítottuk, hogy a kormány a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési 
felelősségről szóló törvény előírásait sem teljesítette. Az elkülönített állami pénzalapok és a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggésben elsődleges volt a tervezéskor a 
hiánycél érvényesülése, a feladatok ezzel párhuzamosan - a Bethlen Gábor Alapot is kivéve 
többek között - leszűkültek jelentősen. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az 
egyensúly megteremtése volt irányadó, ez a Nyugdíjbiztosítási Alapnál valósult meg, ahogy 
kollégám is mondta, jelentős profiltisztításon ment keresztül a Nyugdíjbiztosítási Alap. Mi 
akkor ezt még nem ismertük, de azóta már a jogszabályjavaslat közzé lett téve. Az alapokat 
illetően összegezve megállapítottuk, hogy a Széll Kálmán-terv intézkedéseinek hatásával az 
elkülönített állami pénzalapok közül a Munkaerő-piaci Alap és a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjainál terveztek jelentősebb változásokat, de a módosítási javaslatok akkor még 
nem kerültek benyújtásra, hasonlóképpen a helyi önkormányzatokra vonatkozóan a 
közfeladat-ellátás szabályozására vonatkozó új törvények tervezete sem.  

Összefoglalva a véleményünket: általánosságban megállapítható, hogy a takarékos 
költségvetési gazdálkodási szempontok érvényesítésére való törekvés kitűnt a javaslatból, az 
átláthatóság követelmények fokozottabb figyelembevételét állapíthattuk meg. A bizottság 
feladatkörébe tartozóan emelném ki a Bethlen Gábor Alappal összefüggésben, hogy a korábbi 
években többször kifogásoltuk, hogy a tervezéskor nem veszik figyelembe sem a Munkaerő-
piaci Alapnál a szakképzési bevételekből való átvételt, sem a más fejezeteknél a határon túli 
magyarok támogatására vonatkozó előirányzatokat. Szerencsés volt tapasztalnunk, hogy 
2012-ben ez már másképpen van, nagy többsége a Bethlen Gábor Alapból kerül kifizetésre.  

Negatív megállapításunk is volt természetesen, amint az előbb is említettem, hogy 
sajnos, a jogszabályok nem kerültek akkor még kiadásra, benyújtásra, amint szükséges lett 
volna.  

A technikai segítség, amit az elején ígértem, annyi lett volna, hogy tekintettel arra, 
hogy hiányoltuk, hogy a három évre kitekintve, illetve az előző évekre vonatkozó adatokat 
nem tartalmazza a törvényjavaslat, ezért a véleményben próbáltunk segíteni abban, hogy az 
adatok összehasonlíthatóak legyenek. Ez egyébként törvényi kötelezettség, hogy ez 
szerepeljen a törvényjavaslatban, de mivel erre nem került sor, mi segíteni szerettük volna a 
képviselők munkáját, ezért mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet a vélemény 
mellékleteire. 

Az 1. számú mellékletben az alapok területét, a 2. és 3. mellékletben a két legnagyobb 
változást érintő alapot, a Nyugdíj-, illetve az Egészségbiztosítási Alapot foglaltuk össze 
számszerűen. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. A Költségvetési Tanács vezetője a 

Számvevőszéki és költségvetési bizottság keddi, 9 órakor kezdődő ülésén tud részt venni, 
tehát mi akkor gyakorlatilag a Számvevőszék véleményét, illetve főosztályvezető urat tudtuk 
most meghallgatni. 

Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye. 
Szávay képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen az 
elhangzottakat. A Jobbik véleménye röviden annyi a költségvetésről, hogy mi a tavalyihoz 
képest is átláthatatlanabbnak és kuszábbnak tartjuk a fejezetet, nem teljesen világosak, nem 
követik a tavalyi rendszert. 

A nemzetpolitikai célok tekintetében egyrészt nem látjuk, hogy a tavalyelőtt ígért 
nemzetpolitikai fordulat jövőre megvalósulna, nincsen lényegivel több forrás a külhoni 
magyar célokra a tavalyi összeghez képest összességében. Amennyire össze tudtuk számolni 
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egyébként, hozzáteszem, mert mindenféle fejezetekben külön vannak eldugdosgatva a 
nemzetpolitikai célú források, viszont a tavalyihoz képest nincs vagy nem látunk érdemi 
növekedést a rendelkezésre álló források tekintetében. Van egy-két megdöbbentő pont 
számunkra, az egyik a Magyar Ifjúsági Konferencia költségvetési támogatásának hiánya, 
illetve az, hogy ez önálló soron nem szerepel. Erről én már tájékozódtam és azt a választ 
kaptam több más hasonló fontosságú sorral kapcsolatban, hogy nem önálló sorok 
tartalmazzák, hanem más sorokban összességében vannak célok bezsúfolva. 

Magyarul: több olyan területen jóval kevésbé részletes a költségvetés, mint ami 
indokolt lenne. Úgy gondolom, hogy ha egy fontos ügy, mint például a Magyar Ifjúsági 
Konferencia, ami önálló soron vagy fősoron tudom, hogy nem szerepelhet, de valamilyen 
alsoron megjelenik a költségvetésben, az mégiscsak egy biztosíték arra vonatkozóan, hogy 
valamilyen pénzhez ténylegesen fog jutni, minthogy valamely fejezet ezt bezsúfolva, más 
célokkal együtt tartalmazza.  

Nehezen értelmezhető számomra - de erről gondolom, hogy még lesz hozzászólás - a 
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának támogatása, illetve nem támogatása sem. 

Összességében úgy látjuk, hogy akkor járna el Magyarország helyesen - mint ahogy 
nem jár el egyébként -, ha egységes és konszenzuson alapuló nemzetpolitikai stratégiát 
próbálna megvalósítani. Ezt sem a politikai gyakorlatban az elmúlt másfél évben, sem a 
költségvetésben, a tavalyiban sem, a jövő éviben sem látjuk továbbra sem. Továbbra sem 
látjuk átláthatónak a különböző fejezeteket, és bár történtek bizonyos egyesítések, illetve 
összevonások, ezekről már itt hallhattunk, illetve kerültek át bizonyos sorok más fejezetekbe, 
illetve a minisztériumok között vándoroltak bizonyos fejezetek, még mindig nem érződik ki 
számunkra a stratégiai tervezés és az egységes gondolkodás a nemzetpolitikai források 
elosztását illetően. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Én három kérdéskörben szeretnék szólni. Egyrészt a 
folyamatokról, másrészt általánosságban a költségvetés filozófiai alapjáról és harmadrészt 
pedig néhány egyedi kérdésben szeretnék néhány megjegyzést tenni. 

Ami a folyamatokat jelenti, valóban én magam is hiányolom, ahogy ez elhangzott, 
hogy nem látjuk azt, hogy mi az, ami előző évben történt, tehát a 2011-es költségvetést, így 
nem biztosít kellő átláthatóságot a folyamatok figyelembevételére. Hiszen többnyire jó lenne 
azért mondjuk előre látni azt is, hogy körülbelül 2013-ra milyen elképzelések vannak, hiszen 
így lenne egy teljes képünk arról, hogy ma, 2011-ben, amikor a 2012-est költségvetést 
tervezzük, egyáltalán hol állunk. 

A másik kérdéskör, ami szintén a folyamatokra vonatkozó, ez egyrészről nagyon jól 
látható és az előterjesztésekben is elhangzott, hogy a költségvetés tervezése 1,5 százalékos 
növekedésre történt, amiről ma már tudjuk, hiszen közgazdászok, makrogazdasági elemzők 
foglalkoznak azzal, hogy ma, ha fél százalékos lesz a növekedés, akkor azt gondolom, hogy 
egy jó helyzetet tudhatunk a magunkénak. Azt tudni kell, hogy minden fél százalék, amivel 
csökken egyébként a növekedésünk, ez alapvetően 70-75 milliárd forintos kiesést jelent. 
Tehát ma, amikor 2011. október 17-én a költségvetésről beszélünk, akkor már tudható, hogy 
az 1,5 százalékból 1 százalék már biztosan nem fog teljesülni, tehát ez körülbelül olyan 150 
milliárdos kiesést jelent. És van ehhez egy másik összetevő is, ez pedig az euró árfolyama, 
hiszen önmagában a költségvetés tervezése számításaink szerint 265 forintos euróra történt. 
Így ma az is látható, hogy közelítünk nap mint nap a 300 forinthoz, ez nyilvánvalóan egy 
újabb kiesést jelent, ami már most, októberben láttatja azt, hogy közel sem igaz az az alap, 
ami a folyamatokat jelenti. 
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Van egy harmadik megjegyzésem ebben a tekintetben, ez pedig a sávok közé történő 
tervezést jelenti, hiszen akkor járunk jól, ha a legrosszabb és a legjobb helyzet közé 
tervezünk, és ebből vezetjük vissza mindazokat az adatokat vagy támpontokat, ami a 
költségvetésbe kerül, és akkor talán mondjuk azt a megfogalmazást is elkerülhetnénk, hogy ez 
egy megszorítónak látszó költségvetés. Nyilvánvalóan megszorításról a kormányzó pártok 
sem beszélnek, de az előterjesztésben is elhangzott egy ilyen kitétel, hogy megszorítónak 
látszó. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy alapvetően ez a költségvetés, ha nem is használjuk 
ezt a kitételt, de nagyon jól láttatja azt, hogy önmagában azt az állapotot segíti, és ezzel 
áttérnék a második megjegyzésemre, ami a filozófiai alapot jelenti. Különböző elképzelések 
lehetnek, egyrészt az, amit a kormányzó pártok követnek, ez pedig a hiánycél és az erre 
történő tervezés. Másik két filozófiai alapot is el tudok képzelni, az egyik a 
gazdaságfejlesztés, a másik pedig a gazdasági szerkezetátalakítás. 

Azt gondolom, hogy a mai globális helyzetet és az európai folyamatokat is figyelembe 
véve, és azokat az igényeket, amelyek akár a munkahelyek bővítését, a foglalkoztatás 
bővítését jelentik, ismerve az elmúlt 21 esztendő folyamatait is, én inkább elfogadtam volna 
egy, a gazdasági szerkezet átalakítására vonatkozó filozófiai alapot, és ebből levezetni minden 
egyes további kérdést, nem pedig a hiánycélt, mert ha a hiánycélra tervezünk, ez azt jelenti, 
hogy ugyanabba a hibába fog esni a kormányzat, mint amit egyébként az elmúlt esztendőkben 
magunk is láthattunk. 

Éppen ezért én elfogadom akár a hiánycélt is, csak nem látom annak a lehetőségét, 
hogy ezzel egyébként elérnénk azt a célt, ami a szerkezet átalakítását jelenti, amiben 
nyilvánvalóan a kis- és középvállalkozásoknak meghatározó szerepük lehet, ahol a nemzeti 
tőke erősítését, és ezen keresztül pedig a társadalompolitikai és a gazdaságpolitikai 
immunrendszer erősítését jelenti. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! Ha megengednének néhány megjegyzést, ami 
alapvetően a mi bizottságunk témakörébe tartozik, és ebből a szempontból a költségvetés 
átvilágítását. 

Azt hiszem, nagyon szembetűnő - ahogy Szávay képviselőtársam is elmondta -, hogy 
az Országgyűlés költségvetésében a KMKF soron egyetlen fillér nincs. Nagyon remélem, 
hogy önmagában ez nem a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a 
megszüntetését irányozza elő, még azzal együtt is, hogy egyébként a volt köztársasági 
elnökök 73 millió forintos egyéni büdzsével rendelkeznek. Tehát vannak ilyen szembetűnő 
különbözőségek. Erre kérnék szépen egy választ, ha tudnak adni a jelen lévő munkatársak a 
kormány részéről.  

Nyilvánvaló, hogy ebbe beletartoznak azok a kérdések is, amelyek akár a Bethlen 
Gábor Alapnál vagy az egyéb tárcáknál lévő összegeket jelentik. Azt hiszem, időnként még az 
is elfogadható, hogyha nominálisan egyébként egy összeg kevesebb, csak akkor az időben 
érkezzen. Mint ahogy most látjuk, hogy egyébként a kormányzat arról tesz kijelentéseket - 
ilyen az elmúlt napokban is elhangzott -, hogy majd decemberig egyébként a nevelési-oktatási 
támogatás kifizetésére sor kerül. Ez a 2011-es esztendőre vonatkozó összegeket jelenti, és 
nyilvánvalóan ehhez számomra az is hozzátartozik - szerintem a mi bizottságunkhoz tartozó -, 
ami a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek támogatását jelenti, ahol jól látszik, 
hogy nominálisan ugyanakkora, mint az elmúlt esztendőkben volt, de például a Deutsche 
Bühne támogatása hiányzik. Nem tudom, hol leledzik, ugyanakkor az ilyen, mint a Horvát 
Színház - és a pécsi képviselőtársamra nézek -, ami szintén legalább ugyanannyira egyedi, 
ennek a támogatása sehol nem szerepel.  

Nyilvánvalóan tudom, hogy a költségvetésnek csak az általános vitára való 
alkalmasságáról döntünk, és ezeknek az egyedi tételeknek a korrigálására vagy akár a 
módosítására még sor kerülhet, egyébként azt gondolom, hogy alapvetően más filozófiai 
alapról kellett volna a költségvetést megközelíteni, azzal együtt is, hogy mindannyian tudjuk, 
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és magam is elismerem, hogy a globális és az európai folyamatok nem kedvezőek. Egyetértek 
azzal is, ami az egyik oldalon pazarló, a másik oldalon hiányokkal küzdő költségvetés 
problémáit jelenti, de ennek az egésznek a szerkezetátalakítása ugyanúgy szükséges lenne; 
ahogy egyrészt a gazdasági szerkezetet, egyszer érdemes lenne áttekinteni az államháztartás 
teljes reformját is. Aminek az elemei láthatók: az önkormányzati finanszírozásból 
valamennyi, de együtt kellene egyszer látnunk, és ebbe beletartozik számomra az is, ami a 
nemzetpolitikai kérdések szimbolikus téren túl történő kezelését jelenti, és nyilvánvalóan a 
támogatások odaítélésében annak a hatékonyságának a figyelemmel kísérését is.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennyiben szerettem volna hozzájárulni a következő év 
költségvetésének a vitájához. Még egy mondatban csak annyit: úgy látom, hogy a 2012-es 
költségvetésünk a kockázatok költségvetése. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Dorosz Dávid képviselő úr! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Alelnök asszony 

már fejtegette ennek a költségvetésnek a filozófiai alapját, hát ennek a költségvetésnek a 
filozófiai alapja láttán Milton Friedmann, a neoliberalizmus gazdaságpolitikájának 
koronázatlan pápája is megnyalná mind a tíz ujját, egy az egyben a neoliberális 
gazdaságpolitika folytatását jelenti ez a költségvetés.  

Összességében a számtani alap - a filozófiai alap mellett - pedig egy olyan kártyavár, 
ami már az elmúlt hetekben is összeomlani látszott, és látható, hogy azok a tervezett számok 
és célok, amelyeket ez a költségvetés tartalmaz, nem fognak teljesülni, és ezekre alapítani a 
költségvetést alapvetően elhibázott.  

Csatlakoznék a többi képviselőtársamhoz abban a tekintetben, hogy rátérve a bizottság 
hatáskörébe tartozó kérdésekre, rengeteg helyen, szétaprózódva találhatók meg azok a 
források, amelyeket nemzetpolitikai célokra fordít a Magyar Köztársaság. Ez alapvetően 
megnehezíti mind a tervezhetőséget, mind az ellenőrizhetőséget, és így a parlament - és így a 
mi bizottságunk is - valamilyen sötétben tapogatózik, és nem tudja megítélni azokat a 
változásokat, amelyek történnek.  

A mi számításaink alapján is lényegében ugyannyit fordít a kormány nemzetpolitikai 
célokra, mint az előző évben. Ennek örülünk. Örülünk annak, hogy nem következett be 
csökkenés más nagyon fontos költségvetési területekkel szemben. Mi örültünk volna egy 
valamilyen szintű növelésnek, erre vonatkozóan módosító javaslatokat fogunk benyújtani, 
hogy az ilyen célra fordított összegeket megnöveljük, illetve új határon túli magyar 
közösségeket támogató és speciális igényeket kielégítő programokkal is megnövelhessük ezt 
az összeget.  

Sajnos nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy a felhasznált összegek nagyon 
nagy része a Bethlen Gábor Alapban kerül felhasználásra, ott osztják ki. Itt más 
képviselőtársaimmal is egyetemben már a Bethlen Gábor Alap megalakulása, illetve a 
Szülőföld Alap átalakítása óta folyamatos kritikával illetjük az így kiosztott pénzeknek 
egyrészt az ellenőrizhetőségét, másrészről - finoman fogalmazva - irányultságát, illetve azt, 
hogy ezeknek a pénzeknek nagyon-nagyon része nem nyilvános, elbírálható, ellenőrizhető 
módon lesz elköltve. 

Ami a KMKF-et illeti, itt megint csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, ezt 
szomorúan vettük tudomásul. Itt nem csak a volt államfők keretéről van szó, de például 
összevetve a jelenlegi köztársasági elnök úr csak és kizárólag protokollra költhető összegével, 
a KMKF támogatásának elmaradása különösen fájó pont. Úgy látszik, a tollak, amelyekkel alá 
kell írni a törvényeket, meglepően drágák.  
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Sajnos ebből a szempontból így alkalmatlannak találjuk mind tartalmában, mind 
formájában a költségvetést arra, hogy általános vitára lehessen bocsátani, így annak 
megszavazását, általános vitára bocsátását nem fogjuk tudni támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr következik.  
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is itt 

emlékeztetnék mindenkit arra, amit az NGM képviselője mondott az előadásának a legelején, 
hogy alapvető cél elrugaszkodni az euróválságtól, és tekintettel arra, hogy mi van Európában 
manapság, azért ez elég ambiciózus cél önmagában véve. 

Ha jól értettem, elhangzott, hogy továbbra is az export lesz a gazdaság motorja, és a 
számot nem értettem jól, kérem, hogy majd mondják el még egyszer, hogy 8 százalékos 
növekedéssel számolnak. (Haág Tibor: 8,4 százalékos.) Tehát 8,4 százalékos. Valószínű, 
hogy ez reális, de ez akkor is ambiciózus, hiszen éppen a múlt hét előtti héten például a 
francia adatokat látva, 0 százalékos növekedés van Franciaországban, 9,2 százalékos 
munkanélküliség mellett. Ez ugye, hát Európa gazdasági motorja Németország és 
Franciaország, és ha nekik nincs fejlődésük, akkor valamilyen más piacokat kell keresnünk. 
Itt vetném fel azt a kérdést, amit már máskor is, más bizottságban is felvetettem, hogy nem 
lehetne-e erőteljesebben az ázsiai piacok felé meg esetleg Brazília felé nyitni, de úgy, hogy 
legyen komoly eredménye is. Mert lehet, hogy ezeket a nyugat-európai piacokat ki kellene 
vagy fel kellene váltani ázsiai piacokkal. Ez volna az egyik kérdésem. 

A másik pedig, hogy az Állami Számvevőszék képviselő asszonya mondta, hogy a 
Bethlen Gábor Alap jelentősen leszűkült. Ezt érdekesnek tartom, mert 12,9-ről 12,6-ra, ezt 
nem tartom olyan borzasztó leszűkülésnek. Azért gondoltam, hogy esetleg valamit még nem 
vettünk részre. 

Ennyit szerettem volna mondani, és ha már említette alelnök asszony a színházakat, 
akkor engedtessék meg, hogy megemlítsem, hogy a nyáron alelnök asszony segítségével 
sikerült egy félmillió forintos támogatást nyújtani az algyői Móra Ferenc Színháznak, ami egy 
műkedvelő társulat, viszont éppen a napokban tárgyaltam Kátó Sándor úrral, aki ennek a 
színháznak a színésze, és aki ennek a színháznak az atyja. Ez egy műkedvelő színház, viszont 
óriási szolgálatot tesz a szórvány magyarságban úgy Délvidéken, mint Erdélyben.Ennek a 
színháznak az éves működésére elég volna 5 millió forint, és nagyon sok helyre elmenne. 
Saját magam is tapasztaltam júliusban, hogy mit jelentett a csángó vidéken magyar színházat 
látni azoknak az embereknek. Sírva jöttek az emberek a művelődési házba, hogy végre 
magyar szót hallanak. Ezt az 5 millió forintot valahonnan meg kellene teremteni. 

Lehet, hogy nem kell itt külön sor egy ilyen pici összegnek, de én azért ajánlom a 
tisztelt bizottság figyelmébe, hogy foglalkozzunk már ezzel, mert 5 millió forinttal nagyon 
sok segítséget tudnánk nyújtani, identitásnövelést, megőrzést a határon túl. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném ismertetni a 

Fidesz-KDNP frakciószövetség bizottsági tagjainak a véleményét. A Magyar Köztársaság 
kormányának 2012. évi országvédelmi költségvetése a határon túlra irányuló támogatások 
tekintetében kiegyensúlyozott és jól átlátható. Előrelépés az előző évekhez képest, a 
támogatások jelentős része a Bethlen Gábor Alapon keresztül valósul meg, ezáltal a pénzügyi 
tranzakciók tervezhetőbbé és átláthatóbbá válnak. 

Így a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium korábban érintett fejezeti kezelésű 
előirányzatai a Bethlen Gábor Alap költségvetésében találhatóak meg. Jelentős határon túlra 
irányuló támogatást nyújt még a Külügyminisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium más fejezeti kezelésű előirányzatokból.  
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Mindezek mellett a Fidesz, illetve a KDNP frakciószövetség bizottsági tagjai 
támogatják az általános vitára való alkalmasságot. 

Néhány kérdés elhangzott, illetve vélemény, megkérném önöket, hogy válaszoljanak 
ezekre. Főosztályvezető úr! 

Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az 
elhangzottakra 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Alelnök asszony és Szávay képviselő úr bizonyos feladatok finanszírozásával kapcsolatos 
kérdéseire azt szeretném mondani, hogy ha itt a KIM képviselői esetleg erre a konkrét 
kérdésre tudnak választ adni, akkor megkérném őket. Ha nem, akkor nagyon szívesen a 
bizottság munkáját segítendő, feltérképezném és írásban megküldeném azt, hogy jelenleg 
mely tárca melyik feladatot, hogyan, melyik forrásból képzeli el finanszírozni. Erre jó alapot 
ad az, hogy most a kormánynak a múlt héten megjelent egy határozata, ahol tételesen be kell 
mutatni a tárcáknak mind az intézményi, mind pedig a fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának a céljait. Tehát reményeim szerint még a tárcák közvetlen közreműködése 
nélkül is tudnám a bizottságot erről tájékoztatni, de értelemszerűen, ha szükséges, akkor 
bevonnám őket.  

Az államháztartás egyenlegének alakulásával és a múltjával kapcsolatos kimutatás 
hiányára úgy szeretnék reagálni, hogy információim szerint a fejezeti kötetekben, tehát a II. 
kötetben szerepelni fog az államháztartás egyenlege alakulásának bemutatása 2010-től 2015-
ig. Az, hogy vannak a prezentációban olyan jellegű változások, ami miatt nem könnyű és nem 
azonnal beazonosítható, hogy egy ebben az évben külön törvényi soron látott feladat melyik 
törvényi soron finanszírozódik tovább, ennek az egyik oka az, hogy módosulni fog az 
államháztartási törvény, és azokat a fölösleges transzfereket ez a módosítás ki fogja 
küszöbölni, ami a 2011. évben megjelent. Nagyon leegyszerűsítve, egy példával 
aposztrofálva, hogy egy fejezeti kezelésű előirányzat célja és finanszírozása a költségvetési 
prezentációban megjelenik egy fejezeti kezelésű előirányzaton, de a végrehajtása már egy 
intézménynél történik egyéb jogszabályi előírások miatt, és itt ilyen átcsoportosításokat kellett 
eszközölni. 

Ezt az államháztartási törvény új változata kezelni próbálja és kezelni fogja. Tehát ez 
is lehet az oka annak, hogy első olvasatra nem mindenhol beazonosítható az ideihez 
hasonlóan, hogy melyik feladat honnan finanszírozódik. Ezért is ajánlottam fel ezt a 
segítséget, amit az előbb elmondtam.  

Azt hiszem, mással nem szeretném kiegészíteni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. A segítség felajánlását 

figyelembe véve, én csak tájékozódni szeretnék, hogy lehetséges-e, hogy kapjunk egy olyan 
összefoglalót, ami ennek a költségvetésnek ebből az átfogó anyagából kiszedi, és csak és 
kizárólag a nemzetpolitikai célokat szolgáló tételeket veszi sorra? 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, erre irányult a 

felajánlásunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztályvezető asszonynak adom meg a szót. 
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Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék) válaszai 

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Kalmár 
képviselő úrnak csak egy kiegészítést szeretnék tenni. Lehet, hogy elkapkodtam az 
összefoglalómat, igyekeztem rövid lenni. Arra irányult az összefoglalás, hogy az alapoknál, 
tehát az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a 
hiánycél elsődlegessége érvényesül, és itt említettem, hogy a Bethlen Gábor Alapot kivéve. 
Tehát jelentősen leszűkültek a források, és ezért a feladatok is. A Bethlen Gábor ebből kivétel, 
mert pontosan azt állapítottuk meg, hogy míg korábban egymilliárdos volt az Alap, most az 
átcsoportosítások következtében jelentősen emelkedett. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szavazás következik. Megkérdezem, 
hogy kik tartják alkalmasnak általános vitára a törvényjavaslatot. Akik igen, kérem, jelezzék! 
(Szavazás.)  7 igen. Köszönöm. Kik nem tartják alkalmasnak? (Szavazás.)  3 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen a segítségüket, további jó munkát kívánunk! 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. 
február - 2011. február) címmel benyújtott J/4456. számú beszámoló 

A következő napirendi pontunk a 3-as, a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek helyzetéről szóló J/4456. számú jelentés megtárgyalása. Az előadónk dr. 
Székely András Bertalan osztályvezető úr a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. 

Megkérdezem, hogy van-e rövid szóbeli kiegészítése a jelentéshez. 

Dr. Székely András Bertalan osztályvezető (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Egy néhány perces összefoglalóval készültem, amennyiben igényt tart rá a 
tisztelt bizottság, fő vonalaiban a 120 oldal fölötti tanulmánynak a legfontosabb tételeiről. 

Mint tudják, ez már nyolcadik alkalommal készül, az 1993. évi nemzetiségi 
törvényben foglaltak értelmében kétévenként össze kell foglalni a magyarországi nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről a folyamatokat, a változásokat. 

Ez a beszámoló a 2009 februárja és 2011 februárja közötti időszakot öleli fel, és 
nyilván jelentős változás volt a 2010. évi országgyűlési választások, alapvetően átalakult a 
területi kormányzati felügyelet rendszere és a kisebbségekkel való kormányzati tevékenység 
központjává a KIM, azon belül pedig az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok 
államtitkársága vált. 

Az alaptörvény meghozatala nagyon fontos, hogy preambulumában és 
normaszövegében rögzíti, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a magyar politikai 
közösség részei, államalkotó tényezők. 

Rögzíti továbbá azt is, hogy a nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában 
sarkalatos törvény szabályozza. Ennek a törvénynek az előkészítő munkálatai, egyeztetései 
zajlanak, és nyilván rövidesen a tisztelt bizottság, illetve az Országgyűlés elé is kerül majd, 
összehangolás alatt van nyilván a választójogi törvénnyel, önkormányzati törvénnyel, 
köznevelési törvénnyel.  

A nemzetközi dokumentumokból fakadó kötelezettségeink végrehajtásáról is szó esik 
a beszámolóban, hiszen mind a kétoldalú vegyesbizottságok kapcsán, mind a globális és 
európai kötelezettségeink kapcsán is a hazai kisebbségeknek szerepük van.  

A beszámoló a szokásos módon úgy készült, hogy részanyagokat kértünk az egyes 
tárcáktól, az egyes országos önkormányzatoktól, és hát nyilván jelentős identitáselem az 
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oktatás, a kultúra, a média, a kisebbségi önkormányzati szférában lezajlott változások, ezekről 
mind kellő részletességgel szó esik a beszámolóban. 

Az elmúlt két év eredményei közül néhány pontot kiemelnék. Lezajlott 2010. október 
3-án a települési kisebbségi önkormányzati választások folyamata, mintegy 13 százalékkal 
több eredményes kisebbségi önkormányzati választás történt, és végül 2304 kisebbségi 
önkormányzat alakult meg az ország valamennyi megyéjében és számos településén. Ezt 
követte 2011. január 9-én a területi és országos kisebbségi önkormányzatok választása. 
Valamennyi nemzetiségnek sikerült országos önkormányzatot választania, és az előző, négy 
évvel korábbi választáshoz képest eggyel több, tehát 58 területi kisebbségi önkormányzat 
kezdhette meg a működését. Ugyanakkor lecsökkent a jogszabályi háttér megváltozása 
következtében a kisebbségi önkormányzati választásokon megválasztható települési és 
területi, valamint az országos önkormányzati testület tagjainak a létszáma. Ismét 
nyilvánvalóvá váltak a rendszer hiányosságait megerősítő visszaélések - az úgynevezett 
etnobiznisz jelensége -, a készülő nemzetiségi törvénytervezetben, illetve a nemzetiségi 
támogatáspolitikában próbáljuk ennek az esélyét csökkenteni.  

A nemzetiségek központi költségvetési támogatása 7,38 százalékkal növekedett 2011-
ben a 2010. évihez képest, és a kisebbségi országos önkormányzatok által fenntartott 
intézményekre fordítható támogatás is nőtt. A differenciált működési támogatás - ami 
korábban a teljes kisebbségi önkormányzati támogatásnak a 25 százalékát jelentette - éppen a 
hatékonyság és a valós tevékenység figyelembevételével immár egyharmadára nőt a teljes 
támogatási összegen belül.  

A nemzetközi, elsősorban az Európa tanácsi kötelezettségeink végrehajtása is szerepel 
a beszámolóban. Ebben az időszakban készült a kisebbségvédelmi keretegyezmény 
országjelentése, illetve járt itt egy Európa tanácsi küldöttség, amely ennek a teljesülését 
vizsgálta, ez az érintettekkel való sokoldalú konzultációt jelentette. Ennek is elkészült az 
értékelése, amit elfogadott az Európa Tanács. Felvetették, hogy a kisebbségek parlamenti 
képviselete továbbra sem teremtődött meg, tehát az a mulasztásos alkotmánysértés, ami az 
1993. évi törvénytől mind a mai napig fennáll, többszöri erőfeszítések ellenére sem került 
orvoslásra. Reméljük, hogy az új alaptörvény, illetve a készülő nemzetiségi törvény a 
kisebbségek részvételét a Magyar Országgyűlés munkájában megvalósítja.  

Fontos még, hogy amíg a nemzetiségek identitásával kapcsolatban a mi 
államtitkárságunk, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok államtitkársága az 
illetékes, addig a romaüggyel elsősorban a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság 
foglalkozik. Itt nagyon fontos, hogy létrejött a Roma Koordinációs Tanács nemrégiben a 
korábbi testület helyett, illetve miniszteri biztos, Farkas Flórián ellenőrizte az elmúlt tíz év 
romacélú pénzeinek a felhasználását. 

Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket, amennyiben vannak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Alelnök asszonynak adom meg a 

szót.  

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, én csak néhány gondolattal 
szeretnék hozzájárulni ehhez a jelentéshez, ami elég részletes, viszont a hiányérzetem néhány 
tekintetben szeretném kifejezni.  

Az egyik, hogy jó lett volna egy keretet adni ennek a jelentésnek arról, ami ma a 
helyzet, hiszen tavasszal elfogadott a Ház többsége egy alaptörvényt. A mai alkotmányos 
helyzet, amit ön is említett, hogy egyébként a nemzetiségek államalkotó tényezők, tehát jó lett 
volna ebbe a keretbe helyezni ezt a jelentést, nyilvánvalóan azzal együtt, hogy hiányzik 
számomra az is belőle, hogy '92 óta megoldatlan a kisebbségek parlamenti képviselete. 
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Pontosan ezért 2009 tavaszán létrehoztuk a parlamentben a KMKF mintájára a hazai nemzeti 
és etnikai kisebbségek fórumát, amiben biztosítani kívántuk a parlamenti pártokkal együtt azt, 
hogy legyen egy folyamatos párbeszéd a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, és 
e párbeszéd keretében vonjuk be őket a jogalkotás folyamatába, és biztosítsuk azt a társadalmi 
párbeszédet, ami véleményem szerint elengedhetetlen. Ez egyáltalán nem szerepel - ennek a 
működése és a konszenzussal meghozott állásfoglalásai - ebben az anyagban.  

Két megjegyzésem lenne még: egyrészt saját magunknak, tehát a bizottságnak, másik 
meg, ami úgyszintén - ahogy említettem már előzőleg a költségvetésnél - foglalkozik a 
nemzetiségi színházzal, ott megemlítésre sem kerül a Horvát Színház a 34. oldalon például. 
Szeretném majd elnök úrtól kérni, hogy esetleg fontoljuk meg, hogy egyszer hívjuk meg a 
kisebbségi ombudsmant. Mert jó lett volna például abban a tükörben is tekinteni ezeket a 
folyamatokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselőtársaimtól, ki akar még 

hozzászólni. (Jelzésre.) Szávay képviselő úr.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Véleményünk szerint számos 

sebből vérzik ez a jelentés, és elsősorban nem azért, ami szerepel benne, hanem azért, ami 
nem. Tényleg nagyon röviden, mert fogok erről hosszabban beszélni kedden a parlamentben, 
de egy-két mondatot mondanék a bizottság előtt. 

Egyrészt teljesen elfogadhatatlan számunkra, hogy ez a jelentés februárral végződik, 
és októberben kerül a parlament elé. Ennek nyilván az az oka, hogy ezt már napirendre kellett 
volna vennie egyébként az előző félévben, mint ahogy az üléstervben ez egyébként szerepelt 
is, de aztán az alkotmányozási hév - vagy ki tudja, más valóság - félresöpörte ezt a jelentést. 
Nehezen tudom értelmezni azt, hogy októberben egy olyan jelentésről döntünk, aminek 
februárral vége, és a megállapításai egész egyszerűen nem helyénvalók azóta, idejüket 
múlták. Elég a jelentésnek akár az első oldalára gondolni, amely azt még hirdeti, hogy az 
alkotmány úgy lett módosítva, hogy legfeljebb 13 mandátum osztható a kisebbségek 
képviselőinek. Nos, ez azóta már nem igaz konkrétan, mert az alaptörvényben már erről nincs 
szó, a jelentésben pedig mégis ez szerepel. Fél év alatt elég sok minden történt, amiről 
szerintem kellett volna beszélni az anyagban. 

Amit pozitívumként szeretnék azért megállapítani, ami szerepel benne. Tehát nekem 
elsősorban az a bajom, mint említettem, ami nincs benne. Szerepel az anyagban az szerintem 
viszonylag jól dokumentált, adatokkal, statisztikákkal alátámasztott leírás arról, hogy mi újság 
van, hogyan változtak a pénzösszegek, a kisebbségeket érintő különböző területeket 
viszonylag részletesen leírja, de ezt csak abszolút normatív módon teszi. A jelentésben alig 
látunk olyan részeket, amely hátteret mutatna, a kérdésekre, a felvetett problémákra választ 
próbálna keresni. Ez abszolút egy normatív, leíró, nevének megfelelő, egyébként egy jelentés, 
de úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentésnek azért többet is tartalmaznia kellene. Itt 
foglalkozni kellene azért bizonyos ügyekkel, problémákkal. 

Régóta elégedetlenek vagyunk a kisebbségi vegyes bizottságok működésével, most túl 
azon, hogy ezeket az elmúlt egy-másfél évben a kormány nem vagy késve hívta össze. 
Ezeknek a működéséről meglehetősen kevés szerepel az anyagban, az ott született döntések 
végrehajtását nem olvashatjuk el. Minden kisebbségi vegyes bizottságnál 2011 februárjáig 
bezárólag, az utolsó üléséről van csak benne szó, mert van, amelyik vegyes bizottság, például 
a magyar-szlovén már azóta ülésezett, mégis a 2009-es vegyes bizottsági ülése van leírva, ami 
szerintem ebből a szempontból is problémás. 

Ez is csak szárazon és tényszerűen – a román vegyes bizottságot kivéve – az ott 
született megállapodásokat rögzíti, és nem beszél azok végrehajtásáról vagy a végrehajtás 
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nehézségeiről, nem követi végig az ott született határozatoknak a végrehajtását sem a külhoni 
magyar kisebbségek, sem a Magyarország területén élő nemzeti kisebbségek tekintetében. 

Nincsen szó az anyagban érthető módon arról sem, vagy legalábbis alig egy-két utalás 
szintjén, hogy a kormányzat milyen egyeztetéseket folytat a nemzetiségekkel az őket érintő 
törvények meghozása kapcsán. Gondolok például arra, hogy a kisebbségi önkormányzatokról 
szóló törvényt úgy voltak szívesek módosítani, hogy arról már a törvény tárgyalásakor 
egyeztetett az államtitkárság a nemzetiségek képviselőivel, azt megelőzően nem. Ezt 
elmondtam akkor is a vitában, egyébként akkor a nemzetiségi képviselők el is utasították az 
eredeti javaslatot, ami a kisebbségi önkormányzatok létszámára vonatkozott. Ez a velük való 
egyeztetés után lett némileg korrigálva. 

Tehát azt hiszem, hogy egyrészt többet kellene egyeztetni, mert ez fontos, másrészt 
pedig az egyeztetések rendszeréről és módjáról egy ilyen beszámolóban talán részletesebben 
kellene írni. 

Mindezt azért szeretném elmondani, és szeretném megismételni, már sokszor 
elmondtam, a Jobbik úgy gondolja, hogy a nemzetiségekkel, a nemzetiségek vezetőivel az 
őket érintő törvényeket igenis, egyeztetni kell, az ő véleményükre figyelni kell. Szó volt most 
itt az új nemzetiségi törvényről. Erről azért érdemes tudni, hogy információim szerint, amely 
kisebbségeket, országos kisebbségi önkormányzatokat már megjárt a nemzetiségi törvény 
tervezete, az eddigiekben meglehetősen komoly kritikákkal illeték a meglévő nemzetiségi 
törvény tervezetét, sőt volt, aki ezt határozottan és konkrétan el is utasította. 

Tehát ennek a fontosságára szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, és ezen 
keresztül a döntéshozók figyelmét, hogy egy olyan nemzetiségi törvényt hozzanak ide, a 
parlament elé, amely legalább minimálszinten bírni fogja az érintettek egyetértését. A 
törvénytervezet, amely még nem nyilvános, de tudható, hogy jelenlegi formájában komoly 
aggályokat vet fel több országos önkormányzatban, és a törvény alkalmazhatóságát illetően. 

Az etnobizniszre nem kívánok külön kitérni, mert slágertémám volt az előző fél évben, 
és fogok vele most is foglalkozni. Továbbra sem látjuk azokat a határozott lépéseket, amelyek 
megszülettek volna. Annak örülünk, hogy önök ebben konkrétan és százalék szerint 
elfogadták a mi javaslatunkat tavaly ősszel, és kormányrendelet született arról, hogy a 
kisebbségi önkormányzatok támogatásának már csak egy része kerül normatív alapon 
kifizetésre, a többit valamilyen pályázati rendszerben kell megvalósítani. Ezt mindenképpen 
üdvözöljük egyébként, ez nagyon jó és helyes, ha nem kap meg három etnobizniszelő cigány 
Borsodban minden év elején 500 ezer forintot horvát önkormányzat alapítására. Ezzel 
reméljük, hogy ez azért visszaszorítható lesz. 

Ha már a cigánykérdésről beszélünk, akkor nyilván erről is szólni kell egy mondatot 
vagy kettőt. A fejezet szintén jól adatol statisztikailag és leír adatokat a beszámoló, de nagyon 
fontos és lényeges kérdéseket megkerül, nem beszél a cigányság demográfiai helyzetéről, és 
arról a problémáról, amit ez az egész magyar társadalomban jelent. Nem beszél a cigányok 
által elkövetett magas bűncselekmények számáról, és arról, hogy ehhez milyen megelőző 
programok és egyebek lennének szükségesek. Nem beszélve a cigány-magyar együttélés 
semmilyen problémájáról, az egész cigányságot a többi nemzeti kisebbséghez hasonló 
kérdéskörként kezeli, ami viszont számunkra nem elfogadható, hiszen itt számos más kérdés 
felmerül ennek a kisebbségnek a kapcsán, mint társadalmi, szociális, pedagógiai és 
kriminalisztikai vonatkozásban is. A jelentés ezekben a kérdésekben alapvetően hallgat, és 
ezeket a problémákat megkerüli.  

Még akkor is persze lehet azt mondani, hogy nem feladata egy ilyen jelentésnek, hogy 
ezekkel a problémákkal foglalkozzon, hiszen csak tényeket rögzít. A Jobbiknak számos 
javaslata volt a területet illetően az elmúlt fél évben, ezeket jórészt a kormánypártok 
elutasították. Érdemes lesz majd azért egyet-kettőt ezzel kapcsolatban elővenni. 
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A javaslat általános vitára való alkalmasságát csak abból a szempontból fogom 
támogatni, mert ez a jelentés nagyon fontos kérdéseket feszeget, nagyon fontosak ezek az 
ügyek, amelyekről itt szó van, akár a nemzeti kisebbségek, akár a cigányság szempontjából, 
és fontos, hogy ezekről a kérdésekről a parlamentben beszéljünk. Ezért fogom támogatni az 
általános vitára bocsátást, és nem azért, mert egyetértenék a jelentésben foglaltakkal vagy 
teljesnek tartanám. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úr! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen 

a tájékoztatást, illetve a szóbeli kiegészítést. Valóban nagyon sok statisztika, illetve adat van 
ebben a jelentésben, viszont elmarad ezen statisztikák, illetve adatok forrásainak megjelölése. 
Úgy gondolom, hogy ez egy súlyos hiányosság az ellenőrizhetőség és az utánakereshetőség 
szintjén. 

Amit szintén hiányolunk, hogy nincs a programban vagy magában a jelentésben 
viszonylag leíró jellegű rész, és nincsen cselekvési terv. Nincsenek olyan kiutak a különböző 
problémákra, illetve legalább a kormányzati szinten megteendő lépéseknek a listája nincsen 
benne, ez szerintünk egy súlyos hiányosság. 

Szintén súlyos hiányosság, hogy az Európai Unió rasszizmus elleni szervezetének éves 
jelentései nagyon komoly kritikát fogalmaztak meg bizonyos kisebbségvédelmi 
kötelezettségekkel kapcsolatban. Ugyanígy nagyon súlyos kritikákat fogalmaztak meg a 
kisebbségvédelmi keretegyezmény tanácsadó bizottságának jelentései is. Úgy gondolom, 
hogy ezeknek a jelentéseknek, illetve ezeknek a kritikáknak legalább említés szinten be kellett 
volna kerülni a dokumentumba annak érdekében, hogy megfelelő módon lássuk azt, hogy hol 
vannak hiányosságok, illetve hol vannak olyan területek, ahol nagyon szép eredményeket tud 
Magyarország lerakni. 

Úgy gondolom, hogy ez a vita szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy hol 
tartunk ebben a témában, nagyon fontos lett volna. 

Szóba került már többek hozzászólásában az alaptörvény. Az alaptörvény kapcsán 
azért a kisebbségvédelmi ombudsman, aki ennek a területnek a legfontosabb jogvédő 
intézményének vezetője, nagyon kemény és nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg az új 
alaptörvényben szereplő kisebbségi jogokkal, illetve az alaptörvényből kimaradó egyes 
kisebbségi jogokkal kapcsolatban. Tette ezt sajnos, azzal az ódiummal a feje fölött, hogy az ő 
intézményét megszüntette az alaptörvény. Úgy gondolom, hogy ez például nem egy olyan 
jelenség, nem egy olyan fordulat, ami előrevinné a kisebbségvédelem ügyét Magyarországon. 

Amiről szintén nem esik szó, de ezt inkább csak kommentárként fűzném hozzá, ez az 
oktatásügy, illetve az oktatásügy tervezett államosítása. Ebben sajnos, azt látjuk, hogy 
ezekben a tervekben a Magyarországon élő kisebbségi közösségeknek sokkal kevesebb 
beleszólásuk lesz az ő saját oktatási intézményeik helyzetébe, sorsába. Úgy gondlom, hogy ez 
egyrészt morális kötelesség, hogy ezeknek a közösségeknek a lehető legnagyobb beleszólást 
adjuk az oktatási intézményeik ügyeibe, másrészt ez gyakorlati szempontból is fontos, hiszen 
mindannyian tudjuk itt, a bizottságban, hogy számunkra is mennyire fontosak ezek a 
jogosítványok a határon túli magyar közösségek számára, és a határon túli magyar közösségek 
életében is mennyire fontosak. Úgy gondolom, hogy ez egy magas labda, amit a tervezett 
oktatásügyi államosítás felad a környező államoknak, ami sajnos, lehet, hogy a magyar 
közösségek jogvesztéséhez vagy az ő oktatási intézményeikbe való beleszólási joguk 
visszaszorulásához fog vezetni. 

Ezektől a hiányosságoktól függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma. 
Fontos téma, hogy ez a dokumentum bekerüljön az Országgyűlés elé, és az egész ország 
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nyilvánossága előtt lehessen ezekről a kérdésekről beszélni, így aztán támogatni fogjuk a 
napirendre-vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy röviden a Fidesz-KDNP véleményét 

is ismertessem, amely azért nagyban hasonló képviselőtársaim véleményével. 1993-ban jött 
létre a törvény, amelynek alapján 1994-ben tudták megtartani az első kisebbségi 
önkormányzati választásokat Magyarországon, és azóta négyévente minden évben ezek a 
kisebbségi önkormányzatok egyre nagyobb számban jönnek létre az ország területén.  

Fontos előrelépés, hogy több mint tíz év után, a törvény tízéves működése után 
jöhettek létre először területi önkormányzatok Magyarországon, amely mindig is alapvető 
kérdése volt a kisebbségi önkormányzatoknak, hiszen a középszintű önkormányzatiság a 
kisebbségi önkormányzatoknál hiányzott. Az előző kormányok ideje alatt, az elmúlt 17-18 
évben többször készültek törvénymódosítások, amelyek vagy bekerültek a Ház elé, vagy eleve 
már be sem kerültek, amelyek foglalkoztak éppen a területi önkormányzat létrejöttével, illetve 
foglalkoztak az etnobiznisz jelenségével, valamint a magyarországi nemzeti kisebbségek 
parlamenti képviseletével. Azt gondolom, számos területen sikerült az elmúlt időszakban - és 
itt nem csak a két évre gondolok, hanem az elmúlt két évtizedre - előrelépni ezen a területen, 
és Magyarország példát is tud nyújtani a környező országoknak és a távolabbi országoknak is 
a kisebbségi önkormányzatok működése által, azok területén a nemzetiségi politikában.  

Nagyon jól látjuk azokat a hiányosságokat, visszásságokat, amelyek még mindig 
jelentkeznek ezen a területen, és amelyre fontos odafigyelnünk. Tudjuk azt, hogy a nemzeti 
összetartozás bizottsága nem kiemelt bizottság ezen a területen, mégis azt gondoljuk, hogy 
nekünk ezt a jelentést meg kell tárgyalnunk, hiszen amikor a határainkon túl élő magyarság 
problémáival foglalkozunk akkor nem szabad elfelejteni, hogy az itt, Magyarországon élő 
nemzeti közösségeknek a problémái nagyon-nagyon hasonlatosak a mi nemzetrészeink 
alapvető kérdéseivel. Így, amikor például kihelyezett üléseket szervezünk - eddig Kárpátalján, 
illetve Szlovéniában, Lendván jártunk, a héten pedig Nagyszalontán veszünk részt kihelyezett 
ülésen -, akkor mindig jogos kritikaként kapjuk meg azt, hogy a Magyar Országgyűlés még 
mindig nem tudta megteremteni a törvényi feltételeit annak, hogy a hazai nemzetiségek a 
Magyar Országgyűlésbe bekerüljenek.  

Tudjuk, hogy ezen a területen jelentős törvényi változások fognak beállni, üdvözöljük 
azt, hogy 200 fős parlament jön létre, amelynek a megosztása valószínűleg úgy fog kinézni, 
hogy 106 egyéni körzet lesz, a többi pedig listás hely. Ennek a 200 fős parlamentnek kell 
megoldani a hazai kisebbségek parlamenti képviseletének problémakörét is, amely azért úgy 
gondolom, belpolitikai okok miatt elég nehéz dolog lesz, de azt gondolom, több mint 20 év 
után ezt nekünk mindenféleképpen meg kell oldanunk, hiszen a környező országok nagy 
részében is meg tudták ezt a kérdést oldani. Üdvözöljük azt, hogy az új alaptörvény 
preambulumába bekerültek a hazai kisebbségek, említjük őket, hiszen fontos nemzetalkotók 
Magyarországon, hiszen több évszázada velünk együtt élnek, dolgoznak és védik ezt az 
országot. Attól függetlenül, hogy ki melyik nemzetiséghez, kisebbséghez tartozik, 
hozzájárultak ennek az országnak a sikereihez, illetve kudarcaihoz, és a mai magyar 
társadalom sem képzelhető a kisebbségek nélkül. 

Ezért a beszámolót mindenféleképpen elfogadjuk, illetve általános vitára alkalmasnak 
találjuk, még akkor is, ha tudjuk, hogy a beszámoló alapvetően tematikailag az előző évek 
beszámolóit követte. Azt viszont kérdésként tenném most fel, hogy könyv alakban - csakúgy, 
mint az eddigiekben - megjelent-e. Én legalábbis nem találkoztam vele, az nagyon jól 
forgatható anyag volt, és egyébként nem csak országgyűlési képviselők számára, hanem 
azoknak is, akik a kérdéssel foglalkoznak - könyvtárak, kisebbségi önkormányzatok, 
kutatóműhelyek számára -, nagyon jól használható anyag volt. Nem tudom, hogy ez elkészült-
e vagy nem. 
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Azt nem tartom problémának, hogy késedelmesen tárgyaljuk, de magam is úgy 
gondolom, hogy jobb lett volna, ha ez már jóval előbb, akár a tavaszi félévben be tudott volna 
kerülni a parlamenti tárgyalássorozatba.  

Köszönöm szépen. Megkérdezem osztályvezető urat, kíván-e reagálni. (Jelzésre.) 
Igen.  

Reflexiók 

DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nagyon röviden. Alelnök asszonynak jogos az a felvetése, hogy vajon miért 
nem esett szó a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek fórumának munkájáról. Mivel jómagam 
elsősorban nemzetközi ügyekkel és kisebb részben kulturális ügyekkel foglalkozom a 
főosztályon belül, nem is igazán értem, hogy ez miért nem került be, de tolmácsolni fogom a 
kollégáimnak.  

Úgy gondolom, a Horvát Színház nem hiányzik, hiszen az összes színházi támogatás 
egyikeként szerepel. Tudjuk, hogy az Európa kulturális fővárosa programban szerették volna 
a felújítás kérdését legalább részben európai pénzből megoldani, nem sikerült.  

Az ombudsmani jelentésekről tudunk, és úgy gondolom, bizonyos fokig be vannak 
építve az adott időszakra az ő kritikái.  

Szávay képviselő úrnak csak annyit tudok mondani, hogy a kialakult gyakorlat szerint 
valóban februártól februárig terjedő ez a kétéves időszak, amit a jelentések felölelnek, tehát 
nyilván az azóta történtekre ezért nem volt részletes utalás, bár a végén azért egy újabb 
fejlemények, illetve tervek összefoglalójában nyilvánvalóan kitérünk erre. A következő 
országjelentésben az elmúlt félév történései és értelmezése természetesen jóval részletesebben 
bele kell hogy kerüljön.  

Valóban, ez műfajilag leíró anyag, tehát itt nyilván ostorozó megjegyzések és a saját 
kardunkba dőlés valóban hiányzik belőle, de hát műfajilag valóban inkább az adathalmaz, és 
egyébként a források megjelölése a lényeg. A táblázatok alján mindegyik táblázatnál ott van, 
hogy melyik tárcától kapott adatok alapján készültek ezek a támogatási és önkormányzati 
összegzések.  

A nemzetiségekkel való egyeztetés folyamatos volt, hiszen az adatszolgáltatás is 
részben az országos önkormányzatok adatbázisa alapján történt, és közben is tárgyaltunk és 
egyeztettünk velük. Hiszen szintén már a február óta aláírt stratégiai megállapodás kötelez is 
bennünket erre, a minisztérium, a miniszter úr és az országos önkormányzatok elnökei 
aláírtak egy stratégiai megállapodást, hogy nélkülük semmilyen lényeges kérdésben nem 
születik döntés. Ez különösen érvényes az alakulófélben lévő kisebbségi törvényre, számtalan 
egyeztetés történt velük, folyamatosan változik a szöveg, és az ő elvárásaik jórészt 
belekerülnek.  

Az etnobiznisz kiszűrésének a garanciái. Hát pontosan az elmúlt hónapokban 
teremtődtek meg ennek a feltételei, hiszen most már a következő választásokra jogi 
következménye is lesz, hogyha valaki hamisan az egyik vagy a másik közösség tagjának 
vallja magát. Tehát ez a fajta nyilatkozat már közokiratnak számít majd, amit aláír az, aki 
választható, és amennyiben ez például az előző választásokon más közösség színeiben való 
indulás lehetőségét ki is fogja szűrni. Tehát azt, hogy négyévenként valaki változtassa a 
nemzetiségét, az bizony, a többes kötődéssel sem összeegyeztethető. 

A cigányság ügyeit elsősorban az a néhány erre vonatkozó oldal próbálja összegezni. 
Vannak ebben bőségesen kritikai elemek is, a problémák felvetése is, de természetesen a 
másik államtitkárságnak, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságnak a feladata ezt 
kezelni. Úgy gondolom, hogy itt akár Gyöngyöspata kapcsán, akár más problémák kapcsán 
eléggé egyenes beszéd az, amivel találkozunk mostanában. 
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Az ombudsman kritikája természetesen az ő szempontjából teljesen érthető. Az megint 
más, hogy az alapvető jogok biztosának helyetteseként gyakorlatilag ugyanazt a munkát 
elvégezheti ezután is. Nagyon komoly összegző anyag készült, nagyon rövid idővel ezelőtt a 
nemzetiségi oktatásról, nevelésről, beleértve az óvodaügyet is, korábban pedig, egy évvel 
ezelőtt a kultúráról. Ezek a mindenkori kormány számára fontos ajánlások és kötelezettségek. 

Az, hogy a kisebbségi iskolaügy nem fejlődhet vissza, maximálisan egyetértek vele. A 
köznevelésért felelős államtitkárság dolga ezt a dolgot úgy kezelni, hogy természetesen a 
határon túli magyar összefüggésekkel együtt ne csökkenjen azoknak a mozgástere, akik ebben 
az oktatási rendszerben szeretnének részt venni a jövőben. 

Elnök úr kérdésére válaszolva, utolsóként természetesen, amennyiben az Országgyűlés 
elé kerülve elfogadásra kerül ez a beszámoló, utána kerülhet sor a kötetben való 
megjelenésére. Ez máskor is így történt, és természetesen egy kisebbségi címjegyzékkel 
kiegészítve, ami a használhatóságot növeli majd. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy fontos kérdésről nem beszéltünk, ez a népszámlálás, 

amely éppen most zajlik Magyarországon, és nem mindegy, hogy hányan fogják megvallani 
különböző nemzetiségekhez való tartozásukat. Azt gondolom, hogy nekünk is ebben kell 
segítenünk, tehát ki-ki a saját ismerősi és egyéb önkormányzati dolgainál figyeljen oda arra, 
hogy minél többen vallják meg a nemzetiségüket, illetve az identitásukat, amennyire ez 
nyilván a népszámláló íveken keresztül lehetséges, hiszen nemcsak azért, mert pontos 
számokat nem tudunk, és a jelentés sem tud, illetve vannak pontos és becsült adatok is, ezek 
nagyon jelentősen eltérnek. Magyarországon ennek különböző okai vannak, most ebbe ne 
menjünk bele, de jó lenne, ha ezek a számok nagyon közelítenének egymáshoz. 

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak szeretnék egy mondatban visszautalni és üdvözölni 

mindenképpen azt, hogy közokiratnak fog minősülni ez a nyilatkozat. Én egészen elképesztő 
döbbenetnek tartom azt, én tavaly feljelentettem ezeket a szalonnai cigányok, akiknek az 
ügyében interpelláltam is a parlamentben, akik korábban voltak horvátok, meg most éppen 
románok, előtte meg kétszer cigányok két különböző egyesületben. A törvényt egyébként úgy 
módosították, hogy kellett egy adatlapot kitölteni, ami úgy kezdődött, hogy büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy korábban más kisebbségi önkormányzatnak tagja 
nem voltam. Ezt aláírta x,y akkor, amikor egyébként már volt korábban kétszer vagy 
háromszor. Én ezt mellékeltem a rendőrségnek, hogy itt van, teljesen egyértelmű, hogy itt 
hazudik valaki, és egy ilyen nyilatkozatnak az aláírása után elutasítja a rendőrség a 
feljelentést, mondván, hogy ez nem minősül okiratnak. Tehát ezt egy egészen döbbenetes 
dolognak tartom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a kérdés rendezve lesz. Ezt mindenképpen 
szeretném üdvözölni. Köszönöm. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csak egy mondatot engedjenek még meg. Tehát igazán a törvényességi 
felügyelet hiányzott közel két évig, a kormányhivatalok létrehozásáig, mert a korábbi 
megfelelői megszűntek, és most már viszont lehet törvényességi ügyekben hozzájuk fordulni. 

A népszámlálással kapcsolatban pedig annyit, hogy hiába szakmai szempontok alapján 
próbáltuk ezt a gyakorlatot, ami az új népszámlálási kérdőívnél a nemzetiségeket és a 
nemzetiségnek nem minősülő, itt élő más etnikumokat, közösségeket egy kérdésbe vonni, ez 
egy eléggé furcsa fogalmi zavar. Lehet, hogy kényelmi szempontok diktálták a KSH 
gondolkodásában, hogy az orosz, az arab, a zsidó, a vietnámi és a kínai közösségeket is a 13 
taxált nemzetiség után, ugyanabban a kérdésben lehet beikszelni. 
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Ha tényleg a törvény szerint száz év itt élés az őshonosság feltétele, akkor egyszerűen 
nem kaptunk erre érthető magyarázatot, hogy miért kell a „mi az ön nemzetisége?” kérdésnél 
mondjuk a vietnámit beikszelni. Ez egy külön kérdés lehetett volna, vagy az egyebeknél 
esetleg választható kategória, de ez szakmailag és kisebbségpolitikailag sem védhető. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem több akadály nincs, hogy szavazzunk erről a 

jelentésről, illetve beszámolóról, hogy az általános vitára alkalmasnak találjuk-e. Szavazás 
előtt szeretném elmondani, hogy dr. Kovács Ferenc alelnök urat helyettesíti Kalmár Ferenc 
András képviselő úr. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Megkérdezem, hogy kik tartják általános vitára alkalmasnak a beszámolót? Akik igen, 
kérem, jelezzék! (Szavazás.) Kik nem tartják alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Mindenki igennel szavazott. Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadót kell állítani. Megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e az elnök 
személyét. Kik támogatják? (Szavazás.) Én is szavazok mindig magamra. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen a kiegészítéseket és a beszámolót is, további jó munkát kívánok! 
Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Arra kérlek, elnök úr, hogy a 

parlamentben, amikor ismerteted a bizottság álláspontját, azt jelezd azért, hogy miért volt 
egyhangú, illetve hogy az LMP és a mi részünkről mivel volt indokolva az általános vitára 
való alkalmasság megszavazása, hiszen ennek más volt az indoka, mint a kormánypárti 
képviselők igen szavazatának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amikor az álláspontot ismertetem, nyilvánvaló, hogy a 

jegyzőkönyvet felhasználom a parlamenti beszédnél, és teljes bizottsági képet fogok nyújtani 
erről. Köszönöm. További jó munkát kívánok! 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. A Nemzeti Összefogás 
Tanácsáról szóló T/4465. számú törvényjavaslat 

A 4. napirendi pont: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a 
Nemzeti Összefogás Tanácsáról szóló törvényjavaslat, amelyet T/4465. számon kaptak 
kézhez a képviselők. Dr. Schiffer András, Karácsony Gergely és dr. Dorosz Dávid LMP-s 
képviselők önálló indítványa.  

Dorosz képviselő úr a bizottságunk tagja, megkérném, hogy röviden ismertesse a 
törvényjavaslatot. 

Dr. Dorosz Dávid (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megígérem, hogy 
rövid leszek, hiszen nincsenek illúzióim a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatban, mert ezen 
illúzióim, ha lettek volna, azt a hétvégi nyilatkozatok teljes mértékben eloszlatták. 

Úgy gondolom, hogy egy olyan fontos kérdésben, mint a határon túli magyarokkal 
kapcsolatos szavazati jog kérdése, érdemes minél több alternatívát az asztalra rakni, és 
érdemes a parlament és az egész ország nyilvánossága előtt a későbbi, végleges döntéstől 
függetlenül minél több alternatívát megtárgyalni, minél jobban és hosszabban kibeszélni ezt a 
kérdést, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. 

Az LMP álláspontja a szavazati joggal kapcsolatosan ez a javaslat, ez a 
törvényjavaslat, amit benyújtottunk. Mi úgy gondoljuk, hogy lehet és kell is több jogot és 
valódi beleszólást biztosítani a határon túli magyar közösségek számára, a Magyarországon 
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róluk születő döntésekbe. Ezt tartalmazza a javaslatunk, amelyben nagyon kemény 
jogosítványok vannak. 

Konkrétan a parlamentet is tudja korlátozni, és a parlamenttel szemben is vétójogot 
kapna az a testület, amelyet a határon túli magyar közösségekből érkező képviselők 
alkotnának. Itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy mi egy olyan testület, olyan megoldás 
létrehozásában gondolkodtunk, ahol az adott közösségeket a közösségekből érkező 
személyek, az általuk kiválasztott személyek képviselik. 

Tehát az LMP álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban ez a javaslat, és annak 
ellenére, hogy nincsenek illúzióink, kérek mindenkit, hogy legalább a napirendre vételt, az 
általános vitára való alkalmasságot támogassák, attól teljesen függetlenül, hogy azzal 
kapcsolatban végképp nincsenek illúzióink, hogy egy ilyen törvényjavaslat végső elfogadását 
nem támogatnák.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony, utána Szávay képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nekem két kérdése lenne 
képviselő úrhoz. Egyik: ezek szerint az LMP a határon túli magyarság számára a parlamenti 
képviseletet nem tartja megfelelő megoldásnak? A másik pedig: abban a rendszerben, ami ma 
létezik, beleértve a MÁÉRT-ot, a KMKF-et, ebben hol helyezné el ezt a tanácsot?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Korábban is minden olyan javaslat 

napirendre vételét támogattuk, amelyről úgy láttuk, hogy fontos kérdéseket vet fel, még akkor 
is, hogyha a megoldás irányával nem föltétlenül értettünk egyet. Így tettünk az LMP egy 
korábbi, Dávid által előterjesztett javaslatával e témában, így tettem akár az előbb, mondjuk 
10 perccel ezelőtt is, a jelentés kapcsán. 

Az LMP javaslata létező példára alapul most, hiszen például Lengyelországban is egy 
hasonló tanács működik, azt gondolom, valamilyen formában mintaként is szolgált esetleg 
ehhez a javaslathoz. Tehát ez egy létező, és ha ez esetleg elfogadásra kerül, nem lenne 
föltétlenül rosszul működő dolog, ugyanakkor a Jobbik programja elég világosan fogalmaz a 
külhoni magyarok választójogával kapcsolatban, és a mi koncepciónk ebben az ügyben 
határozottan más, úgyhogy ezért nem fogjuk tudni támogatni ennek a napirendre vételét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor csak egy 

rövid hozzászólást engedjenek meg, a Fidesz-KDNP véleményét szeretném elmondani. Amit 
már többen is érintettek, nekünk is hasonló a véleményünk, hasonló jellegű 
intézményrendszer már működik. Azt gondolom, az elmúlt évtizedekben sikerült a kereteket 
kialakítani, és ezeket a kereteket megpróbáljuk eztán is működtetni. Egyébként pedig ebben 
az évben, január 1-jén jött létre éppen a mi bizottságunk, amelynek a parlamenti munkája - azt 
gondolom - ezt a szerepet ellátja, ezért mi nem támogatjuk az általános vitára való 
alkalmasságot sem. 

Megadnám a szót képviselő úrnak.  
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Reflexiók 

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Alelnök asszony 
kérdéseire válaszolva, a parlamenti választásokon adandó szavazati jogot az LMP már a 2009-
es európai parlamenti választásokra íródott programjában is leszögezte, hogy ezt nem tudja 
támogatni, és az azóta felmerülő összes esetben kifejtettük, hogy ezt sajnos nem fogjuk tudni 
támogatni. A megoldásunk arra, hogy minél jobb képviseletet, illetve minél nagyobb 
beleszólást biztosítsunk a határon túli magyar közösségek számára, éppen ez a 
törvényjavaslat, amit most benyújtottunk.  

Ami a MÁÉRT-re, illetve a KMKF-re vonatkozó kérdést illeti, mi ezeket a 
szervezeteket nagyon fontos fórumoknak tartjuk, éppen ezért a parlamentbe kerülésünk óta 
folyamatosan részt veszünk ezeknek a szervezeteknek a munkájában. Úgy gondolom, az 
általunk a törvényjavaslatban leírt tanács egy másik szervezet lenne, amely más szerepet 
töltene be, és valódi, felruházott, jogilag kötelező erővel rendelkező jogosítványokkal lenne 
felvértezve. Tehát nem csak egy konzultációs fórum lenne, hanem egy olyan fórum lenne, 
amelynek a döntése a parlamenti képviselőkre - legyen akármilyen nagy többsége is egy 
kormánypártnak - kötelező erővel bír. Ez a különbség szerintünk a MÁÉRT, a KMKF és a 
miáltalunk javasolt testület között. 

Szávay István képviselő úr által elmondottakra reagálva: igen, a kidolgozásban 
szerepet kapott a lengyel minta, más országok mintája is, de a lengyel minta is szerepet 
kapott. Úgy látjuk, hogy ott ez a forma meglehetősen jól működik, és úgy gondoljuk, hogy az 
ebből levonható tapasztalatokat érdemes volt beépíteni a mi javaslatunkba is.  

Elnök úr reakcióira pedig: egyetértünk abban, hogy a jelen bizottság egy nagyon 
fontos bizottság, éppen ezért támogattuk a bizottság felállítását, és bizonyos más párttal 
ellentétben folyamatosan részt is veszünk annak munkájában, és a továbbiakban is 
támogatjuk, hogy ennek a bizottságnak a munkája minél inkább kiterjedjen, és minél 
komolyabb és fontosabb kérdésekben tudjunk részt venni. De úgy gondoljuk, hogy az általunk 
a javaslatban leírt testület egy másfajta feladatot látna el, és többek között nem magyarországi 
parlamenti képviselőkkel, nem velünk lenne feltöltve, hanem az adott térségek, az adott 
közösségek saját maguk jelölhetnék ki, hogy a közösségüket kik képviselik.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy kik tartják tárgysorozatba-vételre alkalmasnak a 
javaslatot. Kik támogatják? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 
11 nem szavazat. A bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.  

Egyebek 

Az egyebekben kíván-e valaki szólni? (Jelzésre.) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A múlt héten felvetette Révész 

Máriusz képviselőtársam, és akkor abban maradtunk, hogy elnök úr hivatalos levélben fogja 
felvetni a bizottság kiegészítését, illetve a bizottság létszámának a problematikáját. Kérdezem, 
hogy ez ügyben történt-e már valamilyen lépés.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Még nem, de megtesszük. Tehát most tesszük meg, hétfőn írjuk meg a 

levelet.  
Ha nincs más, a kihelyezett bizottsági ülésről telefonon, illetve e-mailben fogunk 

pontos tájékoztatást küldeni. A tervezetet már - úgy tudom - megküldtük, az indulás időpontja 
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reggel 6 óra, innen a parlament elől. (Szávay István: Hányan megyünk?) Most nincs előttem a 
papír, de sokan, úgy tudom, a bizottsági tagok közül 10 fő. (Szávay István: Annyi nem lehet, 
mert itt kapásból ketten jelezték, hogy nem jönnek.) Akkor ez csökken.  

Szükségünk lenne az ellenzéki képviselőktől a költségvetésről a kisebbségi vélemény, 
legkésőbb kedden, mondjuk 10 órára küldjék meg a titkárságnak. (Szávay István: Rendben.) 
Köszönöm.  

Ha nincs más, viszontlátásra, jó munkát kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc)  

 

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Ipacs Tiborné és Szoltsányi V. Katalin 


