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(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog István, 

dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi 

Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó 

módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok!  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A helyettesítéseket szeretném először bejelenteni: én 
helyettesítem Ékes Ilona képviselő asszonyt, dr. Kovács Ferenc alelnök úr dr. Hoppál Péter 
képviselő urat, és Kalmár Ferenc András helyettesíti dr. Stágel Bence képviselő urat, így 
bizottságunk határozatképes. 

Sok szeretettel köszöntöm államtitkár asszonyt, majd az egyes napirendi ponthoz 
kapcsolódóan képviseli a kormány álláspontját. 

Napirend előtt szeretném elmondani, hogy 2011. december 5-én délelőtt 10 óra 30 
perckor a szerb parlament megszavazta sürgősségi eljárással a rehabilitációs törvényt. A 250 
fős parlamentben a szavazáson 128 képviselő jelent meg, és 121-en szavaztak a törvény 
mellett. Ez a rehabilitációs törvény megfelel a szerbiai magyarság érdekeinek, és 
gyakorlatilag orvosolja a restitúciós törvényből fakadó kirekesztést és kollektív 
megbélyegzést.  

Azt gondolom, hogy ez egy közös siker, aminek joggal örülhetünk mi magunk is, úgy 
is, mint magyar országgyűlési képviselők, de úgy is, mint a nemzeti összetartozás 
bizottságának tagjai, hiszen nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy talán mi is hozzájárultunk 
ehhez a történelmi sikerhez, hiszen a mi bizottságunk is kiadott egy állásfoglalást, és talán 
annak is volt hatása. Nagyon szépen köszönjük, hogy a kormány ilyen gyorsan és erőteljesen 
lépett fel a szerbiai magyarok érdekében. 

(Ékes Ilona megérkezik az ülésterembe.) 
A napirendi javaslatot szeretném annyiban megvariálni, hogy egy kicsit meg kell 

változtatnunk az előre kiküldött javaslatot, mégpedig az 1. napirendi pontban lenne a Bethlen 
Gábor Alapról szóló 2010. évi törvény módosítása. A 2. napirendi ponthoz szeretném, hogyha 
felvennénk egy módosító indítványt, amely a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez 
tartozik. A 3. napirendi pont az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok lennének, a 4. pedig a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása.  

Tehát gyakorlatilag a napirendi javaslat ugyanaz, mint amit írásban megkaptak, de 
kiegészül a nemzeti köznevelési törvényhez beérkezett módosító javaslatok tárgyalásával, 
illetve a sorrendet a bizottsági ülések délelőtti bizottsági ülések miatt egy kicsit meg kellett 
variálnunk. Aki ezzel a kis napirendi változtatással elfogadja a napirendi javaslatot, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendi javaslatot.  

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. Törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5058. szám) (Dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos (LMP) képviselők 
önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita) 

Rátérünk az első napirendi pontra, ez a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 182. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vétele, és döntenünk kell az 
általános vitára való alkalmasságról is.  

Répás Zsuzsanna államtitkár asszonyt sok szeretettel üdvözlöm az első napirendi 
pontnál, és meg is adom a szót. 
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Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) kiegészítése 

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.  

Én is köszöntöm a bizottság tagjait. Mielőtt hozzákezdenék a napirendi pontban 
foglaltakhoz, szeretném én is még egyszer üdvözölni a szerb parlamentnek a döntését. Úgy 
érzem, hogy annak a közös fellépésnek az eredményeként, ami a vajdasági magyarság 
képviselőivel, az Országgyűlés tagjaival, a magyar pártokkal és akár a MÁÉRT keretében 
megfogalmazódott, az az egyértelmű, határozott és gyors együttes fellépés meghozta a 
gyümölcsét. Egy olyan megoldás született a tegnapi napon, Belgrádban, ami megnyugtató 
mind a vajdasági magyarság szempontjából, mind az egyetemes emberi jogok szempontjából, 
és megnyugtató Szerbia európai uniós csatlakozása és a magyar kormány azt támogató 
magatartása szempontjából is. Csak ennyit akartam még mindenképpen hozzáfűzni ahhoz, 
amit elnök úr az előbb mondott.  

Rátérnék a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosításához benyújtott LMP-s 
javaslat véleményezésére: a kormány véleménye szerint ez a módosító javaslat részben 
felesleges, hiszen a törvényben meglévő alapelveket erősítené meg ismét, és részben a 
törvény szellemiségével, és például a MÁÉRT-on, a határon túli szervezetekkel egyetértésben 
kialakított elvekkel ellentétes célokat fogalmaz meg, és sokszor önmagában is ellentmondásos 
dolgokat céloz.  

Nem akarok teljesen részletesen belemenni, de pár dologra szeretnék kitérni. Először 
is, amit feleslegesnek látunk a törvényben, a törvénymódosítási javaslatban, hogy úgy látom, 
a módosítások egyrészt azt célozzák, hogy a határon túliakat és a MÁÉRT-ot erősebben 
vonjuk be a döntéshozatalba. Szeretném elmondani, hogy a törvény szövegében jelenleg is a 
Bethlen Gábor Alapnak a MÁÉRT által megfogalmazott iránymutatások alapján, sőt a 
szakbizottságok által megfogalmazott részletes prioritások alapján kell működnie, és kiírnia a 
pályázatokat, és aszerint meghozni a döntéseket. Én úgy érzem, hogy ennél pontosabb, 
részletesebb szabályozás a rugalmasságot, a körülményekhez való alkalmazkodást 
gyengítené, tehát azt a képességét az alapnak, hogy az aktuálisan felmerült problémákra 
tudjon reagálni.  

Nem igazán értjük azt az indoklásban meg is fogalmazott vádat, hogy a határon túli 
szervezeteket jobban vonjuk be, hiszen például most a MÁÉRT elfogadta a nemzeti 
jelentőségű intézmények kritériumrendszerét, amelyet a szakbizottságokban a határon túli 
szervezetekkel közösen tárgyaltunk meg. Az ő javaslataik alapján módosítottuk, és most pedig 
abban a fázisban vagyunk, hogy levelet írtam valamennyi határon túli tagszervezet 
vezetőjének, és bekérjük tőlük azt a listát, hogy mely intézményeket javasolnak ők ezek közé 
a nemzeti jelentőségű intézmények közé, és csak olyan intézmény kerülhet be erre a listára, 
amit a határon túli szervezetek javasolnak. Én úgy érzem, hogy ennél jobban nem tudjuk a 
határon túliakat bevonni a Bethlen Gábor Alap döntéseibe. 

A másik, amit viszont szeretnék elmondani, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek 
részben a törvény szellemének, a kormány egyértelmű szándékának és a MÁÉRT-on 
kialakított állásfoglalásnak is ellentmond, hiszen szerepel itt egy olyan javaslat, hogy a 
források 90 százalékát pályázatok útján osztanánk szét. Ez ellentmond annak, amit a legutóbbi 
MÁÉRT-ülés zárónyilatkozata is kifejez, hiszen abban azt fogalmaztuk meg, hogy az eseti 
pályázati jellegű támogatásokról szeretnénk áthelyezni a hangsúlyt a hosszabban 
kiszámítható, tehát egy megbízható, normatív jellegű finanszírozást jelentő támogatási 
formára. Ez az a zárónyilatkozat, amit valamennyien, beleértve az LMP-t is, aláírtunk, tehát 
ez egy konszenzusos álláspontnak tűnt a MÁÉRT ülésén.  

A további javaslatokkal kapcsolatban úgy érezzük, hogy felesleges volna több 
kollégium létrehozása, ez csak a bürokráciát növelné, és az alap működésének költségeit 
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növelné. Az ellentmondást a javaslatban ott is érzem, hogy erősebb kontrollt kér az 
előterjesztő, ellenben a háromtagú bizottságot, amely pont ezt az erősebb kormányzati 
kontrollt biztosítja, azt megszüntetné. 

Van egy olyan javaslat, hogy minden határon túli jellegű támogatás az alapból menjen. 
Ennek én kvázi örülhetnék is, de azt mondom, hogy ez pontosan annak a valós életből vett 
szituációnak mond ellent, hogy speciális célokat, egyes különböző tárcákhoz kötődő speciális 
célokat a helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást csökkentené. Tehát én azt mondom, 
hogy a kormányzaton belül a határon túlra menő támogatások nagy része az alapon keresztül 
megy, a fennmaradó részt, amely más tárcáknál van, én azt mondom, hogy kár volna elvonni, 
mert szükség van azokon a helyeken is ilyen összegekre, és szükség van azokra a 
támogatásokra, amiket onnan folyósítanak. 

Még egy megjegyzést tennék az utolsó javaslattal kapcsolatban. Az Áht. 54/A §-a 
alapján lehetséges gazdasági társaságokat is megbízni ilyen feladatokkal, tehát nem mondunk 
ellent az Áht. 54/A §-ának a jelenlegi megoldással sem. 

Összefoglalóan annyit szeretnék még elmondani, hogy a kormány nem támogatja az 
előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 
Elnézést kérek dr. Dorosz Dávid képviselő úrtól, az előterjesztőt nem említettem meg. 

Az előterjesztő dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos LMP-s képviselő urak, és természetesen, mint 
előterjesztő adom meg elsőként a szót dr. Dorosz Dávidnak. 

Kérdések, észrevételek 

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem vagyunk természetesen meglepődve, és 

köszönöm szépen államtitkár asszonynak a részletes véleményt. Nem értünk egyet, ez 
kétségtelen, éppen ezért én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben felmerült annyi kérdés, 
annyi vitatott eset a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban, hogy érdemes ezt a szabályozást 
újra áttekinteni, és megnyitni ennek a szabályozásnak a parlamenti vitáját. 

Amit reakcióként tudok mondani, egyrészt, hogy felesleges az alapelvek megerősítése, 
erre én azt tudom mondani, hogy az elmúlt másfél év kormányzati tapasztalatait figyelembe 
véve az alapelvek megerősítése ebben az időszakban forradalmi guillotine-ok csattogása 
közben sohasem felesleges. Igen, szeretnénk erősebb kontrollt, nem kormányzati kontrollt 
szeretnénk erősíteni, ez való igaz, ebben ellentmond az ön véleményének a mi tervezetünk, de 
ez például egy olyan vita, amit a plenáris ülésen az ország nyilvánossága előtt szerintem 
érdemes lenne lefolytatni. 

Az, hogy máshol is vannak elhelyezve ilyen források, ez természetes, éppen ezt 
kritizáltuk itt, akár a költségvetés tárgyalásánál is, és nemcsak nekünk, hanem az egész 
bizottságnak akadtak azzal, hogy ezeket az összegeket pontosan és jól átláthatóan, például az 
elmúlt évi támogatásokhoz viszonyítva értékelni tudjuk. Éppen ezért támogatnánk azt, hogy 
ennek egy egyszerűbb, átláthatóbb, egy helyről való szétosztását javasoljuk.  

Az átláthatóság és a kiszámíthatóság szerintem nem egymással ellentétes fogalmak, és 
nem egymással ellentétes szándékok, és ezeket szerintem szembeállítani hiba lenne, ettől 
függetlenül én azt gondolom, bármilyen vita is van köztünk, érdemes lenne ezt a törvényt és 
ezt az ügyet a magyar parlament színe előtt megvitatni, és akár az önök által beterjesztett 
módosító javaslatokkal, illetve a kormánypárti módosító javaslatokkal jobbá tenni. 
Mindenképpen úgy érezzük, hogy a Bethlen Gábor Alap elmúlt egy évi működése 
szükségessé teszi azt, hogy valamilyen szintű módosításokat ebben hajtsunk végre, és a 
javaslat erről szól. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Megkérdezem, hogy van-e kérdése, hozzászólása bárkinek. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Államtitkár asszony véleményét és a képviselői szándékot is figyelembe véve én azt 

gondolom, hogy nem ellentétesek azzal, ami az alap létrehozásakor a kormányzatot is 
vezérelte. Önmagában az, ami a határon túli szervezetek még mélyebb bevonását, illetőleg az 
átláthatóságot és a nyilvánosságot növeli, véleményem szerint ez tovább erősítené, vagy 
mélyítené azt a célt, amit az alap létrehozásakor a parlamentben is megfogalmaztunk, hiszen 
ennek a támogatása széles körű volt a parlamentben.  

Kérem arra a kormányt, hogy fontolja meg azt, ami ennek a pozitívumait jelenti, hogy 
még inkább finomítaná azt a rendszert, amit az alap létrehozásakor célként is kitűztünk. Én 
egyébként vitára támogathatónak tartom a javaslatot, és kérem képviselőtársaimat is, hogy ezt 
fontolják meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
Először is engedjék meg, hogy csak egy-két mondatban reagáljak a szerbiai ügyre, ha 

már elnök úr és államtitkár asszony is szóba hozta. Mi a magunk részéről ennyire nem 
vagyunk felhőtlenül boldogok ettől az egész eseménysorozattól két dolog miatt. Egyrészt 
szeretném jelezni, hogy az eredeti törvény továbbra is hatályban maradt, csupán egy másik 
törvényt hoztak, amely némileg kivédi ennek az eredeti restitúciós törvénynek élét, de nem a 
pár hónappal ezelőtt elfogadott, kollektív bűnösséget kimondó törvényt helyezték hatályon 
kívül, nem annak a passzusait törölték el. Ez kétségtelenül eredmény, a tegnapi szavazás, még 
ha nem is teljesen arról szól, amit mi szerettünk volna. Ez az egyik. 

A másik, amit ehhez hozzá szeretnék még tenni, hogy itt azért minket nagyon ügyesen 
behúztak a csőbe, ez a határozott véleményünk. A magyar diplomácia nagyon helyesen 
felvetette a vétót Szerbiával szemben, amennyiben ezzel a törvénnyel nem kezdenek valamit. 
Gyakorlatilag az történt, hogy a szerbek most úgy tudnak csatlakozni az Unióhoz, hogy 
Magyarország semmilyen érdemi feltételt nem támasztott, és a kisebbségi jogok, a nyelvi 
jogok kiteljesülése, az autonómia kérdése, a fejlesztési pénzek diszkriminációmentes elosztása 
vagy a temerini fiúk szabadon bocsátása szóba sem került.  

Gyakorlatilag nem támasztottunk semmilyen érdemi feltételt, azt az egyet, hogy az 
elmúlt hónapokban történt eseményeket, vagy megszavazott törvényt Szerbia vonja vissza. 
Lényegében nem vagyunk előrébb, mint néhány hónappal korábban voltunk. Ez egy ügyes 
diplomáciai húzás volt, mert semmilyen téren nem sikerült a szerbiai magyarság, illetve a 
vajdasági magyarság érdekében előrébb lépni.  

Ami a törvényjavaslatot illeti, mi maximálisan támogatjuk az LMP felvetését. A 
Bethlen Gábor Alap sajnos az elmúlt egy évben bizonyította azt, hogy nem jól működik, hogy 
nem átlátható - és most nem kívánom még egyszer, az elmúlt egy évben számos alkalommal 
az alappal kapcsolatban elmondott kritikáimat ismét elmondani -, de bármilyen olyan 
javaslatot, ami az alap működését jobbá kívánja tenni, mi boldogan támogatunk, bárhonnan 
érkezzen, még hogyha az LMP-től érkezik, akkor is. Arról nem is beszélve, hogy a javaslatok 
többségével egyet is tudunk érteni.  

Egy-két dologra szeretnék kitérni gyorsan, egyrészt arra, amit képviselő úr mondott, 
illetve államtitkár asszony jelzett ezzel kapcsolatban. Az, hogy a javaslat 90 százalékra 
növelné a nyilvánosan kiosztható, pályázat útján kiosztható források arányát, ezt valóban, mi 
is soknak tartjuk, a 10-et azonban, ami most a törvényben van, ezt rendkívül kevésnek. Amit 
tehát az államtitkár asszony elmondott a MÁÉRT-ra hivatkozva, az ott megállapodottakra 
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hivatkozva a pályázati pénzek kiosztásával kapcsolatban, ez valóban így történt, ezt 
akceptálni tudjuk, azonban ez mégsem teszi továbbra sem indokolttá, hogy a pénzeknek 
csupán 10 százaléka kerüljön kiosztásra pályázati úton, és az a pályázat is annyira átlátható, 
amennyire átlátható, és lényegében azoknak a pénzeknek a kiosztását amilyen az elmúlt egy 
évben belengte. 

Hogy kollégiumokat akarna a javaslat létrehozni, azzal maximálisan egyetértünk, 
azzal pedig nem nagyon tudom, hogy milyen érdemi kifogása lehet a kormánynak, és nem 
véletlen, hogy erről nem hallottunk semmit államtitkár asszonytól, hogy a kollégiumok 
tagjainak csak a felét tegyék ki a kormány-tisztségviselők és a másik felét a MÁÉRT-ben 
képviselettel rendelkező szervezetek. Úgy gondolom, hogy ez teljesen támogatható. 

Ami azt a javaslatot illeti, hogy minden pénz ebből az alapból kerüljön kiosztásra, 
államtitkár asszony, itt arra szeretném felhívni a tisztelt figyelmét, hogy ezen a téren továbbra 
sem sikerült rendet rakni az államigazgatásban, ezt az Állami Számvevőszék is megjegyezte. 
Én csak szeretném önt arra emlékeztetni személyesen, hogy egy nemrégen tartott bizottsági 
ülésen államtitkár asszony nem tudta megmondani azt, hogy egy határon túli magyar 
felsőoktatási intézmény, nevezetesen a Selye János Egyetem tavaly, illetve idén mennyi pénzt 
kapott az állami költségvetésből. Államtitkár asszony konkrétan erre a kérdésre azért nem 
tudott válaszolni, mert nem tudta megmondani, hogy más minisztériumokból mennyi pénzt 
folyósítottak ezen intézménynek. Ez az egyik. 

A másik, hogy államtitkár asszony feldobott egy olyan labdát a kritériumrendszerrel 
kapcsolatban, amit kénytelen vagyok leütni. Itt legyen nagyon világos, hogy méltatlan és 
megalázó, amit önök műveltek a MÁÉRT-on, államtitkár asszony. Fél 3-kor kezdődött az 
ülés, és akkor nyomtak a kezembe egy papírt erről a kritériumrendszerről, és azt kérte az 
államtitkár asszony, hogy az ülés folyamán, fél 5-ig bezárólag írjam le a Jobbik véleményét 
ezzel a kritériumrendszerrel kapcsolatban. Nyilván, köszönhető ez annak, hogy ezt a 
kritériumrendszert a MÁÉRT szakbizottságai fogadták el, ebben mi egészen mostanáig nem 
voltunk benne, és ha államtitkár asszonyon múlt volna, akkor továbbra sem lennénk benne. 
Szerencsére, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr ezzel kapcsolatban kellően nagyvonalú 
volt, és úgy néz ki, hogy a továbbiakban az ellenzéki szakértők is részt vehetnek ezekben a 
bizottságokban.  

A kritériumrendszerrel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, és ezt jeleztük a 
MÁÉRT-on is, hogy azt nem fogadjuk el. A zárónyilatkozat aláírása, államtitkár asszony, 
pedig nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, a mi a zárónyilatkozatban szerepel. Az 
LMP sem értett feltétlenül mindennel egyet, ami a zárónyilatkozatban szerepel, bár nem 
akarok az ő nevükben beszélni.  

Összességében, azzal együtt is, hogy a javaslattal a Jobbik egyetért, és boldogan 
támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a Bethlen Gábor Alapot megpróbálja egy 
kicsit jobbá, jobban működővé, átláthatóbbá és a céljának jobban megfelelővé tenni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 
DR. SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Azt gondolom, nem okozok 

meglepetést, ha azt mondom, hogy támogatjuk a javaslatot, az LMP képviselője által 
kezdeményezett javaslatot. (Kőszegi Zoltán: Nagykoalíció.) Nagykoalíció! Azt gondolom, ez 
azért még nyilván kevés jel ahhoz, de lehet akár annak a jele is, ha ez így fogalmazódhat meg. 
De szerintem most nem erről van szó.  

Most arról van szó, hogy akkor, amikor magának a Bethlen Gábor Alapnak a 
létrehozásáról tárgyalt a parlament, ezek a pontok voltak azok, amelyeknél erőteljesen 
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hangsúlyozta az ellenzéki pártok mindegyike, a szocialista párt is a kétségeiket és 
kifogásaikat, vagy netalántán a bizonytalanságukat. Úgyhogy most ennyi hónap 
tapasztalatainak birtokában én a megfogalmazottakat mindenképpen fontosnak tartanám, és 
fontos, hogy beszéljünk róla. Aztán, hogy ezen belül, a tárgyalások folyamán lehet-e valamely 
részen kompromisszumra jutni, az beletartozhat a dologba, de mindenképpen támogatnám. 

Ha már itt Szávay képviselő úr előhozta a MÁÉRT-ot, illetve a MÁÉRT 
szakbizottságait, akkor azt gondolom, az mindenképpen fontos, hogy jelezzük, egy jó döntés 
volt a miniszterelnök-helyettes úr részéről, és kérem, tolmácsolja majd ezt államtitkár 
asszony, hogy a jövőben részt vehetnek a szakértőink is a szakbizottságok munkájában. Meg 
szeretném erősíteni, hogy ez a szándék vezet minket továbbra is, és az a szándék, hogy 
amennyire lehetséges, legyen abban egyetértés, hogy nem a politika mindennapjait kell 
bevinni a szakbizottságokba, hanem szakmai ügyekről tárgyaljunk. Ebben pedig a mi 
támogatásunkat bírja ez a javaslat is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Engedjék meg, hogy a Fidesz-KDNP véleményét elmondjam. A bizottsági ülés előtt 

megtartottuk a kabinetülésünket, többet között az előttünk lévő törvény módosításáról is szó 
volt, és gyakorlatilag azzal az érveléssel, amely érvelést már államtitkár asszony elmondott az 
imént, a kabinetünk a tárgysorozatba-vételt elutasítja.  

Megkérdezem államtitkár asszonyt, hogy kíván-e válaszolni. (Jelzésre.) Parancsoljon!  

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) válaszadása, reagálása 

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium): Elég sok olyan hangzott el az ellenzéki pártok részéről, 
amelyekre szívesen válaszolnék, de nem szeretném húzni ezzel az időt. Én arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a nyílt pályázat és a támogatások nyilvánossága nem ugyanaz. 
Tehát a Bethlen Gábor Alapból menő minden támogatás nyilvános, akkor is, hogyha nyílt 
pályázat útján, akkor is, ha meghívásos pályázat útján, és akkor is, hogyha egyedi 
támogatásként történik.  

A többire inkább nem reagálnék most, és szeretném még egyszer leszögezni a 
kormány álláspontját, hogy nem támogatjuk az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony.  
Most az előterjesztőnek adnám meg a szót. Dr. Dorosz Dávid! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Látszik az, már ezen a bizottsági tárgysorozatba-vétel kapcsán is, hogy milyen sok 

kérdés jön elő, és milyen sok olyan pont van, ahol eltérés van az ellenzéki pártok és a 
kormány álláspontja között, de látszik az is, hogy mindannyian javítani szeretnénk ezen a 
helyzeten, de ki-ki a maga módján. Éppen ezért továbbra is azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
ennek nemcsak a bizottságban, hanem a plenáris ülésen is tere van, éppen ezért javasoljuk azt, 
hogy ezt vegyük tárgysorozatba, és az Országgyűlés, illetve az ország nyilvánossága tudjuk 
ezeket megvitatni, és a beérkező módosító javaslatokkal jobbá tenni a Bethlen Gábor Alap 
működését. Ezért kérem a bizottságot, hogy támogassa a javaslatunkat. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Most döntünk a tárgysorozatba-vételről. Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik 

nem támogatják? (Szavazás.) Heten nem támogatjuk. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
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A bizottság nem fogadta el a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen államtitkár asszony közreműködését, és további jó munkát 

kívánunk. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) (Bizottsági módosító 
indítvány benyújtása)  

Áttérünk második napirendi pontunkra, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényjavaslathoz egy bizottsági módosító indítványt, javaslatot szeretnénk benyújtani, 
amely igazából egy technikai jellegű módosító javaslat.  

A napirendi pontnál szeretném üdvözölni Varga Zoltán főosztályvezető urat.  
Ez a technikai módosító javaslat arra vonatkozik, hogy a 7-12. évfolyamosok 

vehessenek részt ezeken az utazásokon, a törvényjavaslatban 9-11. évfolyam szerepel. Ezáltal 
szélesebbre nyitja a törvény annak lehetőségét, hogy minél többen tudjanak ezekben az 
utazásokban részt venni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden évfolyam, de 
nagyobb lehetőséget biztosítunk a merítésre. Most egyébként, mint ahogyan a programiroda 
vezetőjétől, Csete Örs úr előadásából, tájékoztatójából is hallottunk, elsősorban a 7. 
osztályosok vesznek részt ebben, de a későbbiekben adjuk meg a lehetőségét annak, hogy 
minél többen részt vehessenek a program. Ez a módosító javaslat ezt célozza meg, amit mi 
bizottsági módosító javaslatként adnánk be, és a javaslat szakmai részét Csete Örs juttatta el 
hozzánk.  

 
DR. VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre.) Igen, 

Szávay István! 

Kérdések, észrevételek 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Támogatni fogom a javaslatot, de nem vagyok erről teljesen meggyőződve, hogy jól 

járunk el, inkább némi aggályt szeretnék ezzel kapcsolatban megfogalmazni.  
A cél nyilván az, és mindig az volt, hogy minden gyermek a tanulmányai során 

eljusson a határon túli területekre egy osztálykirándulás keretében. Ha ennyire kitágítjuk 
ezeket a kereteket, egyrészt nem lesz-e ebből kavarodás? Meg lehet-e normálisan úgy 
szervezni, hogy minden eljusson, és minden gyerek egyszer jusson el a határon túlra. Ez 
nyilván az iskolák felelőssége is, és ebből a szempontból szerintem jobb volt az, egy kicsit 
világosabb helyzetet teremtett, akár a mostani rendszer, hogy mindig a hetedikesek mennek, 
ami mindig egyértelmű.  

Másrészt a lefelé módosítással talán egyetértenék, de a felfelé módosítással már 
szkeptikus vagyok. 12. évfolyamos gyerekeket elvinni osztálykirándulásra, a határon túlra, ne 
haragudjanak, kollégák, de ha visszagondolok arra, amikor 12. évfolyamos voltam, érettségi 
előtt álltam, tudom, hogy egy ilyen kirándulás egy 18 éves gyerek esetében már nem 
érvényesül olyan erősen a tudatformáló hatása.  

A hetedikes gyerekek ebből a szempontból jó és ideális abból a szempontból, hogy 
azok pont azok a gyerekek, akiknek még kialakulóban van a személyiségük, értékrendjük, 
befogadóbbá tudnak válni arra az élményre, amit az elcsatolt területekre történő utazás jelent. 
Tényleg el tudja ez a kirándulás érni azt a célját, hogy ez a gyerek felnőve olyan élményt 
kapjon, ami felnőve a gondolkodását, a nemzeti ügyhöz való hozzáállását befolyásolni tudja? 
Egy 12-es érettségi előtt álló gyerek esetében - és ha jó értem, itt erről van szó -, én ezeket a 
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célokat már nem látom. Egy 12-es gyereknek már körülbelül, nagyjából megvan a kialakult 
világképe, nagy bulinak tartja azt, hogy el lehet menni Székelyföldre. Bocsánat, hogy 
egyszerűbben fogalmazok, de itt a lényegről beszéljünk, mert 18 évesen már hamarabb fogja 
keresni a gyerek a kocsmákat, mint a templomokat és az emlékműveket, ellentétben egy 
hetedikes, nyolcadikos vagy kilencedikes diákkal. Ez az igazság, ne haragudjanak. Ebből a 
szempontból nem vagyok ennek a javaslatnak a helyességéről teljesen meggyőződve, 
mindazonáltal támogatni fogom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Én azt gondolom, hogy amit ön elmondott, az nagyjából ebben a módosító javaslatban 

benne van. Éppen ezért kellene tágítani ezt a kört, és nem lekorlátozni az évfolyamok számát, 
hanem egy tágabb merítési lehetőséget adni.  

Határozathozatal 

A kormány tehát támogatja a módosító javaslatunkat, és most arról döntünk, hogy 
benyújtsuk-e a bizottsági módosító javaslatot. Kik támogatják? (Szavazás.)  

Úgy látom, egyhangúlag támogattuk mindannyian. Köszönöm szépen. Ezt a módosító 
javaslatot benyújtjuk a parlamentnek. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úr segítségét.  

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

A következő napirendi pontunk a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat 
módosító indítványainak megvitatása.  

Szeretném köszönteni a KIM képviseletében Székely András Bertalan urat, aki 
segítségünkre lesz a módosító indítványok szavazásában.  

Ajánlási pontonként haladunk, és az ajánlási pontoknál az összefüggésekről is 
szavazunk. A törvényjavaslat részletes vitájára ma délután kerül sor a plenáris ülésen, illetve a 
holnapi napon, a köznevelésről szóló törvényjavaslatról viszont ma. 

Az 1. ajánlási pontban Lendvai Ildikó és Nyakó István MSZP-s képviselő indítványa 
szerepel, mely összefügg az 56-os módosító javaslattal, a preambulum módosítását javasolják. 
Megkérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő a módosító javaslattal nem ért egyet.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman támogatják. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 2. számú ajánlási pontról szavazunk, mely az 53. számú ajánlási ponttal függ össze, 

és a 22. módosítóhoz tartozik, dr. Lukács Tamás és dr. Hargitai János módosító javaslata. 
Előterjesztő? 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  



- 13 - 

A 3. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 26. számú módosító javaslathoz tartozik, 
Szávay István képviselő úr módosító javaslata. Képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Röviden csak annyit, hogy egy értelmezésbeli dolog, ha 

ezt a vagy szót nem rakjuk be, akkor a kisebbséget mindenképpen meg kell, hogy 
különböztesse saját nyelve a többségtől, holott a törvény arról rendelkezik, hogy az örmény és 
a cigány esetében a magyar is elfogadható nemzetiségek által használt nyelvnek. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet a javaslattal, hiszen a nyelv és a kultúra együtt jelenti a 
differencia specifikát, ami egy kisebbséget kisebbséggé tesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy.  
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot. 
A 4. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 9. számú módosító javaslathoz tartozik, 

dr. Lukács Tamás és Varga László képviselők módosítása. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem? (Nincs jelentkező.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság többsége támogatja. 
Az 5. számú ajánlási pontról szavazunk, az 57. számú módosítóhoz tartozik, Lendvai 

Ildikó és Nyakó István MSZP-s képviselők módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 6. számú ajánlási pont összefügg a 7., 8. számú ponttal, Lendvai Ildikó és Nyakó 

István képviselők módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 9. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 49. számú módosító javaslathoz tartozik, 

dr. Kiss Sándor képviselő módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
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(Közbeszólás: A 7., 8. kimarad?) 
ELNÖK: Igen, mert az a 6-ossal függ össze. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm.  
Csak Kiss Sándor képviselőtársam módosító javaslatához szeretnék hozzászólni. 

Ennek kérem a megfontolását, mert ez itt a rokonsági foknak, ha nem is a kiterjesztését, de az 
értelmezését tartalmazza. Itt vannak bizonyos kisebbségi önkormányzatok, szeretném 
hangsúlyozni, nemcsak a cigányokra gondolok, hanem számos kisebbségi önkormányzatban 
gyakorlat, hogy szűk családok, egymással közeli, távoli rokonságban lévő családtagok 
csinálnak kisebbségi önkormányzatokat, illetve annak látják el különböző tisztségeit, és azért 
tartotta a képviselőtársam fontosnak, hogy a hozzátartozó kitételt kiterjessze a törvényben 
nevesítetteknek a házastársára, illetve azoknak a testvéreire is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Nekem egy kérdésem lenne a kormány 

képviselőjéhez. A polgári törvénykönyv pontosan definiálja a hozzátartozó fogalmát, miért 
indokolt itt egy különböző hozzátartozói fogalmat definiálni.  

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Annyit tudnék mondani, hogy a Ptk. 685. §-a egy adott fogalmat részletez, a 
közeli hozzátartozó fogalmát, és ez egy olyan definíció, amely a közélet tisztaságát szolgálja, 
ugyanakkor nem lehetetleníti el a nemzetiségi önkormányzat működését. Ennyit tudnék 
elmondani indoklásul. 

 
ELNÖK: Kik támogatják a módosító javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 10. számú ajánlási pontról szavazunk, ez az 59. számú módosító javaslathoz 

tartozik, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők adták be. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 11. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 60-as számú módosító javaslathoz 

tartozik, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 12. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 61. számú módosító javaslathoz tartozik, 

szintén Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négy támogatás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Nyolc.  
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 13. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 22. számú módosító javaslathoz tartozik, 

Lukács és Hargitai János képviselők indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, hisz nem minden nemzetiségnek van anyaországa.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 14. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 27. módosító javaslathoz tartozik, 

Szávay képviselő úr módosítója. Kívánja-e indokolni? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak tessenek elolvasni a mondatot, milyen csúnya. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 15. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 28. számú módosító javaslathoz tartozik, 

Szávay István módosítója. Indoklás? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, mindenképpen szeretnék hozzászólni ehhez.  
Elmondtuk a vitában is általánosságban, egyesek körében némi értetlenkedést kiváltva, 

hogy a Jobbik nemzeti radikális pártként mindenképpen azt szorgalmazza, hogy széles 
nemzetiségi nyelvi jogokat tartalmazó törvény szülessen, olyan törvény, amely hivatkozásként 
szolgálhat a környező országokban folytatott nyelvi küzdelmekhez is, illetve az adott magyar 
közösségek jogainak biztosításához is.  

A törvényből elvileg következhet ez a pont, amelynek rögzítését én javasoltam, 
ugyanakkor én fontosnak tartanám, hogy ez konkrétan kerüljön rögzítésre, az eskü 
anyanyelven történő letétele, annál is inkább, hogyha visszagondolunk, erre már volt 
precedens nem olyan régen, Romániában, amikor óriási botrány volt belőle, hogy az egyik 
RMDSZ-es szenátor annak ellenére, hogy joga megvolt rá, anyanyelvén kívánta letenni az 
esküt a román szenátusban. Ebből utána nagy sajtópolémia volt, és támadták a szenátort, aztán 
megállapították, hogy neki erre joga volt, de ez nem volt teljesen egyértelmű és világos. Ez 
egy apró szimbolikus javaslat lenne, azt hiszem, de mindképpen jó üzenet lenne. Ezt 
szeretném elmondani a 16-os javaslathoz is majd, mert a kettő összefügg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat céljával egyetértünk, azonban nem a jelen törvényjavaslat 
tárgya ennek a szabályozása. Az országgyűlési képviselő esküszövegének, illetve az esküvel 
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kapcsolatos egyéb szabályok meghatározása másik jogszabályba helyesen bekerülhetne, de itt 
nem érezzük indokoltnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Viszont akkor, hogyha az országgyűlési képviselő a 

nemzetiséghez tartozó képviselő az anyanyelvét is használhatja, akkor ez a rész is 
fölöslegesnek tűnik az ön indoklása szerint. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Úgy gondolom, hogyha használhatja, akkor magában foglalja az ilyen 
apropóból való használatát is. Folyamatban van az Országgyűlésről szóló törvény, úgy 
gondolom, hogy ott lenne a helye például ennek a jogosítványnak is.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság támogatja a javaslatot. 
A 16. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 29-eshez tartozik, Szávay István 

képviselő úr módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem? (Szavazás.) Kettő. Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság többsége támogatja. 
A 17. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): (Mikrofon nélkül.) A következőt szeretném csak 

hozzátenni: én ezt egy sarkalatos kérdésnek tartom, és a törvény preambuluma hivatkozik is 
számos nemzetközi szerződésre, egyezményre, amelyet ratifikáltunk. A törvény 
legproblémásabb részét ezekben a pontokban látjuk, ugyanis a településen gyakorolható 
nyelvi jogok tekintetében semmilyen kötelezettséget nem ír elő a törvény. Több európai 
kisebbségi egyezménynek is van ajánlása ezzel kapcsolatban, a környező országok, más 
államok is szabályozzák az anyanyelv használatát. És ezt most nemcsak a javaslathoz, hanem 
általában szeretném mondani, hogy a húsz százalékos küszöbhöz köti a törvény borzasztóan 
helytelenül, és meggyőződésem szerint nagyon veszélyesen fogalmaz úgy - és ez 19-esben 
van -, hogy a nemzetiségi önkormányzat népszámlálás szerinti indokolt igényének 
megfelelően köteles biztosítani a nyelvhasználatot a településen. Én úgy gondolom, hogy 
bármely környező ország magyar közösségének nyelvhasználatát indokolt igényekhez kötni, 
és most nem részletezném, hogy mely esetekben van erre szükség.  

Több javaslatom egyébként még ezt sem teszi kötelezővé, a nyelvhasználat 
biztosítását, hanem ugyanúgy a kisebbségi önkormányzat kéréséhez köti, azzal a 
különbséggel, hogy a településen a nemzetiséghez tartozó lakosság népszámlálásához kelljen 
az ő számarányukat kötni. Tehát a népszámláláshoz kötném ezt a javaslatot abban az esetben, 
hogyha az adott településen, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során a regisztrált 
aránya eléri a húsz százalékot, a nemzetiségi önkormányzat kérésére - és a kérésére szó a 
lényeges ebben -, és nem kötelező erővel kell bizonyos nemzetiségi jogokat biztosítani.  

Amennyiben ezt akár a kormány, az előterjesztő vagy képviselőtársaim nem fogadják 
el, kérem, hogy ezen a kérdésen akkor is gondolkodjunk el, mert rendkívül veszélyesnek és 
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rossz precedensnek tartom az ilyen megfogalmazást benne hagyni a törvényben, amely 
jogokat indokolt igényeknek megfelelően biztosítana. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Egy olyan település polgármestereként, ahol több 

nemzetiség él együtt, én teljes mértékben támogatni tudom a javaslatot. Ugyan nálunk nem éri 
el egyik nemzetiség sem a húsz százalékot, de én úgy gondolom, lehet olyan település 
Magyarországon, ahol ez előfordul, és valóban, ez egy pontosabb megfogalmazás, és 
egyértelmű üzenete van nemzetiségeink felé is és a határon túl élő nemzettársaink 
védelmében is ez egy jó javaslat, úgyhogy támogatandónak tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A javaslattal azért nem értünk egyet, mert a törvényjavaslat a hatályos 
nemzetiségi törvény szabályozását fenn kívánja tartani. A helyi önkormányzatokra 
megalapozatlanul hatásvizsgálat és költségelemzés nélkül plusz teher nem róható. Ez a 
feltételes mód viszont lehetővé teszi a jogokkal való élést, tehát egyáltalán nem korlátoz, de 
azért mégis a nyolcvan százalék többségi lakosság szempontjait is figyelembe veszi, és az 
ország pillanatnyi teherbíró képességét is.  

 
ELNÖK: Én nem kívánok nagyon beszállni a vitába, de azt gondolom, ha most a 

szlovák parlamentben ülnénk, akkor meglehetősen hangosan beszélnének a magyar 
képviselők. Próbáljuk beleélni magunkat a szomszéd államok törvényhozásának helyzetébe is. 
Tehát kevesebbet ne nyújtsunk, mint amit ők nyújtanak nekünk. 

Kőszegi Zoltán! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én értem azt, hogy egy másik 

jogszabály arról rendelkezik, hogy plusz teher nem róható az önkormányzatokra, de az élet 
számtalan olyan esetet hoz, hogy mégis plusz terheket rónak a különböző intézkedések az 
önkormányzatokra. Magunk között szólva, azért nézzük már meg, hogy mennyi a realitása 
ennek! Hány településen fordulhat ez elő? Tehát, ha plusz terheket ró, akkor oldjuk meg 
állami vagy kormányzati szinten a plusz teher finanszírozását. Én úgy gondolom, hogy ez 
eléggé gyenge érv ahhoz, hogy ne támogassuk, úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy 
támogatandó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Úgy látom mindenki támogatta. Köszönöm. 
A 18. ajánlási pontról szavazunk, ez a fogyasztó 21-essel függ össze, dr. Szili Katalin 

képviselő asszony nyújtotta be. Kívánja-e indokolni? 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm, én inkább a kormány részéről kérnék 

indoklást. A javaslatom alapvetően azt célozta, hiszen nemcsak testületi döntést, hanem még 
bírósági utat is nyitva hagy a törvény, így én azt gondolom, hogy annak az indokoltsága 
alapvetően ezeken a fokozatokon keresztül megtörténik, én ezért tulajdonképpen egy 
finomítást javasoltam ebben a kérdésben. Kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt a javaslatot 
támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?  
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DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem tudjuk támogatni, az indoklás pedig ugyanaz, mint az előbb, tehát a 
hatályos nemzetiségi törvény szerint került bele ez a kitétel, és az önkormányzatokra nem 
tudunk, nem szeretnénk újabb terheket róni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki tartózkodott? Három. 
A bizottság többsége támogatja. 
A 19. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr nyújtotta be. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Itt egy kicsit másról van már szó, és egy kicsit 

továbbmegyek egyébként, mint az előzőekben. Ez a pont nem a nyelvi jogok gyakorlására, 
illetve használatára, hanem a települési feliratozásra, illetve a kétnyelvű táblák kötelező 
kitételére vonatkozik. Szándékosan továbbléptem, tekintve azt, hogy ennek olyan gyakorlati, 
anyagi vonzatai nem feltétlenül vannak, mint egy adott kisebbség nyelvét beszélő 
önkormányzati alkalmazott alkalmazásának, vagy a jegyzőkönyvek folyamatos 
elkészítésének.  

A környező országokban a kétnyelvű helységnévtáblák, illetve a hivatalos kiírások 
kétnyelvűsítése szintén a húsz százalékos arányhoz van kötve. Magyarországon a kisebbségek 
által lakott településeken a mai napig is egyébként számos olyan település van, ahol az adott 
kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot, sok esetben ennél kevesebbet sem, de a 
településnek van történelmileg kisebbségi lakossága, és egyébként is vannak kétnyelvű 
helységnévtáblák, és a hivatalokat, közintézményeket jelző táblák.  

A mi javaslatunk szándékosan alámegy a környező országokban használt limitnek, 
ugyanis a szomszédos országokban ugyanúgy 20 százalékhoz van kötve a magyar nyelvű 
helységnévtáblák, hivatali táblák használata. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek egy része 
Magyarországon egyébként is megvalósul, másrészt olyan nagy plusz terheket egy tábla 
elkészítése ott, ahol szükség van rá, nem jelent, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez egy 
nagyon jó hivatkozási alap lehet, illetve jó alap arra, hogy bizonyos szempontokból még túl is 
próbálunk a környező országokban alkalmazott gyakorlaton lépni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Hat. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 20. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, a jelenlegi szabályozást megfelelőnek érezzük. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 22. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay képviselő úr módosítója.  
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ez több ponttal is összefügg, hiszen több helyen is 

felmerül, hogy az indokoltság kérdéseit kívántam törölni, és ez a paragrafus azt írja le, hogy 
mit jelent az indokoltság. Ha az indokoltságot ki akarjuk venni, mint feltételt, és a kisebbségi 
önkormányzathoz kötni, amit szívesen vett a tisztelt bizottság, az előzőekben is támogatott, 
akkor nyilván nincs szükség arra, hogy egy paragrafus kifejtse, hogy mit jelent az, hogy 
indokoltság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
(Jelzésre.) Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Egy ügyrendi javaslatom lenne, elnök úr. Az egyik, ha 

lehet, az elnök úr mindig kérdezze meg a kormány véleményét, és akkor lehet, hogy az 
indoklások rövidebbre korlátozódnak, mert Szávay képviselő úrnak elég sok javaslata van, és 
amit támogat a kormány, nem biztos, hogy hosszabban kell indokolni.  

A másik, nem tudom, megtehetjük-e azt, hogy ha nincs meg az egyharmad, akkor nem 
szavazunk tovább, hanem bejelenti elnök úr, hogy nem kapta meg az egyharmadot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőt illik először megkérdezni, és utána a 

kormányt, de két előterjesztő van itt, és ők ezt elfogadják, akkor természetesen benne vagyok, 
de fordítva kell. (Szávay István: Én szívesen elfogadom, de nem biztos, hogy a támogatott 
javaslatokat nem indokolom hosszabban.) 

 
A 23. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István módosítója. Az előterjesztőt 

kérdezem. 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Gyakorlatilag ennek ugyanaz a lényege, mint a 17-esben 

volt, ugyanazt az indoklást tudnám ismét elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Öten. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 24. számú ajánlási pontról szavazunk, ez a 22-es módosítóhoz tartozik, dr. Lukács 

Tamás és dr. Hargitai János módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki támogatta. Köszönöm szépen. 
A 25. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

módosító javaslata. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 26. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc.  
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 27-es számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 28. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr nem akarja indokolni. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 29. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem tudjuk támogatni, ugyanis ennek a törvénynek nem a többség jogainak a 
biztosítása a feladata, de természetesen másutt, más helyen egyetértenénk ennek a javaslatnak 
a felvetésével.  

 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Csak röviden annyit, hogy van egy hasonló javaslatom is másutt, és egyben indokolom 

ezt a kettőt. Kritika tárgyává tettük, hogy ez a törvény nem tartalmaz elég sok helyen 
szankciót, be is nyújtottunk emiatt elég sokat. Másrészt nem tudom, hová lehetne egy ilyen 
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pontot beiktatni, de nem látok semmilyen olyan koherenciazavart, ami miatt problémás lenne, 
hogy adott esetben a kisebbségi jogok érvényesülésébe beletartozzanak bizonyos kisebbségek 
számára előírt kötelezettségek is. Itt alapvetően azt hiszem, hogy erről van szó, még akkor is, 
hogyha a törvény alapvetően a nemzetiségi jogokról szól.  

Ugyanakkor a nemzetiségi jogok tekintetében a többség kötelezettségeit fogalmazza 
meg a kisebbségekkel szemben. Ezzel semmi gond nincsen, mi ezt támogattuk. Nagyon 
helyes az, hogy többségi kötelezettségeket a kisebbségekkel szemben előír, ugyanakkor 
hogyha a többség számára kötelezettségeket ír elő a kisebbségekkel szemben, akkor úgy 
gondolom, hogy ezen jogok tekintetében a kisebbség részéről is meg lehetne állapítani 
kötelezettségeket a többséggel szemben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A rasszizmussal, illetve az egyenlő bánásmóddal foglalkozó jogszabályok 
között lenne ennek a helye, ez a véleményem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Öten támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Hat. 

A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 30. számú ajánlási pontról szavazunk, Berényi László képviselő módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás) 12 igen. A bizottság támogatja. 
A 31. számú ajánlási pontról szavazunk, dr. Lukács Tamás és dr. Hargitai János 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hárman. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 32. számú ajánlási pont következik, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. Képviselő úr? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Itt megint egy olyan fogalommal találkoztunk, amivel 

nem nagyon tudunk mit kezdeni. Az indokolt beválasztani kifejezést egy törvényben nem túl 
jó alkalmazni, de rendben van, ebbe ne kössünk bele, mert nyilván kötelezővé is lehet tenni 
értelemszerűen, viszont a jogalkotó nyilván azt szeretné, sürgetné, hogy ha lehetőség van rá, 
akkor az adott nemzetiséggel foglalkozó bizottságban legyenek ott a nemzetiségi képviselők. 
Nem nagyon értem, hogy miért nem támogatja a kormány, ha már egyszer nincsenek ott, 
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akkor állandó meghívottként részvételi jog illesse meg őket, ha csak ezt másfajta kötelezettség 
nem írja elő. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A 105. § (2) bekezdése ebben a törvényjavaslatban a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének tanácskozási jogot biztosít a helyi önkormányzat testületi ülésén, 
tehát a 105. § (2) bekezdése.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Az önkormányzati törvény szabályozza a testület 

üléseit. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kik támogatják? (Szavazás.) Négy támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 33. számú ajánlási pontról szavazunk, Schiffer András képviselő úr javaslata. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, az elnök tanácskozási joga rögzítve van.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 34. számú javaslat Kövér László, dr. Lukács Tamás, Gulyás Gergely, Habis László 

képviselők módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, az a javaslat, hogy a 12. § egészüljön ki a következő új (2) 
bekezdéssel: Más állam állampolgársága a magyar állam hozzájárulása nélkül szerezhető 
meg.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Ki 

tartózkodott? Három. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 35. számú ajánlási pontról szavazunk, Berényi László módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag 

támogatja. 
A 36-osról szavazunk, Gulyás Gergely módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság támogatja. (Jelzésre.)  
Igen, képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nagyon sokan gondolkodtunk ezen, és szerettünk volna 
beadni egy módosítót, de végül nem tudtuk megfogalmazni, hogy mit akarunk ezzel kezdeni, 
méghozzá azzal, hogy mit jelent az, hogy nemzetiségének megfelelő nevet ad neki. Most nem 
akarom elpoénkodni a dolgot, de hogyan zárjuk ki, hogy Lakatos Nintendó meg Kolompár 
Winnetou, Tarzan, Szamanta és egyéb nevek legyenek?  

Teljesen komolyan kérdezem most, ugyanis nyilván a magyar névadási szabályok 
szerint az akadémiai névjegyzékben szereplő neveket lehet adni utónévként, és ez a törvény 
helyesen nem vonatkozik a nemzeti közösséghez tartozókra, nyilván az Akadémia vizsgálja, 
hogy a horvátoknál van-e olyan férfi- vagy lánynév, amilyen, viszont azért ennek van egy 
káros mellékhatása is, hogy tényleg szabadon adhatnak bármilyen hülye nevet, mondván, 
hogy ő nemzetiséghez tartozik. Azért mondom, hogy erre mi sem tudtunk semmit kitalálni, de 
ahogy látom, ezt a kérdést ez a javaslat sem rendezi. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel 
kapcsolatban mi a véleményük. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tudomásom szerint néhány évvel ezelőtt megjelent egy nemzetiségi 
utónévtár, amely mind a 13 közösség által konszenzusos módon elfogadott keresztneveket 
tartalmazza. Azt nem tudom, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézete hozott-e azóta más 
rendelkezést, de úgy gondolom, tényleg szappanoperák és egyebek hatására rendkívül furcsa 
névadási gyakorlat kezd elharapózni. Nem tudom, hogy ebben a törvényben ilyen negrációt 
hogyan lehetne beilleszteni. Úgy gondolom, hogy a Nyelvtudományi Intézet feladata, hozzá 
kellene fordulni elsősorban a dologgal a szabályozás miatt. 

 
ELNÖK: Igazán nem akarom sürgetni a dolgot, már csak 60 van vissza, és a 37-esnél 

tartunk. Tehát a 37-es, Szávay képviselő úr módosítója következik. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, ugyanis a törvény a nemzetiségi jogokról és 
kötelezettségekről szól. 

 
ELNÖK: A képviselő úr nem kíván indokolni. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. Nem elegendő a jegyzőkönyvnek 

annyit mondani, hogy nem kapta meg az egyharmadot?  
 
ELNÖK: Nem. Egyébként pedig szeretnék kérni a képviselőket, hogy határozottan 

jelezzék, hogy hogyan szavaznak, mert néha próbálom kitalálni, nem mindig szavazunk 12-
en, csak mellékesen jegyzem meg, és így kicsit nehéz. 

A 38-as számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 
módosítója. Előterjesztő?  

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. Felhívom a tisztelt képviselő hölgyek és urak figyelmét, 
hogy a cigány és az örmény kisebbség esetén a magyar nyelv is a nemzetiség által használt 
nyelvek egyike.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem? (Szavazás.) Tíz. 
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A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 39-es számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: Képviselő úr nem indokol. Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Hét. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 40-es számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 41. számú ajánlási pontról szavazunk, Berényi László képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság többsége támogatja.  
 
A 42. számú ajánlási pontról szavazunk, dr. Kiss Sándor módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A többi 

nem, nyolc. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 43. számú ajánlási pontról szavazunk, Berényi László képviselő úr módosítója. 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság többsége támogatja. 
A 44. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
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A 45. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, a hatályos szabályozást tartanánk fenn.  
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Megint egy gumiszabály, amit nem tartok jónak és 

helyesnek. A következő paragrafus tartalmaz olyan kitételt, amely a törvényben 
meghatározottak szerinti oktatást ír elő. Egy ilyen megfogalmazás, mi az, hogy az 
elsajátításhoz szükséges? Ki dönti el, hogy mi az elsajátításhoz szükséges óraszám és 
színvonal? Úgy gondoljuk, hogy a törvényben egész nyugodtan le lehetne fektetni, hogy hány 
kötelező magyar órát kell egy nemzetiségi iskolában tartani. Szerintem ez elég alapvető. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki nem? (Szavazás.) 

Hét. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 46. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, a kulturális autonómia természetesen a központi gondolata 
a törvényjavaslatnak, viszont a fejezet a kulturális önigazgatásról szól.  

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Nekem csak egy kérdésem lett volna, hogy mi a 

különbség az önigazgatás és az autonómia között.  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szinonimáról van szó, lehetőség szerint használjuk a magyar megfelelőjét.  
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Én úgy gondolom, hogy amikor a nemzeti ügyek 

kormánya elkötelezett a környező országokban élő magyar közösségeinek 
autonómiatörekvései támogatásáért, akkor mi nyugodtan használjuk ugyanazt a kifejezést, a 
hazai nemzetiségek tekintetében, amely törekvéseket nem önigazgatási törekvéseket 
támogatnak, és nem székely önigazgatási törekvéseket támogatnak önök sem, kormánypárti 
képviselőtársaim és mi is, hanem autonómiatörekvések, akár kulturális, akár területi 
autonómiáról legyen szó. Úgyhogy szerencsésnek tartanám, főleg, ha megerősítette 
főosztályvezető úr, hogy szinonimáról van szó, így még kevésbé látjuk akadályát annak, hogy 
ezt a szót használjuk. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egy kiegészítést tennék hozzá. Nem pontosan az előttem lévő indoklást 
mondtam, de tágabb fogalom a kulturális autonómia, amelynek központi része a közigazgatási 
önigazgatás vagy kulturális önigazgatás. Tehát egy tágabb fogalom az autonómia, amelybe 
nyilván benne van nagyon sok minden egyéb is.  
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ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Egyetlen mondat csupán, nyilván, én nem 

szeretnék ennél a kérdésnél leragadni, de önmagában az önigazgatás a nemzetiségre 
vonatkozik, tehát a saját igazgatásról szól, az autonómiában már a többségi nemzet is benne 
van, hogy milyen jogokat biztosít. A kérdés az, én egyetértek abban a képviselő úrral, hogy ha 
mi elvárunk bármit a saját, határon túl élő magyarjaink számára, akkor én azt gondolom, és ha 
valóban, önmagunkkal szembeni elvárás az, hogy ezt mi elismerjük, mint többségi társadalmi 
hozzájárulást a nemzetiségekhez, akkor szerintem nem kell félni attól, hogy ezt a 
főosztályvezető úr által említett szinonimát használjuk. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Félelemről szó sincs, az egész törvény számtalan oldalról a kulturális 
autonómia jogosítványait részletezi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik nem 

támogatják? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolcan. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 47-es számú ajánlási pontról szavazunk, dr. Kiss Sándor módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Hét. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Három. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 48-as számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Kivétel nélkül sérelmezték egyébként a kisebbségi 

önkormányzatok, illetve jelezték fenntartásaikat ezzel a ponttal szemben akkor, amikor a 
törvényt véleményezték. Számos olyan eset lehetséges és életszerű, amikor bizonyos 
átalakításokat meg lehet, illetve meg kellene tenni az átvett intézményekben. Én úgy 
gondolom, hogy amennyiben az átadó beleegyezése megvan, kellő garancia lehet a törvény 
szellemiségét, az eredeti jogalkotói szándék érvényesüléséhez. Köszönöm. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nagyon rövid indoklást fűznék hozzá. A törvényjavaslat célja nem az átadó és 
nem az átvevő jogainak védelme, hanem az intézményi működés, a foglalkoztatottak és a 
szolgáltatást igénybe vevők érdekeit védi a hatályos szabályozással egyezően.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kik támogatják? (Szavazás.) Három. Ki nem? 

(Szavazás.) Hét. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
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A 49-es ajánlási pontról szavazunk, ez az 59-essel függ össze, Szávay István képviselő 
úr módosítója. Előterjesztő?  

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem húzni akarom az időt, csak elképesztő ez a görcsös 

ragaszkodás ehhez a hülyeséghez, amit kitaláltak ezzel a négy fővel. Miről volt szó? Arról 
volt szó, hogy tavaly, amikor módosítottuk a vonatkozó törvényt, a kisebbségi 
önkormányzatokról szóló törvényt, akkor eredetileg az volt a szándék, hogy a korábban ötfős 
kisebbségi önkormányzat három főre akarták csökkenteni úgy, hogy előtte nem egyeztettek 
annak idején Szászfalvi államtitkár úrék a kisebbségekkel. Ez nyilván, kiverte a biztosítékot 
mindenhol a kisebbségi önkormányzatoknál, és azért, hogy a kormány már ne hátráljon ki 
teljesen az eredeti szándékából, ezért lett végül is négyfős a települési kisebbségi 
önkormányzat, ami egy ésszerűtlen, működésképtelen dolgot eredményezett egy csomó 
helyen.  

Ebben a pontban az, hogy most a jogalkotó, vagy a kormány ehhez a négy főhöz 
továbbra is ragaszkodik, egy ésszerűtlen önigazolást látok, semmi mást, mert semmilyen 
racionalitás nem támasztja alá, hogy egy kis létszámú testület páros fővel működjön. Ebben 
csak az van, hogy nem hajlandóak a korábbi egyeztetési kudarcukat ezzel kapcsolatban 
belátni. És ezt az összes érintett önkormányzat jelezte, egy csomó helyen probléma volt, a 
különböző szervezetekbe jutottak be képviselők nem tudtak működni, nem tudtak elnököt 
választani, működésképtelenné vált a szervezet. Nagyon szépen kérem önöket, hogy legyenek 
egy kicsit saját magukkal szemben is elnézőek, és gondolják meg még egyszer ezt a pontot. 
Ne csináljanak ebből presztízskérdést, ezt innen üzenem a kormány képviselőinek, de el 
fogom mondani a részletes vitában, hogy ebből a négyfős javaslatban a kormány már semmi 
mást nem csinál, csak presztízskérdést. Semmi értelme nincs egy bármilyen testületet páros 
létszámmal működtetni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azt már most jelzem, hogy ezután biztosan tartunk öt perc szünetet. 

(Jelzésre.) Tessék, képviselő úr. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak Szávay képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy 

ahol nem etnobizniszszerűen alakulnak meg a kisebbségi önkormányzat, ami ellen egyébként 
a Jobbik is küzd, ott kizárt dolognak tartom, hogy működésképtelenné válik azért egy ilyen 
testület, mert négyen vannak benne, hogy nem tudnak elnököt választani. Ez csak ott 
fordulhat elő, ahol személyi, egyéni vagy szűk csoportérdekek mentén húzódik ez az egész 
történet, és valóban nem a kisebbségi érdeke képviselete, vagy azok védelme vezérelte azokat 
az embereket, akik egy-egy ilyen testületbe bekerülnek. Én nem mondanám, hogy az öt fő 
mentené meg ezeket a működésképtelenség határára sodródott testületeket, a négy fővel 
ugyanúgy tud működni, mint hárommal vagy öttel, nem ezen múlik, hogy négy vagy öt. 
Képviselő úr, szerintem ez nem egy görcsös ragaszkodás, ez az életben így van. Szerintem a 
négy is sok helyen, a legtöbb helyen a három teljesen normális létszám lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szeretnék megnyugtatni mindenkit, nem presztízsszempontok, hanem az a 
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racionális szempont vezérel bennünket, hogy szélsőséges esetben egy helyi kisebbségi 
önkormányzat létszáma ne haladja meg a kistelepüléseken működő települési önkormányzat 
létszámát. Tehát párhuzamos a létszámcsökkentési tendencia mind a nemzetiségtől független 
helyi önkormányzati testület, mind a nemzetiségi önkormányzati testület esetében.  

 
ELNÖK: Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak a jegyzőkönyv és az utókor számára szeretném 

elmondani, Kőszegi képviselőtársam, ennek semmi köze nincs az etnobizniszhez. Olyan 
szinten nincsen köze hozzá, hogy az etnobizniszes testületek úgy működnek, hogy Kolompár 
Gusztáv nevű örmény, ruszin kisebbségi önkormányzati jelölt a 3-4 fős családjával beveszi a 
helyi ruszin, illetve lengyel kisebbségi önkormányzatot. Tehát az etnobizniszes testületekben 
egyáltalán nincs probléma a 4 fővel, ez azokban az esetekben van és létezik, ahol több valódi 
nemzetiségi önkormányzat működik, mint például a románoknál, a cigányoknál úgy szintén, 
ahol a választáson több különböző kisebbségi szervezet jelöltjei közül kerülnek ki az 
önkormányzat tagjai, ahol adott esetben olyan személyes ellentétek feszülhetnek a különböző 
szervezetek között, amely veszélyezteti a kisebbségi önkormányzat működőképességét. Erre 
sajnos számos példa volt az elmúlt évben. 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak egyetlenegy mondat, hogy az etnobizniszben 

konkurens csoportok is vannak, és nem feltétlenül egyetlenegy csoport képviselői kerülnek 
be, úgyhogy ezért fordulhat elő. Nézze meg az életben ezt, Szávay képviselőtársam, és ne 
csak elméletben közelítse meg ezt a témát. 

 
ELNÖK: A dél-jemeni és az észak-jemeni valóban nagyon hasonlít egymásra, de ha a 

törvényt elfogadjuk, utána valószínűleg nem lesz etnobiznisz, habár, lehet, hogy már arra is 
megvannak a megoldások.  

Ki támogatja a 49-es ajánlási pontot? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. 

A bizottság egyharmada sem támogatja.  
Az 50. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István, ugyanerről 

szól. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.  
A bizottság egyharmada sem támogatja.   
Az 51. számú ajánlási pontról szavazunk, Schiffer András képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. (Jelzésre.) 
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr, továbbra is ragaszkodom ahhoz az ügyrendi 
javaslatomhoz, hogy ne kelljen a szavazatokat megszámolni, ha valaki kéri, hogy az ő 
szavazatát a jegyzőkönyvben rögzítsük, akkor igen.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): De meg kell számolni. 
 
ELNÖK: Én ezt már az előbb is értettem, de nekem meg kell számolnom. Az előbb is 

fogtuk az adást, én képviselő urat kérem, hogyha úgy gondolja, akkor szavazzon, ha nem, 
nem, de nekem meg kell számolnom.   

Az 52. számú ajánlási pont szintén dr. Schiffer András képviselő úr módosítója. 
Előterjesztő? 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
Az 54. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Indokolatlannak tartjuk, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elég szomorúnak tartom, ha ezt az előterjesztő nem 

támogatja. Kíváncsi lennék, hogy miért nem, de akkor nem akarok belemenni. Már most is 
elhangzott ezen a bizottsági ülésen, hogy mennyire szeretnénk az etnobiznisz ellen fellépni, 
ezért nem értem, hogy miért csak az előző két választásra nézünk vissza akkor, amikor 
megállapítjuk, hogy valamely kisebbségi önkormányzati választáson részt vett személy 
korábban szerepelt más kisebbségi önkormányzat színeiben.  

Számos olyan esetet felderítettünk a kollégáimmal, táblázatot is tudok önök elé tenni, 
legalább 30 olyan esetet, hogy bizonyos személyek ’94-től kezdve hogyan váltogatták 
különböző kisebbségi önkormányzatban a színeiket, közülük van olyan is, aki 2002 óta már 
standard, ugyanabban a kisebbségi önkormányzatban dolgozik, konkrét nevet is tudnék 
mondani, aki 2002 folyamatosan románok, de előtte cigányok voltak ’94-ben és ’98-ban.  

Érthetetlen számomra, nem értem, hogy őket miért engedjük be a körbe, vagy miért 
mondja azt az előterjesztő, hogy indokolatlan visszanyúlni a törvény alkalmazásának 
kezdetéig. Ha komolyan vesszük azt, hogy ezek ellen a jelenségekkel fel kívánunk lépni, a 
választási adatbázis, nyilvántartás megvan, mindenki ’94-ig visszamenőleg ellenőrizhető, 
hogy adott kisebbség színeiben volt-e jelölt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Mindenki támogatta. A bizottság egyhangúlag 

támogatta.  
Az 55. számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, viszont a választási eljárásról szóló törvényben 
szabályozandónak érezzük. Elvileg támogatjuk ott a javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Komolyan, próbálnék rövid lenni, de muszáj 

hozzászólnom. Főosztályvezető úr, azért nem lehetett az etnobiznisz ellen eddig fellépni… 
Hogy most melyik törvényben kellene szerepelnie, melyikben nem, ha megnézzük a magyar 
jogrendszert, hogy hány olyan kitétel van, hogy öt törvényben szerepel egymással 
párhuzamosan, ezért nem indokoltnak, amit ön elmondott. Azért nem lehetett a tavalyi évben 
semmit csinálni például azokkal a borsodi cigányokkal, akiket én feljelentettem egyébként, 
hogy ruszin meg román önkormányzati színekben működnek, mert a rendőrség a nyomozás 
során elismerte, hogy igazam van, igen, ezek az emberek hamisan nyilatkoztak, de a hamis 
nyilatkozatukhoz a jogalkalmazó nem fűzött jogkövetkezményt. Ha ezt a törvényben most 
nem fogjuk lefektetni, ez a későbbiekben is el fog sikkadni.  

Jelen állás szerint, a mostani törvény szerint, amit önök el akarnak fogadtatni, aszerint 
a helyzet továbbra is ugyanaz, hogy aláíratnak egy papírt, hogy korábban nem voltam más 
nemzetiségi önkormányzatban, közben valójában igen, és ennek az égvilágon semmi 
jogkövetkezménye nincsen a továbbiakban. Nagyon kérem önöktől ennek a megfontolását, 
különben fenntartjuk a mostani lehetetlen állapotot, ahol senkit nem lehet felelősségre vonni 
azért, mert a törvényt nem tartja be. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyáltalán nem az a célunk, hogy a mostani lehetetlen állapot fennmaradjon, 
csupán jogtechnikai kérdés, hogy nem itt, hanem ott be fog épülni az a garancia, amit nagyon 
sokan, mindannyian szeretnénk, hogy beépüljön. Tehát a visszaélés lehetősége a választójogi 
törvényben a mostani törvény-előkészítés stádiumban 99 százalékig úgy tudjuk, hogy 
biztosítva lesz. Ezt a törvényt nem a mi tárcánk készíti. (Jelzésre.)  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Úgy gondolom, azért lehetne támogatni, mert rendben 

van, hogy egy másik jogszabályban szabályozzuk, de ha ebben a törvényben is szabályozzuk 
ezt a kérdést, akkor ez egyértelmű üzenet arra, hogy a valódi nemzetiségeknek és a 
nemzetiségeket valóban képviselők érdekeit képviseli végre ez a törvény. Az egy másik 
történet, hogy a választásjogilag meg egyébként egy másik törvényben mit, hogyan 
szabályozunk. Ezt a törvényt azok fogják nézni, akik a nemzetiségek ügyeivel, jogaival 
kapcsolatban érdeklődnek, érdekeltek vagy érintettek, úgyhogy jó, hogyha benne van. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Jogász kollégáim megfogalmazása szerint nem tekinthető ez a nyilatkozat 
közokiratnak, viszont a garanciák más megfogalmazásban a választójogi törvényben 
beépíthetők, és a pillanatnyi tervezetben, szövegváltozatban ez szerepel, csak nem vagyok 
jogász, és nem tudom ennél precízebben megfogalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): A köznevelési törvénnyel kapcsolatban is volt olyan, 

hogy például a Ptk. szabályozza a szülő vagy a gondviselő fogalmát, és ott is, amikor a 
képviselő úr kiállt a javaslata mellett, hogy egyértelműen fogalmazzuk meg a köznevelési 
törvényben, akkor az volt az indoklás, hogy attól függetlenül, hogy egy másik jogszabályban 
ez egyértelmű, hogy mi a szülő vagy mi a gondviselő, a jogalkalmazó, de egy pedagógus vagy 
egy igazgató nem nézi meg mind a 25 jogszabályt, meg itt-ott úgy van, hanem azt a 
jogszabályt nézi, ami szerint ő dolgozik, ezért nagyon jó, hogyha benne van a jogszabályban. 
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Nem lesz probléma, ha két szóval több van egy törvényben, hiszen nem üti ki egyik a másikat, 
ezért én úgy gondolom, hogy ebben a jogszabályban jó, hogyha benne van, úgyhogy 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Van akadálya annak, hogy szavazzunk? (Nincs jelentkező.) Kik támogatják? 

(Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A bizottság létszáma folyamatosan apad. 
Az 56. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István képviselők 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Senki sem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 

Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
Hányan vagyunk, tegyünk egy próbát! Nyolcan vagyunk összesen. 
Az 57. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 

tartózkodás, hét nem. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
Az 58. számú ajánlási pontról szavazunk, Berényi László. 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.  
A bizottság többsége támogatja. 
A 60. számú ajánlási pont, Lendvai Ildikó és Nyakó István. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 61. számú ajánlási pont következik, Gulyás Gergely módosítója, ez összefügg a 62-

essel. 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hat. Ki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
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A bizottság többsége támogatja. Köszönöm. 
A 63. számú ajánlási pont összefügg a 65-össel, Lendvai Ildikó és Nyakó István 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 64. számú ajánlási pont Berényi László módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatni tudjuk. 
 
ELNÖK: Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Ki ellenezte? (Nincs jelentkező.)  
Nyolcan támogatták, a bizottság támogatta. 
A 66. számú ajánlási pont, Berényi László. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. (Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: A 66-os összefügg a 67-essel. Még egyszer kérdezem az előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk.  
(Szávay István: Ez egy elírás volt a törvényben, amit módosítani kívánnak, vagy más 

egyéb?) 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nálam semmi magyarázat erre. 
 
ELNÖK: Technikai jellegű. Kik támogatják? (Szavazás.) Mindenki támogatta. 

Köszönöm. 
68-as, Lendvai Ildikó és Nyakó István. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás 

és hat nem. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Önök észlelik ezt a problémát, vagy kívánják rendezni 

valamilyen módon, amit Lendvai képviselő asszony felvet, hogy mi van akkor, hogyha nincs 
hivatala az önkormányzatnak? Erről volt szó a vitában is, és nem volt erre semmilyen 
megoldás, hogy ilyenkor mit kell csinálnia a kisebbségi önkormányzatnak.  

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A törvényjavaslatnak 80. § (4) bekezdése részletesen szabályozza a helyi 
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásának kötelező elemeit. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A 69-es számú ajánlási pont következik, ez összefügg a 70-essel, dr. Kiss Sándor 

nyújtotta be. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Kénytelen vagyok hozzászólni. Kérdezem, hogy jól 

értelmezzük-e azt, hogy itt fel van sorolva egy csomó dolog, amihez a nemzetiségi 
önkormányzat egyetértése szükséges. A szociális ellátás kérdéskörét tartjuk itt egy kicsit 
problémásnak. Az, hogy a szociális ellátáshoz a helyi kisebbségi önkormányzatnak az 
egyetértése szükséges legyen, azért ez adott esetben okozhat majd szerintem feszültségeket, 
illetve problémákat a településeken. Én ezt végiggondolnám, tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaim, és most nem akarok belecsúszni semmilyen hangulatkeltésbe ezzel 
kapcsolatban, de gondoljuk végig azt, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatnak egyet kell 
értenie a szociális ellátásnak a települési önkormányzatban megfogalmazott rendeleteivel. Én 
ezt nagyon veszélyes pontnak látom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Tessék! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, én Szávay képviselő úrtól 

kérdeznék. A módosítás arra vonatkozna, hogy a véleménye kikérése maradjon. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): (Mikrofon nélkül.) Itt egy csomó dolog fel van sorolva, 

hogy mi szükséges, mihez szükséges melyik kisebbségi önkormányzatnak az egyetértése. 
Nagyon helyes, hogy a kulturális és egyéb téren, de a társadalmi felzárkóztatás és a szociális 
ellátásnál csak a kisebbségi önkormányzat véleményének kikérése maradjon, ezt javasoljuk, 
de ne az egyetértés legyen, mert ez megbéníthatja az önkormányzat működését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem? (Szavazás.) 

Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság többsége támogatta.  
A 71. számú ajánlási pontról szavazunk, Lendvai Ildikó és Nyakó István módosítója. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, mert a nemzetiségek jogai nem csorbulnak, a hatályos 
szabályozás szerint csak helyi önkormányzati vagy állami döntéshez kapcsolt az egyetértési 
jog. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs 

jelentkező.) Senki sem. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 72. számú ajánlási pont következik, dr. Szili Katalin képviselő asszony. Kívánja-e 

indokolni. (Dr. Szili Katalin: Nem.) Előterjesztő? 
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DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): A poén kedvéért, feltehetőleg Berényi Lászlónak 

kellett volna átkeresztelni magam, hogy esetlegesen támogatást kapjak a kormányzattól, de 
köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.)  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ehhez még annyit szeretnék hozzátenni szintén, hogy a 

nemzetiségi önkormányzatok többsége kérte ennek a törvénybe iktatását, mint ahogy ez eddig 
a korábbi törvényben benne volt. Ezt kifogásolták is az országos kisebbségek. (Kőszegi 
Zoltán: Ez eddig is megvolt. Jó a poén.) Igen, jó a poén. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Házelnök asszonynak szeretném mondani, hogy a törvényjavaslat 105. § (2) 
bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnökének tanácskozási joga biztosított a helyi 
önkormányzat testületi ülésein.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) Három. 
A bizottság többsége támogatja. 
A 73. számú ajánlási pont Szávay István módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Jelzésre.)  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, elnök úr, de ez konkrétan a kisebbségektől 

érkezett jelzés. 
 
ELNÖK: Bocsánat, szerintem térjünk vissza az eredetihez, mert így viszont háromszor 

kell szót adni. Tehát nem jó az a javaslat, bocsánat, én megpróbáltam gyorsítani, de így csak 
lassítjuk. Igen! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Konkrétan a kisebbségi önkormányzatoktól érkezett az a 

jelzés, hogy nem értenek egyet azzal, hogy kötelező legyen mindenhol kétnyelvű 
jegyzőkönyvet elkészíteni azon egyszerű oknál fogva - és ennek megfontolását javaslom 
számukra -, mert több kisebbség nem az irodalmi nyelvet használja, és nem irodalmi nyelven 
társalognak egymással. Folyik az önkormányzat ülése, és sok esetben fölösleges 
adminisztrációnak tartják, ha kötelező irodalmi nyelven, például szlovénen el kell nekik 
készíteni a jegyzőkönyvet. Az ő javaslatukra tettem ezt a megengedő javaslatot, amely nem 
tenné kötelezővé a kisebbségi önkormányzatok számára. Nyilván, aki ezt fontosnak érzi, és a 
kisebbségi önkormányzatok többsége nyilván fontosnak érzi, hogy németül vagy horvátul 
vezesse a saját jegyzőkönyveit, de kötelezővé tenni, hogy a tárgyalás nyelvén készüljön a 
jegyzőkönyv, indokolatlan szigorítás szerintem, és a javaslatom pont ennek kiküszöbölését 
célozza. Köszönöm.  
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk, ugyanis egyfelől a törvényességi felügyeletet a 
kormányhivatalok biztosítják, a törvényjavaslat viszont a kiemelt figyelmet a nemzetiségek 
nyelvi jogainak szenteli, hiszen a közösségi nyelvhasználat egyik legfontosabb területe az 
önkormányzati működéshez kapcsolódik. A javaslat egy olyan elfogadható formula, ami nem 
vagy-vagy, hanem is-is.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, csatlakoznék Szávay képviselő úrhoz. Ez 

összefügg a 15., 16. ajánlási ponttal, és hogyha ott támogattuk Szávay István képviselő úr 
javaslatát, márpedig támogattuk, és ha azt akarjuk, hogy összhangban legyen, furcsa lenne, 
hogyha ezt nem támogatnánk. De elképzelhető, hogy a kormány ott azért nem támogatta, mert 
itt, ezeknél a pontoknál másként kívánta szabályozni, ezért nem támogatta ott azt a javaslatot, 
és itt bukott ki újra a történet. Én csak a bizottság tagjainak a figyelmét szeretném felhívni, 
hogy ha ott támogattuk, ez azzal van összhangban, úgyhogy én támogatandónak tartom. 

 
ELNÖK: képviselő úr megelőzött, épp ezt akartam mondani. Kik támogatják? 

(Szavazás.) Mindenki egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
74-es, Berényi László. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Ki ért egyet? (Szavazás.) Mindenki. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. 
A 75-ös összefügg a 76-ossal, Berényi László. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Ki ért egyet? (Szavazás.) Mindenki. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. 
A 77-es Lendvai Ildikó és Nyakó István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Senki. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 78-as Lendvai Ildikó és Nyakó István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki Nem támogatja? (Szavazás.) Hat. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
79-es, Szili Katalin képviselő asszony. Kíván szólni? 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Nem. 
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ELNÖK: Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. 

Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Egy dolgot tennék hozzá, mindösszesen egy dolgot 

célozott alapvetően, hogy a törvény kimondja, hogy köztisztviselők önmagukban a 
nemzetiségi önkormányzatnál dolgozók véleményem szerint ez egy teljesen felesleges előírás. 
A munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás is nyugodtan beleférne ebbe. Én csorbításnak 
találom, az önkormányzatok döntési helyzete csorbításának tekintem. 

 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csak annyit tennék hozzá, hogy megoszlott az országos nemzetiségi 
önkormányzatok vezetőinek véleménye ebben a kérdésben, egy részük mellette, egy részük 
ellene volt.  

 
ELNÖK: 80. számú, Gulyás Gergely. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki. A bizottság támogatta. 
A 81. számú Szávay István módosítója. Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A nemzetiségi önkormányzatok többség ezzel nem értett 

egyet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 82-es Bödecs Barna, Szávay István módosítója. Indoklás van-e? Nincsen. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. 

Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
83-as, dr. Szili Katalin képviselő asszony. Van indoklás?  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Nincsen. 
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ELNÖK: Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet, a feladatfinanszírozás rendszere a helyi önkormányzatok 
esetében 2013-tól működik, a nemzetiségi önkormányzatok esetében azonban 2007-től 
működő rendszerről beszélhetünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatják? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr, bocsánat. Kérhetek új szavazást a 82-esnél? 

Két igen volt, de ha lehet, én is igennel szavaznék. 
 
ELNÖK: Persze. A 82-es Bödecs Barna, Szávay István módosítója. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 84-es Lendvai Ildikó és Nyakó István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő 

tartózkodás, hat nem. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 85-ös Lendvai Ildikó és Nyakó István módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő 

tartózkodás, hat nem. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 86-os dr. Kiss Sándor módosítója. Előterjesztő? 
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 

tartózkodás, öt nem. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 87-es Bödecs Barna, Szávay István módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság többsége támogatta. 
A 88-as számú ajánlási pontról szavazunk, Szávay István módosítója. Kívánja-e 

indokolni? Nem. Előterjesztő?  
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DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem értünk egyet. A véleményezési törvényjavaslat a 118 § (1) bekezdésében 
tartalmazza.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Öt nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot.  
A 89. számú ajánlási pontról szavazunk, dr. Szili Katalin képviselő asszony. Indoklás? 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Egy mondatot.  
Ma december 6. van, köszöntök mindenkit a mikulás napján, és 2012. január 1-jén 

lépne hatályba ez a törvény. Tételezzük fel, hogy a kihirdetés, minden megtörténik, de a 
felkészülés és egyéb kérdések is azt indokolják, hogy később lépjen hatályba, úgyhogy ez a 
javaslatom lényege.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ez összefügg a 90., 91., 92., 93. számú ajánlási ponttal. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Azért nem tudunk egyetérteni, mert főszabályként a 2012. január 1-jei 
hatályba lépést tartalmazza a törvényjavaslat, és ez minden olyan rendelkezésre vonatkozik, 
amelyhez hosszabb felkészülési idő nem szükséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Hat nem.  
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 94. számú ajánlási pont összefügg a 97., 98-assal, Berényi László képviselő úr 

módosítója. Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Tehát heten 

szavaztunk ennél a pontnál. 
A bizottság többsége támogatta. 
A 95-ös ajánlási pontról szavazunk, mely a 96-ossal függ össze, Berényi László. 

Előterjesztő?  
 
DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság többsége támogatja.  
Ezzel véget ért a törvényjavaslat módosító javaslatairól a szavazás. Köszönöm szépen 

Székely úr hathatós segítséget. 3,5 perc szünetet rendelek el.  
 

(Rövid szünet.) 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám) (Lázár 
János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. 
Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella 
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(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Folytatjuk munkánkat. Következő napirendi pontunk az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslat, és a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatokat vitatjuk meg. A kormány részéről szeretném köszönteni Csonka Ernő 
helyettes államtitkár urat, illetve Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes urat. Köszönöm 
szépen, hogy a bizottsági ülésünkön segítik a munkánkat.  

Az előterjesztők részéről úgy látom, hogy a teremben nincs itt képviselő, úgy rátérünk 
az ajánlási pontokról való szavazásra.  

A jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy dr. Kovács Ferenc alelnök urat 
helyettesítem, illetve az ülés során Ékes Ilona képviselő asszony helyettesítette Révész 
Máriuszt.  

A 2. számú ajánlási pontról szavazunk először, ez összefügg a 15., 21., 37. és 39. 
ajánlási pontokkal, Mesterházy Attila, dr. Molnár Zsolt és dr. Lamperth Mónika képviselők 
nyújtották be. Megkérdezem a kormány véleményét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! KIM szakmai álláspontot tudok 
képviselni. Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Egy igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Hét 

nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 4. számú ajánlási pontról szavazunk, Kövér László módosító javaslata. Kérnénk a 

KIM álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Kalmár Ferenc András közbeszól: Nem kellene erről 

beszélni?) Ha képviselő úr megnyomja a mikrofont, szót adok. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Emelem a kezem, hogy adjál szót. 
 
ELNÖK: Igen, megadtam a szót. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Igazából, végiggondolva ezt a két rendszert, itt arról van szó, hogy vagy listára fognak 
szavazni a határon túli magyarok, vagy kialakítunk körzeteket, amelyekben egyéni indulók 
lesznek, és akkor egyénekre fognak szavazni. Itt érdemes mérlegelni, hogy mi az előnye, mi a 
hátránya mind a kettőnek.  

A listás szavazásnál - és ezt most az én olvasatomban mondom, hogy ez hogyan néz ki 
-, előjöhetnek azok az aggályok, amelyek a magyar társadalomban benne vannak, hogy miért 
szólnak bele a határon túliak az anyaország belügyeibe. Van a társadalomban egy ilyen típusú 
vélemény, és ezt nem tartják jónak. A másik oldalról pedig a listás szavazás kevésbé viszi ki a 
határon túlra az itteni feszültségeket, a belső, anyaországi feszültségeket.  

Ha körzeteket alakítunk, akkor az előző érvelés, miszerint az itteni társadalombeliek, 
vagy sokan közülük azt mondják, hogy nem szóljanak bele a magyarországi, anyaországi 
belügyekbe a határon túliak, kevésbé állja meg a helyét, mert lesz egy pár képviselő, aki 
határon túliakat fog képviselni itt a parlamentben, itt fognak ülni, de nem lesz olyan számuk, 
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hogy befolyásolni tudják meghatározó módon a döntéseket. Viszont a másik oldalról az itteni 
feszültségek a kampány során kimehetnek a határon túlra, és ezek okozhatnak gondot. Szóval, 
így is, úgy is lehet. Vannak országok, amelyek alkalmazzák a határon túli körzet módszerét, 
és működik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen módosító javaslat megér 

egy hosszas vitát, hiszen alapvetően változtatja meg az egész törvény lényegét, ahogy 
képviselő úr is rámutatott, és bizottságunk két módosító javaslatot szeretne benyújtani - ezt 
majd a végén szeretném indokolni - a KMKF megtartotta az ülését, és annak alapján. Az 
egyik módosító javaslat gyakorlatilag ezzel függ össze. De ha nem gond, el is mondom 
mindjárt itt. 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma december 2-i, pénteki ülésén úgy 
határozott, hogy a magyar politikai szervezetektől, pártoktól, egyáltalán a határon túlról 
érkezett módosításokat fogadja be a nemzeti összetartozás bizottsága, és azt öntse jogi 
formába, és gyakorlatilag érdemi vita nélkül. Kértek bennünket - nyilván semmilyen 
hatáskörük ránk nincsen, de kértük bennünket -, hogy érdemi vita nélkül továbbítsuk azt a 
parlament felé, hiszen nekik semmilyen jogi lehetőségük nincsen arra, hogy az ő 
megfogalmazott módosító javaslataikat be tudják nyújtani a parlament felé, hiszen ők nem 
magyar országgyűlési képviselők.  

Mivel így határozott a KMKF, én kérem a bizottság tagjait, hogy ezt a szerepet 
vállaljuk, érdemi vita nélkül vállaljuk, és se párt-, se egyéni meggondolások miatt ne szegjük 
ezeknek a módosító javaslatoknak az útját. Benyújtjuk, aztán a kormánynak nyilván, megvan 
róla a jól kialakult álláspontja, és a parlamenti többségnek is ez meglesz. Viszont más módon 
a KMKF-ben szereplő egyes, különböző helyeken, különböző országokban, illetve 
grémiumokban helyet foglaló képviselők másként nem tudnák eljuttatni ide a módosító 
indítványaikat, ezért fogalmaztuk meg a két módosító indítványt. Az egyik Jakab Sándoré, aki 
a névjegyzéket kérte elhagyni, a másik pedig a Magyar Polgári Párté, Szász Jenő írta alá, 
amelynek lényege az, hogy választott kerületeket vezessünk be a határon túl is. 

Én azt gondolom, hogy mind a kettőt meg lehet valósítani. Hogyha mondhatom azt, én 
értem, hogy Romániában választókerületek vannak, és mindjárt elmondom azt is, hogy mi a 
román példa. A képviselőházra Romániában van négy határon túli választókerület, amit 
alapvetően úgy alakítottak ki, hogy egyrészt megnézték a földrajzi elhelyezkedést, illetve a 
világ valamennyi országát ABC-sorrendben felsorolták, a szenátusban pedig két határon túli 
kerület van, azt pedig úgy oldották meg, hogy az egyes kerületben szavazhatnak a 
képviselőház 1. és 2. kerületére, a 2. kerületben pedig a 3. és 4-re. Ez nagyon logikusnak 
tűnik, és ők kérhetik azt, hogy mi is hasonlót vezessünk be.  

Viszont azt is tudni kell, hogy Romániában tisztán választókerületi szavazás van, 
nincsen listás szavazás, tehát ők nem is tudtak volna listásat kérni, egy ilyen módosítóval nem 
tudtak volna fellépni. Romániában tisztán listás szavazás volt, és ezt változtatták meg 
radikális módon tisztán választókerületi szavazásra, és analóg módon az MPP kéri azt a 
Magyar Országgyűléstől, hogy nálunk is legyen határon túli választókerület.  

A kormány álláspontját még itt nem mondták el. (Közbeszólások: Elmondták, hogy 
nem támogatják.) A kormány álláspontja egyértelműen az, és ez egyébként kijött a KMKF 
ülésén is, hogy a határon túli magyarságra vonatkozóan listás szavazást tart elképzelhetőnek a 
jelen pillanatban. Egyébként erre a törvényjavaslatban, hogyha jól emlékszem, egyetlen sor 
nem utal, hanem leírja teljesen egyértelműséggel.  

Beszéljünk erről! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen.  
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Azt szeretném javasolni, elnök úr, hogy ezt a kért, idekerült javaslatot is, ha a sorban 
lévőkön túl leszünk, tegye fel szavazásra. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
egyetértek vele, vállaltuk ezt a szerepet, és az érdemi vita nélkül, tehát nem fogok semmiféle 
szempontokat mondani, hiszen akkor nem tudnánk támogatni, de azt, hogy tegyük lehetővé, 
hogy ezek jussanak el a parlamenthez, ezzel teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy ez 
fontos, ezt vállaltuk, és azt kérem, hogy ezen ne is vitatkozzunk. A soron lévőt pedig nem 
támogatom, de az már egy másik kérdés. 

 
ELNÖK: Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
A következőről van szó: van a kormánypártokon belül, pontosan a kormányon belül, 

egészen pontosan Kövér elnök úr és Orbán miniszterelnök úr között egy alapvető 
koncepcionális vita azzal kapcsolatban, hogy milyen formában kapjanak a külhoni magyarok 
választójogot. Ez tükröződött egyébként a MÁÉRT-en is, és most ehhez fog a bizottság 
egyfajta közreműködő szerepet biztosítani, amivel nem is lenne probléma, hogyha korábban is 
minden esetben így jártunk volna el, ha minden esetben úgy jártunk volna el, hogy a Magyar 
Állandó Értekezleten vagy a KMKF-en megfogalmazott bizonyos magyarországi 
jogszabályokkal kapcsolatban megfogalmazott külhoni véleményeket ugyanúgy behoztuk 
volna bizottsági módosítóként.  

Szeretném jelezni, hogy ezt korábban nem tettük meg, például az állampolgársági 
törvény kapcsán sem. Az állampolgársági törvény kapcsán még azt sem volt a kormányzat 
hajlandó megfogadni, amit a felvidéki magyar politikusok adott esetben személyesen is 
kértek, tekintve azt, hogy az állampolgársági törvényt két héttel halassza el a kormányzat, 
mert a felvidéki választásokkal kapcsolatban ennek nagyon rossz hatása lehet, mint ahogyan 
lett is egyébként, például Slotáék bejutásával.  

Én azért vagyok kicsit szkeptikus ezzel az egész eljárással szemben, mert kétségkívül 
igaza van Szabó Vilmos képviselőtársamnak, hogy ezt vállaltuk, vállaltuk akkor, amikor a 
kormányzaton belül vita van olyan kérdésekben, amelyekben a kormányzaton belül nem volt 
vita például az állampolgársági törvény kapcsán, vagy az alkotmány kapcsán, ahol hiába 
kérte, szeretném jelezni, szinte kivétel nélkül az összes külhoni szervezet, hogy az 
alkotmányban ne a felelősséget visel, hanem a felelősséget vállal kifejezés legyen, akkor a mi 
bizottságunk sem, de más bizottság sem érezte fontosnak, hogy a külhoni magyarok 
véleményét megjelenítse egy ilyen vita során; erre csak szerettem volna önöket emlékeztetni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én nem akarok ilyen messzemenőkig belemenni a vitába, de teljesen 

elfogadták egyébként a visel szót.  
Szabó képviselő úr. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Pusztán csak egypercest mondok Szávay képviselő úrnak.  
Igen, ez az olvasat is igaz, azonban talán a KMKF-nél a konszenzus elve az uralkodó, 

tehát ebben végül is az az együttes konszenzus lett, hogy amúgy a kormányoldalon, vagy a 
kormányzati frakcióban nézeteltérés van éppenséggel Kövér László és nem tudom, kicsoda 
között, viszont kialakult egy konszenzus. Azt most már, visszatekintve, feltehetjük kérdésre, 
hogy miért nem került ott megkérdezésre korábban akármelyik törvénynél az akkori KMKF, 
hogy lehetne konszenzus abban, hogy x bizottság vigye tovább, de nyilván, akkor ez nem 
merült fel, de a következőknél ezt meg lehet tenni. Viszont azt gondolom, ha ebben 
konszenzus volt, akkor viszont ezt tegyük meg, és vállaljuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Én egyrészről úgy gondolom, hogy azzal kapcsolatosan, 

ami a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán elhangzott, azzal a vállalásunkkal gond 
nincs. Szoktuk magunkat arra figyelmeztetni, hogy minket úgy hívnak, hogy nemzeti 
összetartozás bizottsága, ezért úgy gondolom, nekünk ezt fel kell vállalnunk, és a parlament 
majd dönteni fog arról, hogy ez elfogadható-e vagy sem.  

Én önmagában azokról a megfontolásokról szeretnék néhány szót szólni, a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fórumán is utaltam, hogy mi az, ami kielégíti a mostani 
szabályozásban a választójogi törvényben azokat a várakozásokat, amelyek egyébként az 
állampolgársághoz kapcsolódnak. Ebben nyilvánvalóan az egyik kiindulópont, hogy egyféle 
állampolgárság van. Így, ha egyféle állampolgárságot tekintünk, akkor nyilvánvaló, 
ugyanazok a jogok kell, hogy járuljanak, mint amit egyébként az állampolgárok 
gyakorolhatnak. Számomra ez a kiindulópont.  

Megfontolva azokat, amit Kalmár képviselőtársam is mondott, hogy abban az esetben, 
ha csak és kizárólag listára lehet szavazni, akkor milyen képviseletük lesz a határon túliaknak. 
Nyilvánvaló, attól függően, hogy egyáltalán a pártlistákra fölkerülnek-e vagy nem, ki milyen 
előkelő helyet kap a listájukon, ad absurdum előfordulhat az is, hogy a határon túliak 
képviselet nélkül maradnak a Magyar Köztársaság, vagy Magyarország, bocsánat, január 1-
jétől Magyarország parlamentjében. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ehhez az is hozzájárul, amit Kalmár képviselő úr 
említett, hogy ha csak és kizárólag pártlistákra lehet szavazni, akkor a kampány során én azt 
gondolom, hogy azt a fajta kampánystílust, és egyébként nyilván megelőlegezve, de 
önmagában a kampányt is exportáljuk a határon túlra, ami véleményem szerint ugyanazt 
eredményezi, amit egy nemzeti összetartozás bizottsága alapvetően nem fogadhat el.  

Számomra az is sokatmondó volt, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fórumán kormányzópárti képviselőtársam, aki egyébként a választójogi törvényt gondozza, 
azt mondta, hogy igen, ez egy első lépcső, gyakorlatilag egy félmegoldás, majd később tovább 
fogjuk csiszolni ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges, éppen ezért 
véleményem szerint nekünk egy olyan lehetőséget kell kialakítani, ami egyrészről nem teszi a 
magyar belpolitikától függővé azt, hogy a határon túliaknak van-e képviseletük, vagy nem. Ez 
önmagában csak és kizárólag a listára szavazással nem biztosított.  

Én úgy gondolom, hogy minden további nélkül felvállalható az, hogy legyen határon 
túli választókerület, ami nyilvánvalóan egyrészről kizárja azt, hogy egy ilyen kampányban ezt 
a megosztottságot mi magunk tovább mélyítsük, ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a 
belpolitikától függetlenül a határon túli képviselet a magyar parlamentben mindenkor 
biztosított.  

Meg kell, hogy mondjam, nekem személy szerint, Szili Katalin országgyűlési 
képviselőként önmagában a 2004 óta - és ma éppen december 6. van, egy nappal a hétéves 
évforduló után vagyunk - számomra ebben csak olyan megoldás elfogadható, ami beleillik 
abba az ívbe, ami önmagában a könnyített állampolgárság megadásától a nemzeti 
összetartozás napján keresztül mindazokban a kérdésekben elfogadott pozíciót jelenti, ami 
reményeim szerint nemcsak szimbolikus térben történt az elmúlt esztendőkben. Úgyhogy én, 
a magam részéről egyrészt támogatom,hogy adjuk be, elnök úr, amit a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fórumán tőlünk kértek, ugyanakkor támogatni fogok minden olyan 
indítványt, ami ezt a kérdést tovább finomítja, és a mindenkori képviseletet biztosítja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár képviselő úr! 
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. 
Miközben alelnök asszony beszélt, gondolkodva, felmerült bennem a kérdés, hogy ha 

körzetek jönnek létre a határon túl, akkor ott magyarországi pártok jelöltjei lesznek ezek a 
képviselőjelöltek, vagy egyszerűen ottani emberek, akik nem fognak beállni valamilyen párt 
mögé, vagy mellé. Ez még megint egy érdekes kérdés, mert adott esetben ilyenkor is lehet 
exportálni azt a kampánystílust, ami igazán nem olyan jó, és széthúzó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a kampány exportja oda-vissza 

igaz, de jelen pillanatban én azt érzem, hogy inkább mi importáljuk ezt a kampányt, hiszen a 
környező országokban már megkezdődtek a különböző választások, zajlanak, és a következő 
évben végig ez lesz. Nyilvánvaló az, hogy a különböző oldalakon helyet foglalók egyrészt a 
helyi pártpolitikai rendszere, másrészt a magyar szervezetek fogják kérni mind a kormány, 
mind az ellenzék támogatását, és így vagy úgy, de valamilyen módon ezekben a 
kampányokban érdekek mentén, vagy nemzeti érdekek mentén meg fogunk jelenni. Most nem 
a bizottságra gondolok, hanem egyáltalán a magyar politikai pártokra. 

Én úgy gondolom, hogy mind a kettő megoldás tud jól működni. Nem mondom azt, 
hogy a tisztán listás megoldás rossz, és nincs semmi érdekképviselet, tény, hogy előfordulhat 
az, hogy nem kerülhetnek fel határon túli magyar politikusok ezekre a pártlistákra, de úgy 
vélem, hogy minden egyes politikai pártnak az az érdeke, hogy olyan húzóneveket tegyen rá a 
listájára, ami az ottani szavazóbázist meg fogja mozgatni. De azt kijelenteni, hogy a határon 
túli magyarság nem kerül be a Magyar Országgyűlésbe, ezt már nem lehet, mert ebben a 
ciklusban, meg az elmúlt ciklusokban mindig voltak határon túli magyar képviselői az 
Országgyűlésnek, még úgy is, hogyha esetlegesen nem ottani politikai pártok színeiben 
kerültek be. Tehát ha egyszer végignéznénk ezt, szerintem meglepő számokat találnánk, hogy 
kik születtek határon túl, illetve kik kötődnek gyökereikben ezekhez a történelmi régiókhoz.  

Úgy gondolom, hogy mind a két rendszer tud működni. Amit én a magam részéről 
tudok, hogy a kormány a nagyobb szervezetekkel, nagyobb határon túli magyar 
szervezetekkel az egyeztetést megtette, a határon túli területekre vonatkozó listás rendszert 
elfogadták. Akkor, én úgy tudom, nem léptek fel azzal, hogy legyenek választókerületek, ezt a 
javaslatukat a KMKF ülésén tették meg, ott is egy szervezet jelezte, és a többiek nem vetették 
el. Hozzáteszem a teljesség igényével, hogy a legtöbben azt mondták, hogy természetesen 
támogatnák azt, hogy legyen egy választókerületi rendszer, de ők azt is üdvözlik, és nagyon 
helyesnek, jónak, előremutatónak és egy óriási ugrásnak tartják, hogyha csak a listás 
megoldás valósul meg. Ez volt a vélemény, szerintem, legalábbis én így hallottam, mert nem 
mindig ugyanazt halljuk az egyes üléseken, de én legalábbis úgy érzem, hogy ez volt a 
végkicsengése múlt pénteki KMKF-ülésnek.  

Szavazzunk erről a módosító indítványról! Tehát Kövér László képviselő úr 
indítványáról szavazunk, a KIM részéről ezt nem támogatják, megkérdezem, hogy a 
bizottságból ki támogatja. (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Tehát a bizottság többsége támogatja 6:1:3 
arányban, mivel tízen szavaztunk. 

A következő 20-as ajánlási pont, ez összefügg a 3. számú ajánlási ponttal, Dorosz 
Dávid, Schiffer András, Karácsony Gergely képviselők módosítója.  

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
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A 29. számú ajánlási pontról szavazunk, ez összefügg a 6. számú ajánlási ponttal. 
Dúró Dóra, Bana Tibor, dr. Gaudi-Nagy Tamás, Novák Előd, dr. Gyüre Csaba, Szávay István 
képviselők módosítója. Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy mondat, mert szerintem elég egyértelmű.  
Nem látjuk indokoltnak azt, hogy a kedvezményes mandátumok az alapvetően 

kiosztható mandátumokból kerülnek ki, ennek alkotmányos akadálya nincsen, hiszen az önök 
által módosított, előző, a jelenleg még hatályos törvényben ugyan szerepel a 200 fős 
parlament, azonban a 2012. január 1-jétől hatályosban nincs a parlament létszáma lefektetve. 
Ha már ilyen jelentősen csökkentjük a parlament létszámát, és ha már ilyen aránytalanságok 
vannak - én itt most kívánok politikai fejtegetésbe belemenni azzal kapcsolatban, hogy a 
választójogról alapvetően mit gondolunk, de - a választójog eleve aránytalan, úgy gondoljuk, 
eleve a győzteshez húz, a kompenzációs mandátumok száma így is meglehetősen kevés már, 
ezért nem támogatjuk azt, hogy a kompenzációs mandátumot még tovább csökkentsük a 
kedvezményesen megválasztott képviselők számával. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc 

nem.  
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 32. számú ajánlási pontról szavazunk, Novák Előd képviselő úr nyújtotta be. 

Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc 

nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság egyharmada sem támogatja.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, elnök úr, de meddig lehet kapcsolódót 

benyújtani? (Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: Hétfő 13 óra.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Mint ahogyan az elején is elmondtam, 

két bizottsági módosító javaslatot fogalmaztunk meg. Mindkettő önök előtt van az asztalon, 
az egyik javaslatot a Magyar Polgári Pár elnöke, Szász Jenő fogalmazta meg, a másikat pedig 
Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége fogalmazta meg. Még 
egyszer nem ismétlem el a korábban elmondottakat, de úgy tudjuk a parlamenthez eljuttatni, 
ha mi módosító javaslatként megfogalmazzuk. Kérem, hogy érdemi vita nélkül döntsünk 
erről, mert ha belemegyünk az érdemi vitába, lehet, hogy nem kerül be a parlament elé, mint 
ahogyan láttuk az előzőnél is, mert pont 50 százalékot kapott a javaslat. 

A KIM alakított ki véleményt ezekről? 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Szakmai álláspontot tudok mondani. Az első, a Szász Jenő-féle, és nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérem a bizottságot, hogy az előbb felsorolt indokok alapján mi 

támogassuk. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A Jakab Sándor-féle javaslatról mi a vélemény? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tíz igennel támogatta a bizottság. Köszönöm 

szépen, tehát bizottsági módosító javaslat mindkettő. 
Köszönöm szépen a segítségüket, államtitkár úr. További jó munkát kívánok! 

Egyebek 

Egyebekben szeretném elmondani, hogy valószínűleg jövő hétfőn kell bizottsági ülést 
tartanunk a kapcsolódó módosító indítványok miatt. Eddig egy módosító javaslat van, majd 
meglátjuk, mennyi fog érkezni, és hogyha kevés lesz, akkor hétfőn, az interpellációs 
szünetben, ha több, akkor egy másik időpontban, például délelőtt tartunk bizottsági ülést. 
Köszönöm szépen. 

Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc) 

 

Potápi Árpád János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


