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Napirendi javaslat  

1. Hosszú távú Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia, illetve gazdasági térség 
kidolgozásáról szóló határozati javaslat (H/5098. szám)  
(Mesterházy Attila, Szabó Vilmos és Harangozó Gábor (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. 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, dr. Selmeczi Gabriella 
és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek 
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Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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Minisztérium) 
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Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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Dr. Szekeres Sándor munkatárs 
Tőkés Eszter titkárnő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Mindenkit nagy tisztelettel 
köszöntök mai bizottsági ülésünkön. A jegyzőkönyvnek szeretném bejelenteni a 
helyettesítéseket: dr. Szili Katalin alelnök asszony helyettesíti dr. Kovács Ferenc alelnök urat, 
Ékes Ilona képviselő asszonyt helyettesítem én, Kőszegi Zoltán képviselő urat helyettesíti 
Kalmár Ferenc András képviselő úr, és így a helyettesítésekkel együtt határozatképesek 
vagyunk. 

Szeretném üdvözölni körünkben Répás Zsuzsanna államtitkár asszonyt (Megérkezik az 
ülésre Szávay István.), aki az első napirendi pontnál segíti a munkánkat.  

Az első napirendi pont tárgyalása előtt megkérdezem, hogy elfogadják-e a napirendi 
javaslatot. Akik elfogadják, kérem, jelezzék! (Szavazás.) 8 igen. Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Hosszú távú Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia, illetve gazdasági térség 
kidolgozásáról szóló H/5098. számú határozati javaslat 

Az első napirendi pontunk a hosszú távú Kárpát-medencei fejlesztési stratégia, illetve 
gazdasági térség kidolgozásáról szóló H/5098. számú országgyűlési határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételéről való döntés, és esetleges tárgysorozatba-vétel esetén az általános 
vitára való alkalmasságról kell döntenünk. A határozati javaslat előterjesztői: Mesterházy 
Attila, Szabó Vilmos és Harangozó Gábor MSZP-s képviselőtársaink. Megkérdezem Szabó 
Vilmos képviselő urat, mint előterjesztőt, hogy kíván-e szólni. 

Szabó Vilmos (MSZP) szóbeli előterjesztése 

SZABÓ VILMOS (MSZP): Igen. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! A Magyar Állandó Értekezleten a Szocialista Párt 
álláspontját ismertető Mesterházy Attila tett javaslatot egy ilyen irány meghatározására, amely 
azt követően a zárónyilatkozatba is befogadásra került egy külön tételként is, amit akkor az 
államtitkár asszonnyal, illetve miniszterelnök-helyettes úrral is egyeztettünk. 

Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos és nyilvánvalóan egy nagyon időigényes 
feladat. Jó lenne, ha a parlamenti eszközökkel meg is adnánk a súlyát ennek, egy parlament 
által létrehozott szakértői testülettel, amely aztán nagyon széles körűen, minden érintett 
bevonásával, és nyilván a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottságaival, amelybe most már a 
parlamenti pártok is el fogják tudni küldeni a szakértőiket, ezt a döntést meghozta a 
kormányzat. Tehát emelnénk a súlyát és a tekintélyét egy ilyen szakértői testülettel, és az 
elkezdene dolgozni. 

Ez a gondolat hozta, hogy egy ilyen előterjesztést tegyünk a parlament irányába, és 
kérem tisztelettel, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Újra köszöntöm államtitkár asszonyt, és megkérdezem, 

hogy kíván-e szólni. 
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Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) álláspontja 

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Az elkészített határozati javaslatban vannak olyan elemek, amelyekkel abszolút 
egyetértünk, és amelyek a kormányzati politikának is részei, azonban vannak problémáink. 
Ugyanis a határozati javaslat szövegében összemosódik a fejlesztéspolitika, a 
gazdaságpolitika és a támogatáspolitika fogalma. Maga a tárgy egy hosszú távú Kárpát-
medencei fejlesztési stratégiára irányul, illetve a gazdasági térség létrehozására, azonban a 
szövegben és az indoklásban inkább a támogatáspolitika és a támogatáspolitika átalakítása, a 
támogatáspolitikai stratégia kidolgozása szerepel. 

A fejlesztéspolitika a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kompetenciájába tartozik. Úgy 
határozták meg a fejlesztéspolitika fogalmát, hogy a fejlesztéspolitika fő feladata, hogy 
meghatározza a gazdaság és a társadalom egyenletes és fenntartható fejlődésének feltételeit, 
melynek elérésével a lakosság életszínvonala nőne, életminősége pedig javulna. 

Nagyon jól tudjuk, hogy a határon átnyúló fejlesztések legfőbb uniós forrása most az 
európai területi együttműködési források, az úgynevezett ETE-források. Ezeknek a 
forrásoknak a lehívását és az összehangolását az NFM és az NFÜ végzi, tehát ezzel a 
munkával foglalkozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ugyanakkor a Bethlen Gábor 
Alapról szóló törvény megalkotásával is igyekeztünk utalni a fejlesztéspolitikai 
szempontokra. Ugyanakkor látni kell azt, hogy ha fejlesztéspolitikában gondolkodunk, akkor 
olyan összegű támogatásokról volna szó, ami a Bethlen Gábor Alap rendelkezésére álló, 
jelenleg 12 milliárd forint körüli tételbe nem fér bele, hiszen itt különböző uniós fejlesztések 
kapcsán is önrész biztosításáról, illetve előfinanszírozás biztosításáról van szó, és sajnos, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő keretében rendelkezésre álló lehetőségek ezt nem teszik lehetővé. 

A gazdaságpolitikáról szólva, a Nemzetgazdasági Minisztériumban folyik a szakértői 
munka, a Wekerle-terv, a Kárpát-medence gazdasági felemelkedésének programja, ami ezzel 
kapcsolatos stratégiai dokumentum, és amely figyelembe veszi mind az Új Széchenyi-tervet, a 
külgazdasági stratégiát, a különböző ágazati stratégiákat, a Duna-stratégiát, a nemzetrész-
fejlesztési terveket, például a Mikó-tervet Erdélyben, de ugyanúgy a nemzetpolitikai stratégia 
és a gazdasági területfejlesztési koncepció elemeit is figyelembe veszi. Emellett a 
támogatáspolitika az, ami a Bethlen Gábor Alapkezelő konkrét feladatai közé tartozik, ezzel 
kapcsolatban is elfogadott a MÁÉRT a zárónyilatkozatban egy pontot, amelynek csak a 
második részét idézném. „Egyetértenek a magyar kormány szándékával, hogy a 
támogatáspolitikában a normatív alapú, hosszú távra kiszámítható finanszírozást kívánja 
előtérbe helyezni a pályázatalapú eseti támogatásokkal szemben.” 

Ebből a megfogalmazásból is látható, hogy vannak közös gondolatok az MSZP által 
előterjesztett országgyűlési határozat és a miáltalunk is elfogadott célok és elvek között. Tehát 
azt tudom összefoglalóan elmondani, hogy nagyon sok olyan gondolat van a határozati 
javaslatban, amivel egyetértünk, amivel dolgozunk, ugyanakkor fontosnak tartjuk a 
különböző ágazati kompetenciák elhatárolását, tehát ami a fejlesztéspolitika, a 
gazdaságpolitika, illetve a támogatáspolitika.  

Arról is szeretném tájékoztatni képviselő asszonyt és képviselő urakat, hogy ezek a 
koncepciók, stratégiák készülnek a kormányzati berkeken belül, tehát mi nem tartanánk jónak 
azt, ha párhuzamosan még egy bizottságot létrehoznánk, és párhuzamosságok lennének a 
különböző stratégiakészítések során. Úgy vélem, hogy most abban az időszakban vagyunk, 
amikor ezek a stratégiák készülnek, a munka halad. A MÁÉRT ülése is azt bizonyította, hogy 
tudunk előrelépni. Remélem, hogy itt konkrétan a határon túli ügyekre vonatkozó részletes 
tervek kidolgozásában, itt a lebontásról is beszél a határozati javaslat, erről szó lesz, és erről a 
MÁÉRT-szakbizottságokban is tárgyalhatunk, az ellenzéki pártok kérésére most már ők is 
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részt fognak venni a bizottsági munkában. Tehát úgy érzem, hogy ebből a szempontból a 
határozati javaslat megkettőzné ezt a rendszert, ebből a szempontból feleslegesnek tartjuk, és 
nem támogatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ki kíván hozzászólni? 

Alelnök asszony! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nekem kérdésem lenne az 
előterjesztőkhöz. Egyrészt, hogy ki a szakértői kör, mert alapvetően ez a határozat azt sem 
teszi világossá számomra, illetőleg a határon túli közösségeket alapvetően, én legalábbis azt 
érzékelem, ebből kihagyja. Tehát nem gondolom, hogy nélkülük lehetne róluk és a 
fejlesztésről szólni. Így erre vonatkozóan kérdezném, hogy ezzel mi volt az előterjesztők 
javaslata. Egyelőre ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, amit Szili Katalin 

alelnök asszony kérdez, az teljesen világosan benne van. Tehát hazai és határon túli szakértők 
bevonásával, ez a nyitómondat. Értelemszerűen abban a magyar világban, amelyből a 
MÁÉRT-ben, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumában képviselt szervezetek, akik 
nyilván el tudnák dönteni, hogy kit delegálnak, mint ahogy a hazai szakértőknél is. Azért 
írtunk szakértőket, tehát hogy nem politikusokra gondolunk, merthogy nem a politikai vitát 
kellene belevinni, hanem kifejezetten egy hosszú távú, egy ilyen 2014-es, ha már államtitkár 
asszony részben utalt a fejlesztéspolitikára, tehát egy több évtizedre szóló koncepciót 
dolgoznának ki. 

Úgyhogy ebben az értelemben a szakértők azok szakértők, akiket azért nem neveztünk 
meg, mert ezt együttesen kell összerakni, ha egy ilyen keretet el tudna fogadni a Magyar 
Országgyűlés, akkor nyilvánvalóan a szakértőkre minden érintett meg tudná tenni a 
javaslatokat, és gondolom, meg is tenné. 

Ha megengedi elnök úr, akkor reagálnék az államtitkár asszonyra. Egyrészt köszönöm 
szépen, hogy magát az irányt és a gondolatot lényegében, ha jól érzékeltem, pozitívan 
fogadták. Azt gondolom, hogy amit elmondott államtitkár asszony, az inkább indokolná azt, 
hogy legyen egy ilyen testület a parlament keretei között, merthogy a kormányzatban külön-
külön van, és nyilvánvalóan ott persze össze is hangolják, én ezt tökéletesen megértem, mert 
magam is dolgoztam kormányzatban, tehát tudom, hogy ez egy meglehetősen bonyolult 
feladat, még ha hatáskörileg meg is van adott esetben a miniszterelnök-helyettes úrnak és 
önöknek erre a mandátumuk. De egy parlamenti keretbe, ilyen keretbe jól lehetne illeszteni, 
és nem érzem ezt duplikációnak. Tehát azt gondolom, hogy meg lehetne ezt tervezni és meg 
lehetne csinálni, el tudna különülni, hiszen egy ilyen parlamenti szakértői csoport egyáltalán 
nem tudná átvállalni a kormányzat különböző szerveinek a működését vagy munkáját. Ez az ő 
feladatkörük, amit feltétlenül nekik kell elvégezni. 

Az pedig, hogy nyilván kell hogy keveredjen benne a fejlesztéspolitika, a 
támogatáspolitika, de mi most messze nem arra a konkrét támogatáspolitikára gondolunk, 
akár a Bethlen Gábor Alapra, akár másra, amiben adott esetben eltér a mi felfogásunk vagy a 
szervezeti megoldás a működésről, ez egy másik történet. Itt inkább össze kellene kapcsolni 
ezeket a dolgokat, és ami olyan, hogy mondjuk napi politikához vezetne, azt nyilván ki 
lehetne ebből az ügyből vezetni. 

Tehát összességében sajnálattal veszem tudomásul, hogy egészében nem tudja a 
kormányzat támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én a hazait és a határon túlit 

abszolút értem, de nyilvánvaló, hogy valakinek jelölni kell azokat a szakértőket, akik ebbe a 
testületbe bekerülnének. Én csak azért tettem fel a kérdést, mert önmagában a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fóruma, ha már ez egyébként parlamenti keretekben zajlana, az 
kellő keretet biztosít ahhoz, hogy egy ilyen munka folytatódjon, mert azért azt szeretném 
mondani, hogy eddig is zajlottak ebben a keretben, a KMKF gazdasági albizottságában, 
hacsak arra gondolok, ami a határ menti térségek fejlesztésére vonatkozik, illetőleg akár a 
fenntartható fejlődés Kárpát-medencei stratégiájára. Tehát azért folytak ebben munkák, és 
vannak alapok is. 

Természetesen Murphynek van egy mondása, hogy szakértő az, aki másik városból 
jött, de nyilvánvalóan komolyra fordítva a szót, önmagában a céllal, ami a 2014-21-es EU-s 
költségvetési időszakra történő felkészülést is jelenti, én ezzel alapvetően egyet tudnék érteni. 
Én önmagában úgy gondolom, hogy ebben egy munkát kellene folytatni, tehát ezt 
nyilvánvalóan nem az alapoktól kell kezdeni. Én ennek látom ma már a fórumrendszerét, 
tehát azt már most mondom, hogy nyilvánvalóan az elvvel egyetértek, de tartózkodni fogok, 
már csak azért is, mert én ennek a fórumrendszerét már ma is adottnak tekintem. Tehát nem 
gondolom, hogy újra kellene egy új intézményrendszert erre létrehozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Csak annyit szeretnék elmondani alelnök asszonynak, 

hogy az teljességgel igaz, amit elvégzett a KMKF keretében a különböző szakmai területeken 
az előző években sok mindenki, az megvan, de azt azért tudjuk, hogy most éppen, merthogy a 
MÁÉRT újraindította a tevékenységét, átalakult a KMKF szakmai bizottsági rendszere. Tehát 
ebben az értelemben most ez így ebben folyamatosan nincs benne. Tehát a folyamatossága 
megvan, csak most éppen van egy átalakuló rendszer. De ezt majd ketten megbeszéljük az 
alelnök asszonnyal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én is köszöntöm államtitkár 

asszonyt. Elég furcsa helyzetben vagyunk, tekintve, hogy egy MSZP-s nemzetpolitikai 
szempontból jó szándékú javaslattal van dolgunk. Ez önmagában is némileg rendhagyó. 
Ugyanakkor kérdés az is, illetve nehéz kérdéseket vet fel számunkra, hogy jobbikos 
képviselőként ahhoz adjuk a támogatásunkat, hogy az MSZP nemzetpolitikai ügyekben 
exponálja magát. Ugyanakkor mi a választásokkor is azt ígértük és azóta is azt hangoztatjuk, 
hogy minden olyan felvetést támogatunk, bárhonnan is érkezzék, amiben úgy gondoljuk, hogy 
részben egyet tudunk érteni, illetve amely előremutat, és akár a magyarországi, akár a határon 
túli magyar közösségek érdekét szolgálja.  

Úgyhogy én ebből a megfontolásból fogom támogatni a javaslat tárgysorozatba-
vételét, osztva egyébként – és ezt szeretném jelezni – a Szili alelnök asszony által 
elmondottakat. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezekről a kérdésekről a MÁÉRT-on valóban 
volt szó. Államtitkár asszony nem volt könnyű helyzetben, de bravúrosan kivágta magát azt 
hiszem, annak a megindokolásával, hogy miért nem támogatja a kormány a MÁÉRT-on 
felvetett kérdéseknek határozati javaslatba foglalását, másrészt pedig itt egy körülbelül 15 
sornyi szövegről van szó. Úgy gondolom, hogy ezt a kormánypártok kényük-kedvük szerint 
módosíthatják, bármilyen irányba, kivehetnek belőle és hozzátehetnek. Úgyhogy mivel 
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magával a szándékkal egyetértek, és ez a programunknak is hangsúlyos eleme volt, a Kárpát-
medence egységes gazdasági térségként való kezelése, nem feltétlenül egyetértve ennek a 
megvalósításával, adott esetben, ha ez a Ház elé kerül, akkor a szövegben is valószínűleg 
megtennénk a magunk módosító javaslatait, de a szándékkal és az iránnyal egyetértve, 
függetlenül attól, hogy a kezdeményezés honnan érkezik, ebből a megfontolásból ezt 
támogatni fogom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy kissé álságos ez a határozati 

javaslat, hiszen 2004. december 5-e után, és nagyon jól tudjuk, hogy akkor az MSZP milyen 
pozíciót foglalt el, abszolút a „nem”-ek oldalára helyezkedett. A határon túli magyar 
támogatási rendszert megváltoztatta, megszüntette, a HTMH-t bezárta, az Illyés 
Közalapítványt megszüntette. Mindezt mondom úgy, hogy tudom azt, hogy Szabó Vilmos 
államtitkár úr személyes véleményével ezek az intézkedések nem estek teljesen egybe. 

Azóta újra elindítottuk a MÁÉRT-ot, megtartottuk a KMKF fórumát, és az a határon 
túli politika, illetve támogatási rendszer és intézményrendszer, amely az utóbbi két évtizedben 
kiépült és kiegészült az elmúlt években, az újra működik. Ebben azt gondolom, hogy egy 
ilyen határozati javaslat nagyon sokat nem tud változtatni, annál is inkább, mert a határozati 
javaslatban megfogalmazott célok benne vannak mind a MÁÉRT, mint pedig a KMKF 
célkitűzései között, illetve abszolút a kormánynak a cselekvési programjában is ezek benne 
vannak. 

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az MSZP arról a talajról el kíván mozdulni, amely 
pozíciót elfoglalja idestova már 7 esztendeje. Éppen ezért én a magam részéről azt tudom 
mondani, hogy politikai értelemben nem tudom támogatni, a célokkal, mivel azt mi is 
megfogalmaztuk egyébként, a kormány is megfogalmazta, egyetértek, és ezért tartózkodni 
fogok. Köszönöm. 

Megkérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e még hozzáfűzni valamit. 
 
RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium): Sok hozzáfűznivalóm nincsen, elnök úr. A munka folyik, tehát 
a stratégiaalkotás, a munka folyik, a MÁÉRT és a KMKF, illetve azok bizottságainak keretén 
belül pedig lehetőség van mind az ellenzéki pártoknak, mind a határon túli szervezeteknek 
bekapcsolódni ebbe a munkába. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr? 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Igazából újfent csak sajnálattal 

állapítom meg, köszönöm mindazoknak, akik támogatják, azoknak is, akik tartózkodnak. Egy 
mondatot azért legalább a jegyzőkönyv kedvéért hadd reagáljak a mi oldalunkról arra, amit 
elnök úr mondott. Tehát a támogatáspolitika nem szűnt meg az elmúlt 7 évben, legfeljebb 
nem bírta az ekkori ellenzéki párt, mai kormányzópárt, Fidesz támogatását. De úgy véltem, 
hogy a további megfogalmazása már némileg korrigált, hiszen egy intézményrendszer kiépült 
az elmúlt 20-22 évben, amelynek bizonyos értelemben a gerince azért megmaradt az elmúlt 
évtizedben is. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor megkérdezem, 
hogy a határozati javaslatot kik támogatják. (Szavazás.) 2 igen. Kik nem támogatják? (Nincs 
jelzés.) Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 6 tartózkodás. 

Az egyharmadot nem kapta meg. (Megérkezik az ülésre dr. Stágel Bence.) 
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Köszönöm szépen államtitkár asszonynak is a segítségét, a közreműködését, további jó 
munkát kívánunk! 

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

A következő napirendi pontunk a költségvetési törvényjavaslathoz beérkezett 
bizottsági feladatkörbe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Az előterjesztő 
részéről köszöntöm Haág Tibor főosztályvezető urat. A december 8-ai állapot szerinti 
harmadik kiegészítő ajánlás, ami előttünk van, ajánlási pontonként haladunk. Az egyes 
ajánlási pontoknál az összefüggésekről is szavazunk. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Elsőként a 4/13. számú ajánlási pontról szavazunk. Ezzel nincsen összefüggő ajánlási 
pont. Megkérdezem Haág Tibor főosztályvezető urat, hogy mi a kormány álláspontja. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Megkérdezem, hogy kik támogatják. (Szavazás.) 

9 igen. Köszönöm. 
A 15/1. számú ajánlási pontról szavazunk, nincsen összefüggő ajánlási pont, Csampa 

Zsolt képviselőtársunkhoz kapcsolódva nyújtották be. Főosztályvezető úr? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen. 
A 28/1.számú ajánlási pontról szavazunk, ez összefügg a 29/20-assal. Megkérdezem 

főosztályvezető urat. 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. 
A 29/1-esről szavazunk, ez összefügg a 29/7-essel. A kormány? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Egy félmondatot szeretnék hozzáfűzni. Szeretném 

megkérdezni, hogy ez a végleges, vagy van még ezzel kapcsolatban más? Elég sok módosító 
be volt adva a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, én nagy örömmel meg fogom szavazni ezt a 
plusz 200 millió forintot, de szeretném jelezni, hogy ez az égvilágon semmire nem lesz elég. 
Ezt el lehet adni Kővári képviselő úrnak, mint civilekkel foglalkozó parlamenti képviselőnek, 
hogy plusz 200 milliót belerakott a Nemzeti Civil Alapprogramba, amiben tavaly még 
majdnem 8 milliárd forint volt, ez az égvilágon semmire nem lesz elég. Örömmel 
megszavazom, de szeretném jelezni, hogy ez lényegi segítséget az Alap számára nem jelent. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kik támogatják a módosító javaslatot? (Szavazás.) 9 
igen. Köszönöm. 

Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök Úr! Elnézést kérek, képviselőtársaim, hogy 

közben egy ügyrendi kérdésem lenne főosztályvezető úrhoz, hogy ez már a végleges 
költségvetés, vagy még újratárgyaljuk majd ezeket a tételeket, vagy új számok kerülnek még 
elénk? 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sajnos, nincsenek 

olyan információim, hogy ebben véglegeset nyilatkozhatok. Azért gondolom, hogy nem 
végleges, mert miniszterelnök úr bejelentését én is hallottam a hétvégén, de az ezzel 
kapcsolatos feladat végrehajtása, ha így fogalmazhatok, főosztályvezetői szintre ma a 
bizottsági ülésig nem érkezett meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nyilván nem a főosztályvezető 

urat akartam olyan helyzetbe hozni, csak a jegyzőkönyv kedvéért magam is akkor ezt egy 
gyakorlatnak tekintem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő a 29/2. számú ajánlási pont, ez összefügg a 

27/2., 29/8-assal. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Köszönöm szépen. Az 
egyharmadot megkapta. 

A 29/4. számú ajánlási pontról szavazunk, ez összefügg a 28/2-essel. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 29/9-es összefügg a 27/3., 29/3. számú módosítóval. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 9 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 29/11. számú ajánlási pontról szavazunk, ez összefügg a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 

18. ajánlási pontokban foglaltakkal. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
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ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen. 
A következő a 29/29. számú ajánlási pont, ez összefügg a 29/23., /24., /25., /27., /28. 

pontokban foglaltakkal. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatja. 

Köszönöm szépen. 
A 37/4-es, összefügg a 32/3., 33/1., 35/2., 37/1., 38/1., 42/1., 42/2. pontokban 

foglaltakkal. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Megkapta az egyharmadot. 
A 133/1-es, ez összefügg a 124/1., 139/4. pontokban foglaltakkal. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatja. 
A 139/2-es összefügg a 138/1-essel. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 153/1-es összefügg a 154/3-assal. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 153/2-es összefügg a 154/4-essel. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Nem kapta 
meg az egyharmadot. 

Szávay képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Lenne egy közbevetésem: erről már egyszer szavazott a 
bizottság, ez egy kapcsolódó módosítóban lett benyújtva, csak szeretném emlékeztetni a 
bizottságot, hogy az első körben ezt a javaslatot még támogatták. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt jobb lett volna előtte elmondani, szavazás előtt, 

legközelebb jobban figyelünk. Köszönjük szépen a pozitív gondolkodást, de ebben az esetben 
nem jött össze. 

A 153/3-as, ez összefügg a 154/2-essel. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Az egyharmadot megkapta. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnök Úr! A múltkori ülésen volt rá precedens, hogy 

Kőszegi képviselőtársam egy javaslat kapcsán új szavazást kért, én ezt a lehetőséget 
megragadva, tisztelettel kérem a bizottságot, hogy az elmondottak tükrében szíveskedjen még 
egyszer szavazni az előző javaslatról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez a 153/2-es? (Szávay István: Igen.) Akkor ezt félretesszük, és a végén 

visszatérünk rá. Most a 154/5. számú következik, ez összefügg a 154/1. pontban foglaltakkal. 
Az előterjesztő? 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 2 igen.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Hogy emlékeztessem a bizottságot, ez már szintén volt 

előttünk, ez az az alapítvány, amely konzervatív szemléletű újságok, folyóiratok, könyvek, 
többek között a Nagy Magyarország című folyóirat kiadásával is foglalkozik. 

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

(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. Az egyharmadot megkapta. 

A 157/1-es, összefügg a 156/2-essel. Előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Visszatérünk a 153/2-eshez, amely összefügg a 154/4-essel. Az előterjesztő nem 

támogatta. Ez a Trianon Múzeum. A bizottságot kérdezem, hogy kik támogatják. (Szavazás.) 
8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta.  

Köszönöm szépen a kiegészítéseket, munkánk támogatását, főosztályvezető úrnak 
további jó munkát kívánok. 
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Az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontunk az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
törvényjavaslat, ez a T/5006-os, és a napirendi pontnál Csonka Ernő helyettes államtitkár urat 
szeretném üdvözölni, illetve Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes urat. Szintén a 2011. 
december 8-ai állapotokat tükrözik a kapcsolódó módosító javaslatok. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. számú ajánlási pontról szavazunk, ez összefügg a 14. és a 22. számú ponttal. 
Megkérdezem, hogy a kormány részéről mi az álláspont. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! KIM-álláspontot tudok képviselni, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 

3 tartózkodás. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 6 nem. Nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő a 3. számú ajánlási pont, ez összefügg a 15. és a 19. pontokban 

foglaltakkal. Szávay István képviselő úr módosítója, vagy ahhoz kapcsolódik. Megkérdezem a 
kormányt. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják ezt? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 16. számú ajánlási pontról szavazunk. Nincs ezzel összefüggő ajánlási pont. 
Megkérdezem a kormány részéről az álláspontot. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 fő. Mindannyian 

támogatjuk. Köszönöm szépen. 
A 21. számú ajánlási pontról szavazunk. Ezzel sincsen összefüggő ajánlási pont. 

Szávay István és Bana Tibor módosítójához kapcsolódik. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Novák Előd képviselőtársamnak volt egy módosító 

javaslata, az előző ülésen tárgyaltunk róla, mellyel kívánta volna törölni a kisebbségi 
szószólónak az intézményét. Ehhez nyújtottunk be kapcsolódót Bana képviselőtársammal, az 
eredeti szándékot egy kicsit módosítandó, hiszen a törvényből egyébként világosan nem derül 
ki, hogy a kisebbségi szószóló mely esetekben szólalhat fel. 

Mi a magunk részéről azt támogatjuk, hogy azokban a kérdésekben, amely a nemzeti 
kisebbségeket érinti, a kisebbségi szószólók felszólalhassanak, mint ahogy például egyébként 
is ezt az indoklásban le is írtuk, az uniós ügyekben, integrációs ügyekben az európai 
parlamenti képviselők is minden párt részéről felszólalhatnak.  

Ugyanakkor egy kicsit parttalannak éreznénk azt, ha a kisebbségi szószóló 
gyakorlatilag a szavazást kivéve ugyanolyan jogokkal rendelkezne, mint egy országgyűlési 
képviselő, és minden kérdéshez hozzászólna, ezt talán érdemes lenne ebben a formában 
korlátozni. Azt azonban, hogy a kisebbségi szószóló a saját kisebbségét érintő ügyekhez 
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hozzászóljon, azt abszolút tudjuk támogatni, és azt örömmel is vesszük, jó precedensnek is 
tartjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Olvasva a szöveget, nehezen értelmezhető számunkra az, 

hogy az országgyűlési vita során felszólalhat az Országgyűlés élén. (Szávay István: Ülésén 
van az eredetiben.) Tehát a helyes szöveg, hogy „ülésén”, és nem az, hogy „élén”. 

A kormány álláspontja? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Megkapta az egyharmadot. 
Köszönjük szépen, államtitkár úr, további jó munkát kívánunk! 

A nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontunk a 4-es, a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat 
T/4997. számon. A napirendi pontnál szeretném üdvözölni dr. Latorcai Csaba helyettes 
államtitkár urat, illetve Paulik Antal főosztályvezető-helyettes urat.  

A bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az ajánlási pontokra. A 2/1. számú ajánlási pontról szavazunk. Kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság támogatja. 
A 9/1. számú ajánlási pontról szavazunk. Nincs ezzel összefüggő ajánlási pont. 

Kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Köszönöm szépen. Nem kapta meg 
az egyharmadot. 

A 12/1. számú ajánlási pontról szavazunk, ezzel nincsen összefüggő ajánlási pont. 
Kormány? 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Az egyharmadot megkapta. 
A 14/1. számú ajánlási pontról szavazunk, nincs ezzel összefüggő ajánlási pont. A 

kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
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ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 

A 15/1. számú ajánlási pontról szavazunk. Ez összefügg a 16/1. számú ajánlási ponttal. 
A kormány? 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Csak jelzem, hogy Kőszegi Zoltán módosítójáról van szó, 

amit ő hosszabban ki is fejtett az előző ülésünkön, és úgy emlékszem, hogy támogattuk. Tehát 
a kormány nem támogatja. Kik támogatják ezt a módosítót? (Szavazás.) 9 fő. A bizottság 
támogatja. 

A 17/1-es, ami összefügg a 20/1., 22/1., 23/2., 23/4., 23/5., 93/1. számú pontokkal. A 
kormány? 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is örülök a kormány 

támogató hozzáállásának. Szeretném jelezni, hogy ez a módosító javaslat egy szónak, illetve 
két szónak, az „érintett települési” kifejezésnek a betoldásával gyakorlatilag az én korábbi 
módosítómhoz csatlakozik. Úgyhogy ezt nagy örömmel vettem, hogy a kormány ezzel 
kapcsolatban végül is támogató álláspontra helyezkedett, illetve emlékeztetem rá a 
bizottságot, hogy ezt a javaslatot a bizottság is annak idején egyhangúlag támogatta. Azzal 
együtt is, hogy láttam, hogy ezek a pontok, illetve több hasonló pont rendelkezéseiben 
képviselő úr majd egy később tárgyalandó módosítójában 2014-re teszi ennek a 
hatálybalépését. Nyilván ez indokolható, illetve akceptálható az erre való felkészülés, 
ugyanakkor rendkívül fontosnak tartom, az általános vitában és a részletes vitában egyaránt 
elmondtam, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a nemzetiségi jogokat érintő kérdések 
pontosan és jól körülhatárolhatóan tisztázva legyenek a törvényjavaslatban. Örülök, hogy a 
kormány ezt a szándékot magáévá tette. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen. 
A 23/1-esről szavazunk, ezzel nincsen összefüggő ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? 

(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 
A 23/3. számú ajánlási pont, nincs összefüggő ajánlási pont ezzel. Kormány? 
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LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatja. 

 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen, mindenki támogatta. 

Köszönöm szépen. 
A 32/1. számú ajánlási pont, ezzel nincs összefüggő ajánlási pont. Megkérdezem a 

kormányt. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 7 nem. Nem kapta meg az egyharmadot. Köszönöm szépen. 
A 32/2. számú ajánlási pont, amely összefügg a 97/1. számú ponttal. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatta. 

Köszönöm szépen. 
A 39/1. számú ajánlási pont, ezzel nincs összefüggő ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatta. 

Köszönöm szépen. 
A 40/1. ajánlási pont. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatta. 
A 40/2. számú ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 42/1. számú ajánlási pont. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Megkapta az egyharmadot. 
A 47/1. számú ajánlási pont következik. 
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LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki 

támogatta. Köszönöm. 
Az 56/1. számú ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

Az 56/2. ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen. 
A 68/1. számú ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Ez összefügg a 68/2-essel. Kik támogatják? (Szavazás.) 8 igen. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 
A 87/1. számú ajánlási pont. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 92/1. számú ajánlási pont. 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. 
A 92/2. számú ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Mindenki támogatja. 
A 93/2. számú ajánlási pont. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Mi van ebben a 157. §-ban?  
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a rendelkezés nem állna összhangban a köznevelési törvény 
hatálybalépésével és az egyes nemzetiségi köznevelési intézmények fenntartása 
vonatkozásában mindenféleképpen 2013. január 1-jei hatálybalépést szeretnénk. 

 
ELNÖK: Tehát a kormány nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta 
meg az egyharmadot sem. 

A 95/1. számú ajánlási pont, összefügg a 95/2., /3., /4. és a 98/1. számú ponttal. A 
kormány? 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják?  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Itt egy pillanatra álljunk már meg! Nem teljesen értem, 

hogy miről van szó. A 17/1. számú javaslatra szeretném felhívni a bizottság figyelmét. A 
95/1-es, amiről most beszélünk, ez milyen bekezdésbe kerülne bele? Merthogy a kettőnek a 
szövegezése nem koherens, a 95/1-es és a 17/1-es 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A 95/1-es az átmeneti szabály 2014-ig, a kétnyelvűségre. Tehát a testületi 
jegyzőkönyvek vonatkozásában. Tehát addig, 2014. január 1-jéig az a szabály alkalmazandó, 
ami a 95/1-esben van, ez egyébként megegyezik a jelenleg hatályos kisebbségi törvényben 
foglaltakkal, és 2014-től pedig bejön a kötelező, a 20 százaléknál nagyobb nemzetiségi 
lélekszámú településeken. (Szávay István: Köszönöm, akkor világos.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 

9 igen. Egyhangú. 
A 95/5. számú ajánlási pont, összefügg a 95/6. számúval. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 1 nem. A bizottság támogatja. 
A 95/7. számú ajánlási pont, összefügg a 98/2. számú ponttal. A kormány? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen, 

egyhangú. 
A 95/8. számú ajánlási pont. A kormány? 
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LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 9 igen.  
A végére értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, főosztályvezető-helyettes úrnak, 

további jó munkát kívánok! Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, nekem van még kérdésem. A 95/2. számú 

javaslattal kapcsolatban, amiről a 95/1. ponttal összefüggésben szavaztunk, nekem a 
következő problémám van. A korábbi módosító javaslatokból hál’ istennek kikerült ezt az 
általam sokszor sérelmezett és veszélyesnek tartott „indokolt igényének” kifejezés. Ezt 
Berényi képviselő úr mégiscsak belerakta egy másik módosító javaslatába, ami számomra 
okoz problémát.  

Az lenne a kérdésem államtitkár úrhoz, hogy egyetértek magával a felvetéssel 
egyébként, abszolút igaza van, a kérdés az, hogy ez mit jelent, mikorra érvényes, hogyan kell 
akkor ezt a kérdést kezelni? Kérem, hogy erre legyen kedves válaszolni! 

 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A 95/2-es a közterületi névtáblák, közintézmények kétnyelvű megjelölését 
tartalmazza, amit a helyi nemzetiségi önkormányzat kezdeményez a települési 
önkormányzatnál, és a települési önkormányzatnak kell döntenie erről 30 napon belül. Tehát 
ez az átmeneti szabály 2014. január 1-jéig. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ugyanaz a helyzet, mint az előbb volt? 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Így van! Tehát a 95/1-es és a 95/2-es határozza meg a jogokat, és magát az 
eljárást a 95/3-as. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): És utána ehhez kapcsolódik 2014-től… 
 
LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez kikerül, ez hatályon kívül helyezésre kerül, ez az átmeneti rendelkezések 
között van, és 2014. január 1-jétől ez a szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül, és a 
törzsszövegben lévő szabályok alkalmazandók. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, de ennyire részletesen nem tudtam a 

paragrafusokat egymáshoz rakosgatni. 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen még egyszer. További jó munkát kívánunk! 
Megkérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek felvetése? (Szávay István 

jelentkezik.) Mielőtt Szávay képviselő úrnak adnám meg a szót, szeretném elmondani azt, 
hogy mivel most már nem tudjuk, hogy meddig fog tartani a parlament ülése, elképzelhető, 
hogy lesz a két ünnep között is parlamenti ülés. El tudom képzelni, többször felmerült már a 
bizottsági tagokban, hogy egy informális beszélgetést folytassunk le. Szeretnék minden 
bizottsági tagot, illetve szakértőinket meghívni egy beszélgetésre, de ennek az időpontját most 
nem tudom megmondani. 

Szávay képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szeretném kérdezni, hogy Semjén miniszterelnök-

helyettes úrral mi lesz. Tekintve, hogy most már csak egy hét van a parlamenti ülésből, 
feltételezem, hogy miniszterelnök-helyettes úr nem az utolsó héten akar a bizottsághoz 
ellátogatni, nem is biztos, hogy ez már jó lenne a karácsony előtti rohanásban, ha még 
egyáltalán lesz bizottsági ülésünk. Úgyhogy most már nem azt szeretném szorgalmazni, hogy 
a jövő héten jöjjön, mert úgy gondolom, hogy nem karácsony előtt egy-két nappal kell egy 
miniszterelnök-helyettesi, illetve az ő esetében egy illetékes miniszteri látogatást megtenni a 
bizottság előtt, és beszámolni az egyéves munkáról, és meghallgatni a feltett kérdéseket. 

Szeretném csalódottságomat kifejezni ezzel kapcsolatban, annál is inkább, mert 
szeptemberben jeleztem és kértem a bizottságot, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr 
jöjjön el. Én szeptemberben is későnek éreztem már, és akkor is úgy éreztem, hogy lett volna 
elég sok dolog az elmúlt 9 hónapban, amiről kellett volna beszélni. Úgyhogy némileg 
csalódottan, és azt is el kell mondanom, hogy némileg felháborodottan veszem tudomásul, 
hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr továbbra sem tartja fontosnak azt, hogy a bizottság 
elé eljöjjön, továbbra sem hajlandó azokkal a problémákkal foglalkozni, amelyek az utóbbi 
időszakban felmerültek. 

Örülök neki, hogy Répás államtitkár asszony nem tudom, hányadszorra itt volt már 
nálunk, és ugyanazokkal a kérdésekkel tudok vele hónapok óta nagyjából pörögni, holott a 
kormányon belül nem ő a felelős a területért, hanem miniszterelnök-helyettes úr. Úgyhogy ezt 
szeretném a jegyzőkönyv számára határozottan rögzíteni, hogy felháborítónak tartom, 
másrészt pedig meglehetősen csalódott érzéssel telve vettem ezt a dolgot tudomásul, de akkor 
jelzem, hogy úgy gondolom, hogy erre már nem a jövő hét az alkalmas. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy az egyáltalán nem igaz, tehát így nem 

lehet kijelenteni, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úr nem kíván a bizottsági ülésünkre 
eljönni, illetve tájékoztatót nyújtani. Megtette eddig is, ezután is meg fogja tenni. Egyeztetés 
zajlik az irodája között és közöttünk, az is elképzelhető, hogy még decemberben meg fogjuk 
őt hallgatni. Köszönöm. 

További jó munkát kívánok mindenkinek, lesz benne részünk. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc)  

 

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


