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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (Független), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Elkezdjük mai ülésünket, megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Potápi elnök urat Kalmár Ferenc képviselő úr 
helyettesíti, Csóti György képviselő urat Stágel Bence képviselő úr, Hoppál Péter képviselő 
urat pedig Kőszegi Zoltán képviselő úr helyettesíti, tehát 9 fővel elindítjuk a mai bizottsági 
ülésünket. 

Tájékoztatom önöket, hogy a mai bizottsági ülésünknek három napirendi pontját 
terveztük. Egyrészről a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényjavaslat - 
T/5539. számon - módosító javaslatainak a megvitatása.  

Köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat, a Vidékfejlesztési 
Minisztériumból.  

A második napirendi pontunk a bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének elfogadása 
lesz, a harmadik pedig az egyebek. 

Aki így elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a napirendet, és akkor 
még egyszer köszöntöm főosztályvezető-helyettes urat és rá is térünk az első napirendi pontra. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 
(T/5539. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

1. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Pál Béla képviselő urak a törvényjavaslat 
preambulumának módosítását javasolják. 

Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tárcaálláspontot tudok képviselni. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca tájékoztatása szerint támogatja a módosító 

indítványt. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

2. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr ugyancsak a preambulum módosítását 
javasolja. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta az ajánlási pontot. 

3. ajánlási pontban Zakó László képviselő úr ugyancsak a preambulum módosítását 
javasolja. 

Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. (Szavazás.) 3 

igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. És ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot megkapta, de a bizottság nem támogatta. 
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4. ajánlási pontban Font Sándor ugyancsak a preambulum módosítását javasolja. 
A kormány képviselője, főosztályvezető-helyettes úr? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottságot kérdezem, támogatja-e? Kérem, kézfelemeléssel 

szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta 
a képviselő úr indítványát. 

5. ajánlási pontban ugyancsak Font Sándor képviselő úr a preambulum módosítását 
javasolja. 

Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e. (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottság. 
6-os ajánlási pontban Zakó László és Ferenczi Gábor képviselő urak a preambulum 

módosítását javasolják. 
A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 

Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
támogatta a bizottság. 

7-es ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr preambulum módosítását javasolja. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
Gulyás Gergely képviselő úr preambulum módosítását javasolja a 8-as ajánlási 

pontban. 
A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 
9-es ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa következik. 
A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e. 

(Szavazás.) Képviselő úr, gondolom, nem kívánja külön indokolni. (Kőszegi Zoltán jelzi, hogy 
nem.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

10-es ajánlási pontban Mesterházy Attila és Pál Béla képviselők az 1. § (1) bekezdés 
a) pontjának módosítását javasolják. 
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Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. 2 igen szavazattal; ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat ellenében. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással nem fogadta el a 
bizottság és az egyharmadot sem kapta meg.  

11-es ajánlási pont: Mesterházy Attila, Pál Béla képviselők 1. § (1) b) pont 
módosítását javasolják. 

Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 1 támogatás. (Közbeszólás.) Köszönöm. Tehát akkor nem kívánják a 
képviselő urak ennek a vitáját lefolytatni. A kormány jelezte, hogy nem támogatja.  

Még egyszer felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges többséget. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr a 12-es ajánlási pontban az l. § (1) bekezdés f) pontjának 
módosítását javasolja. 

A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. (Kőszegi Zoltán jelzi, hogy szólni kíván.) Képviselő úr, 

indokolást kér a kormánytól? (Kőszegi Zoltán: Igen.) Igen. Köszönöm.  
Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az értéktáraknak a számát 

gyarapítaná, és ez által bonyolultabbá és kevésbé áttekinthetővé tenné a rendszert ez a 
módosítás, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, kérem, ha visszakérdez, a jegyzőkönyv miatt. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nem értem, hogy miért baj, most ha egy ilyen nagy 

jelentőségű törvényt alkotunk, akkor miért nem egy egységes szerkezetre törekszünk. Miért 
baj az, ha az kiterjed minden területre, pont ez a lényeg, hogy kiterjedjen, tehát ez nem egy 
részterületnek a hungarikum törvénye, hanem az egész hungarikum értéktár bele kellene, 
hogy tartozzon. Én nem értem egyébként, de valószínű a szakbizottságban kell majd ezt 
komolyabban megvitatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a kormány képviselője reagálni? Öné a szó! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az itt javasolt két értéktár 

kategória már jelen van a tervezetben szereplő nemzeti értékek körében, tehát a Magyar 
Értéktárban; gyakorlatilag abból két kategóriát emelne ki és kezelné önálló értéktárként és a 
közérthetőségét bonyolítaná a rendszernek, ha részletesebben kategorizálnánk. Az egy másik 
kérdés, hogy a Magyar Értéktáron belül is lehet az egyes hungarikumokat témájuk vagy 
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megjelenésük tekintetében osztályozni, de ezt nem az értéktárak számának növelésével tartjuk 
a legegyszerűbbnek és leginkább közérthetőnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak annyit fűznék hozzá, hogy én fontosnak tartom 

azt, hogy az egyes területek azért mégiscsak szétválasztódjanak, tehát ne mosódjanak össze, 
ezért is javasoltam; szakemberekkel konzultáltam ebben, én fenntartom és kérném is, hogy a 
bizottság támogassa. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt folytatjuk a bizottsági ülést, Hoppál Péter 

képviselő úr megérkezett, aki Ékes Ilona képviselő asszonyt helyettesíti innentől.  
Felteszem a kérdést, hogy ki az, aki támogatja Kőszegi Zoltán képviselő úr 12-es 

ajánlási pontban szereplő indítványát, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

13-as ajánlási pontban Gulyás Gergely képviselő úr az l. § (1) bekezdés f), g), j) és k) 
pontjainak módosítását és az l) pont elhagyását javasolja. 

Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány képviselője támogatja. Képviselőtársaimat kérem, hogy 

szavazzanak az indítványról. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül a bizottság támogatja az indítványt. 

14-es ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr az 1. § (1) bekezdés g) pontjának a 
módosítását javasolja. 

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselő urat, kíván-e szólni.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Megint csak annyit kérdezek, hogy miért nem. 
 
ELNÖK: Igen. Parancsoljon! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Először is a bizottságot átkeresztelni tanácsra, terminológiailag bizottságnak azokat a 
testületeket nevezzük, amelyik ügydöntő hatáskörrel rendelkezik, míg tanácsnak azokat, amik 
nem rendelkeznek döntési jogosultsággal, csak tanácsadó szereppel, tehát így terminológiában 
a bizottság a helyes megnevezés. A hungarikum gyűjtőfogalomnál a védjegy megjelenítése az 
a védjegytörvénnyel nem egészen egyezik, mert később a törvény szabályozza, hogy hogyan 
működne a tanúsító védjegyrendszer. Nem lehet minden hungarikum vonatkozásában 
alkalmazni a védjegyrendszert, hiszen csak azok, amik megfelelnek a védjegytörvénynek, 
tehát ami valamilyen termék előállításához kapcsolódik, ott értelmezhető fogalom, mivel 
védjegy. Mondjuk az Állami Népi Együttes esetében ez nem, vagy az Aggteleki 
Cseppkőbarlang esetében ez nem értelmezhető kategória; illetve vannak a normaszöveg 
tekintetében problémák: a külföld egy része megfogalmazás az a törvény jogszabály 
nyelvezetéhez nem illeszkedhető, illetve a szigorú nyilvántartás fogalma sem, tehát hogy az 
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mennyiben szigorú vagy mit jelent a szigorúság, ez megint csak nem normaszövegben 
megfelelő fogalmazás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Úgy érzem, hogy nem ebben a bizottságban kell majd 

ezt az álláspontot kialakítani. 
 
ELNÖK: Ha az elnök jogával nem visszaélve, egy megjegyzést tehetnék a képviselő 

úr módosító indítványához, én abszolút támogathatónak tartom. Főleg amiatt, hogy ki is 
terjeszti a magyarság eredményeként és kiemelt értékeként számon tartott értékekre, ami 
szerintem egy sokkal tágabb kört is, sokkal illendőbb módon és önmagában az egész törvény 
szellemiségét, és szerintem az előterjesztők szándékát is kifejezően teszi. Én annak örültem 
volna, ha például ez mondjuk külön módosító indítványban van, és nem osztja az összes 
többinek a sorsát, mert lehet, hogy akkor ez eredményes lett volna.  

És a másik javaslatom – és abban is támogató vagyok -, ami a védelem alapjának a 
felsorolását jelenti, nyilván ezt nem szabad egy taxatív felsorolásként, hanem különösen 
jelzővel vagy határozóval illetve kellene ezt a felsorolást exemplifikatívá tenni - most ezt 
nagyon szépen elmondtam. Köszönöm szépen. Tehát én támogatom a képviselő úrnak e miatt 
a két dolog miatt a módosító indítványát. 

A kormány nem támogatja. (Közbeszólás.) 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, csak annyit, hogy azért részben el tudom 

fogadni az érvelést, de azért még szakemberekkel konzultálva szakbizottságban, illetve az 
első helyen kiemelt bizottságban még mindenképpen vitatkoznék ebben a kérdésben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Esetleg egy kapcsolódó 

módosító javaslattal ez korrigálható és abban szívesen segítünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem hozzájárultam a megegyezéshez. Kérdezem 

önöket, hogy bár a tárca nem támogatja, képviselőtársaim támogatják-e a képviselő úr 
módosító indítványát. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a képviselő úr indítványát.  

15. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai az 1. § (1) bekezdés g) pont 
nyitó szövegrész módosítását javasolják.  

Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag támogatja a bizottság az 
indítványt. 

16-os ajánlási pontban Pál Béla képviselő úr és képviselőtársai az 1. § (1) bekezdés g) 
pont kiegészítését javasolják egy új gd) alpont felvételével. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. (Szavazás.) 
Köszönöm. 2 igen szavazattal. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat, és 3 
tartózkodás mellett egyharmadot sem kapott. 

17-es ajánlási pontban ismét Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa következik, 1. § 
(l) bekezdés j) pont nyitó szövegrészének a módosítását, valamint ja)-jc) pont helyébe javasol 
új rendelkezést.  

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Itt elég jelentősen belekotort a beterjesztett szövegbe, én fenntartom 

továbbra is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja 

a képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Ilyen nincs. 
Tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás, az egyharmadot megkapta.  

18. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai az 1. § (1) bekezdés j) pont nyitó 
szövegrész módosítását javasolják. 

A kormány képviselője. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e, kérem, kézfelemeléssel 

szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság az indítványt. 
19. pontban Ferenczi Gábor képviselő úr a törvényjavaslatot 1. § (1) bekezdés j) pont 

kiegészítését, illetőleg egy új jd) alpont felvételét javasolja. 
A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Szávay István jelzi, hogy szeretne hozzászólni.) Igen.  
Szávay István képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Röviden. Itt elsősorban a 

rovásírásnak a hungarikummá nyilvánításáról van szó, csakhogy legyen világos. De nyilván, 
ezt képviselőtársam nem akarta ennyire egyértelműen megfogalmazni, hiszen itt más jelképek 
is vagy szimbólumok is belekerülhettek természetesen ebbe a körbe, de a szándék elsősorban 
a rovásírásnak hungarikummá nyilvánításáról szól, amellyel kapcsolatban ebből a 
szempontból nem hiszem, hogy bárkinek is kétsége lehet, hogy ez egy sajátosabb magyar 
kulturális örökség. Köszönöm szépen. Ennek fényében kérem képviselőtársaimat, hogy 
fontolják meg álláspontomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselője jelezte, hogy nem támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja?  
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Egy indoklást kérhetnénk, hogy miért nem 

támogatja? 
 
ELNÖK: Köszönöm. Stágel Bence képviselő úr, indokolást kér a kormány 

képviselőjétől. 
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Főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi úgy tekintjük, hogy a 

módosító javaslat indokolásából világossá vált számunkra is, hogy a rovásírásról van szó, és 
ezt úgy tekintjük, hogy a magyar kultúrának a része, tehát mint egyéb más kulturális elemek is 
lehetnek nemzeti értékek, ezért nem tartjuk szükségesnek ennek a külön kiemelését. Például a 
pentaton hangzás a magyar népdalokban, ez alapján, az is külön megjelenhetne.  
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja. 
Képviselőtársaim, kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 5 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem támogatja, és 3 tartózkodás mellett 
megkapta az egyharmadot. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr a 20. ajánlási pontban a római II-es rész címének, 
valamint a 2-es alcím módosítását javasolja. Tájékoztatom önöket, hogy ez összefügg az 
ajánlás 23. pontjával. 

Kérdezem a kormány képviselőjét a tárcaálláspontról.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. (Kőszegi Zoltán jelzi, hogy indokolást kér.) 
 
ELNÖK: A képviselő úr, indokolást kér. 
Főosztályvezető-helyettes úr, parancsoljon! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A fogalmak között 

nemzeti értékekként kerülnek ezek meghatározásra, és a Magyar Értéktár tartalmazza a 
nemzeti értékeket. Tehát helyesebbnek tartjuk azt a megfogalmazást, hogy a nemzeti 
értékeknek az azonosítása és rendszerezése, bár tartalmilag ugyanazt jelenti, hogy a Magyar 
Értéktár elemeinek, de a Magyar Értéktár elemei a nemzeti értékek, tehát ezért az eredeti 
megfogalmazást egyszerűbbnek tartjuk.  

 
ELNÖK: Tehát gyakorlatilag a kettő fedi egymást. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, szinonima.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezért nem támogatják. Képviselőtársaim kérdezem 

önöket, támogatják-e a képviselő úr módosító indítványát. Kérdezem, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 10 támogató javaslattal a bizottság támogatta. 

21. pontban Font Sándor képviselő úr a törvényjavaslat 2. §-ának módosítását 
javasolja. 

A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 8 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott. 3. Azért vagyunk 
11-en – ezt csak úgy jelzem -, mert Kőszegi képviselő úr továbbra is helyettesít, holott Hoppál 
Péter képviselő úr megérkezett. Semmi baj, ezt csak a félreértések elkerülése végett, de értjük 
a maximális többséget, köszönjük, Hoppál Péter képviselő úrnak két szavazata is van. 
Köszönöm szépen. (Derültség.) 
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A 22-es ajánlási pontra térünk rá, Magyar Zoltán képviselő úr a 2. § módosítását 
javasolja. 

A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. (Szavazás.) 

Köszönöm. 10 szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottság a módosító indítványt. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A 24-es ajánlási pontban Mesterházy Attila és 

képviselőtársai a törvényjavaslat 3-4. és 6. §-ának a módosítását javasolják. 
A 23-asról már szavaztunk a 20-as pontban, ezt csak jelzem. 
Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. 

(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat. És ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

25. ajánlási pontban ismét Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslatáról szavazunk, 
amelyben a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdés módosítását javasolja. Tájékoztatom önöket, ez 
az ajánlás 26-os szakaszával összefügg.  

A kormányt kérdezem, támogatja-e. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úr, kíván-e szólni? (Kőszegi Zoltán 

jelzi, hogy nem.) Nem kíván. Képviselő úr a támogatást kéri. Kérdezem képviselőtársaimat, 
támogatják-e a képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság. 

A 26-osról ezek szerint nem szavazunk, hiszen azt a 25-ösben megejtettük. 
27. ajánlási pontban ugyancsak Kőszegi Zoltán képviselő úr a 4. § (1) bekezdés 

módosítását javasolja – ez viszont a 28-as ajánlási ponttal függ össze.  
A kormány képviselőjét kérdezem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Kőszegi Zoltán: Miért nem?) A képviselő úr, 

indokolást kér a kormánytól.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a javaslat kötelezővé 

tenné az értéktár bizottságok felállítását. Ezzel a kérdéssel a törvényjavaslat előkészítése 
során a kormány foglalkozott és egyértelműen amellett döntött, hogy ez egy fakultatív 
lehetőség legyen az önkormányzatok számára, és ne kötelező legyen az értéktár felállítása, 
különös tekintettel arra, hogy ez anyagi forrásokat is igénybe vesz, aminek a biztosításához a 
törvény nem biztosítja a forrást. Másrészről a 28. pontban nem egészen világos, hogy a H betű 
miért kerül elhagyásra a HB-ből, ez így értelmetlenné teszi a szöveget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr ismét szólni kíván. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): A megyei önkormányzatok már a korábbi években egy 

értéktárat felállítottak, tehát foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Szerintem ez nem pénz kérdése, 
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nem feltétlen kell ehhez forrásokat csoportosítani, hiszen a megyei önkormányzatok általában 
a településektől kérték be a saját értéktáruk alapján az adataikat, az információkat, ezeket már 
részben feldolgozták. Szerintem, ha a piramis rendszert fent akarjuk tartani és alulról építkező 
módon akarjuk ezt kiépíteni, akkor a megyei önkormányzatoknak - egyébként sincs túl sok 
feladata ma már a megyei önkormányzatoknak - adjunk már nekik valami értelmes feladatot. 
Szerintem ez is indokolná, és nem hiszem, hogy ez jelentősebb források igénybevételét 
jelentené, én kötelezővé tenném, hiszen egyébként ez az egész piramis rendszer nem fog 
működni. Meg kell szilárdítani. Ha ezt törvényileg nem tesszük meg, hanem fakultatívvá 
tesszük, akkor ezt az egész történetet fakultatívvá kellene tenni, aki akarja, aki fontosnak tart 
valamit. Azért mégiscsak a megyei önkormányzatok választott testületek, tehát nem civil 
szervezetek, hogy ha akarom, foglalkozom vele, ha nem akarok, akkor nem. Egyébként is ez 
területfejlesztésnek szerintem, ami az egyik sarkalatos vagy fontos feladatuk, annak egy 
nagyon lényeges eleme az, hogy értéktára legyen egy megyének. Én kitartok mellette, hogy ez 
ne fakultatív dolog legyen, hanem kötelező legyen a törvény, ha már megalkotjuk ezt a 
törvényt, akkor tegyük kötelezővé.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét kérem, hogy tegyék lehetővé, hogy szóljak magam 

is két szót a képviselő úr indítványának a támogatására.  
Tekintettel arra, hogy én a szándékot nem értem a tárcában, tehát vagy ne jöjjön létre, 

vagy mindenki hozza létre. Én azt gondolom, hogy önmagában az, ami a területi vagy a helyi 
önkormányzatoknál történő létrehozást jelenti, gyakorlatilag ez biztosítja az egésznek a 
fundamentumát, hiszen önmagában az, ami az országos értéktárban, vagyis a Magyar 
Értéktárban, vagy a nemzeti értéktárban szerepel, az azokból áll össze, amik egyébként a 
területeken is léteznek; én abszolút logikusnak tartom a képviselő úr indítványát, én magam 
támogatni fogom. Nem tudom, a kormány átgondolta-e azt, hogy ezzel mennyire bicegővé 
teszi alapjaiban a rendszert.  

Öné a szó, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

piramis nem borul fel, ugyanis abban az esetben a törvényjavaslat szerint, ha egy megyei 
önkormányzat nem hoz létre megyei értéktárat, akkor a települési, illetve a tájegységi 
értéktárakat közvetlenül lehet a Magyar Értéktárba becsatornázni, tehát ezzel a lehetőséggel 
foglalkozik a törvényjavaslat. Ebben az esetben nem esnek ki a települési értékek, lehetőség 
van a Magyar Értéktárba történő felvételre; csak még egyszer, magamat ismételni tudom, 
hogy a kötelező jelleg miatt nem támogatjuk. Tehát az előző ajánlási pontokat is azért nem 
támogattuk, mert kötelezővé tenné az értéktárak felállítását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e arra számításuk főosztályvezető-helyettes úr, hogy 

önmagában a Magyar Értéktárba létrehozott úgymond területi értéktáraknak a megvalósítása 
mennyivel kerül többe, mint egyébként a létező önkormányzatok vagy helyi 
önkormányzatoknál történő létesítés?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Erre vonatkozóan nem 

állnak rendelkezésemre adatok. Mindenesetre annyi könnyebbséget tartalmaz a 
törvényjavaslat, hogy megadja a lehetőséget az önkormányzat számára, hogy ha van a 
településnek, illetve a megyének múzeuma, akkor ezt a feladatot a múzeumon keresztül is 
elláthatja. Ez, ebben az esetben, nyilván egy jelentős költségmegtakarítást jelent, hiszen ott a 
szakmai apparátus rendelkezésre áll, meg a bemutatás lehetősége is adott. De arra 
vonatkozóan nem készítettünk számításokat, hogy ha valamennyi önkormányzat számára 
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kötelezővé tennénk, mennyibe kerülne, az nyilván attól is függ, hogy mennyi értéket találnak 
és akarnak közkinccsé tenni, de erre vonatkozóan nincsen adat.  

 
ELNÖK: Bocsánat, van olyan megyénk, ahol nincs múzeum? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm a választ. Képviselő urat illeti a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem szakemberek mindenhol 

rendelkezésre állnak és ráadásul közalkalmazásban, tehát jelentősebb forrásokat nem igényel. 
De ha mégis igényel forrást, kötelezővé lehet tenni szerintem, még egy okkal több, hogy ezt 
bevegyük kötelezően, mert én a parlamenti felszólalásomban is említettem, hogy feltétlenül 
fontos lenne már a következő költségvetési évben erre forrásokat elkülöníteni. Tehát ne csak 
törvényt alkossunk, ami aztán vagy teljesül, vagy nem, hanem állami forrást is biztosítsunk 
arra, hogy ezt valóban komolyan vegyük. És ha ezt a megyei önkormányzatok a saját 
költségvetésükből nem tudják majd finanszírozni, a következő évi költségvetés vitájában 
nézzük meg mi, végezzünk akkor számításokat - a minisztérium vagy valaki -, és akkor rakjuk 
be a költségvetésbe, ezen ne múljon. Én úgy gondolom, hogy a kötelező jelleg egy ilyen 
választott testületnél, különösen egy ekkora földrajzi területi egységet felölelő választott 
testületnél szerintem egy ilyen törvénynek nagy hiányossága lenne, ha ez nem lenne benne. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én annyit megjegyeznék még, hogy véleményem szerint, 

lévén minden megyében van múzeum, önmagában sokkal kevesebb költségbe kerülne 
egyébként ott kapcsolt feladatként ennek, mint az, hogy országosan a régiók vagy a megyékre 
vonatkozó tárnak a létrehozása, tehát ez biztos, hogy költséghatékonyabb is lenne a meglévő 
bázison létesíteni. 

Szávay István képviselő úr kért szót.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Csak annyit szeretnék 

általánosságban hozzátenni, mint aki részt vett a javaslatnak a vitáján is, és ott azért 
látszódott, hogy ritka nagy konszenzus van e törvény kapcsán a különböző pártok között. 
Most nyilván nem akarok mások nevében beszélni, de nagyjából a vitából az derült ki, hogy 
vélhetően minden frakció ezt a javaslatot támogatni fogja, ami nagyon jó, helyes és fontos. 
Nyilvánvaló Szegednek is köszönhető a kormány ritka nagy konstruktivitása egyébként az 
ellenzéki módosító javaslatok irányába, amivel kapcsolatban ezúton is szeretném az 
örömömet kifejezni ezzel kapcsolatban.  

És ha már itt vagyunk, akkor pont ezért szeretnék én is itt elnök asszony és Kőszegi 
képviselőtársam által elmondottakhoz csatlakozni. Van egy nagyszerű javaslat, van egy jó 
szándék, egy elfogadható szándék, egy széleskörűen támogatható szándék; én azt kérem önön 
keresztül a kormánytól, hogy fontolják meg azt, hogy akkor ne hozzunk egy féloldalas 
törvényt. Itt van ez a nagyszerű kezdeményezés ennek a helyzetnek a rendezésére, illetve 
ennek az egész kérdéskörnek a kezelésére, itt elég sok érv elhangzott azzal kapcsolatban, 
hogy ez miért jó, és miért kell ezt akkor kötelező feladatként előírni. Ne csináljunk akkor egy 
féloldalas törvényt, amibe ilyen felesleges vagylagosságokat benne hagyunk, akkor inkább 
döntsük el, hogy ezeket az értéktárakat létre kell hozni. Döntsük el, hogy ezzel a kérdéssel 
hosszú távon szeretnénk foglalkozni, és szeretnénk, ha ezek az értéktárak létrejönnének, ha 
valóban a hungarikumok egy olyan egységes kezelés és szabályozás alá esnének, amely 
hosszú távra is szerintem komoly befolyással lehet az ezen körbe érintett termékek – és nem 
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tudom még, mik vannak benne – szempontjából. Én ennek a megfontolását szeretném kérni, 
és általánosságban nagyon határozottan a kormánytól, hogy ha már egyszer ráléptünk erre az 
útra és belevágtunk ebbe a témába, akkor ezt hozzuk meg akkor komolyan és határozottan és 
ne hagyjunk benne ilyen felesleges vagylagosságokat.  

Ez a törvény szerintem abból a szempontból is – és ezt szeretném még egyszer 
hangsúlyozni, bocsánat, nem akarok hosszú lenni – rendkívül fontosságú lesz, hiszen egy 
nagy jelentőségű ügyről van szó, és egy olyan ügyről, ami úgy néz ki, hogy minden 
képviselőnek a támogatását meg fogja szerezni az Országgyűlésben. Jó példaként ajánlom 
egyébként a tisztelt kormánypárti képviselők figyelmébe a későbbiekre vonatkozóan is, 
mennyivel jobb úgy törvénykezni és olyan törvényeket hozni, amely mindenki számára 
elfogadható, hisz ezeknek a törvényeknek a legitimitását és az e mögött meghúzódó 
törekvéseknek a legitimitását is erőteljesen alátámasztja, úgy gondolom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tűnik képviselőtársaim, hogy ma Kőszegi képviselő 

úr indítványai mostohább körülmények között kerülnek meghallgatásra, mint az ellenzéki 
képviselőtársaimé. De abban bízhat Kőszegi képviselő úr, hogy az ellenzék viszont támogatja 
az ön valamennyi módosító javaslatát, úgy látom.  

Ez után a kis közjáték után – és köszönöm az indokolásokat – kérdezem, hogy 
szavazhatunk-e? Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Kőszegi Zoltán képviselő úr 
indítványát. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem 
támogatja? Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással, 8 igen szavazattal a bizottság 
támogatja a képviselő úr indítványát. A 28-asról ezek szerint szavaztunk. 

29-es ajánlási pontban Gulyás Gergely képviselő úr a törvényjavaslat kiegészítését 
javasolja egy új 5. paragrafussal és az azt megelőző 5. alcímmel: a határon túli magyarság 
értéktára című alcímmel. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy támogatják-e. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta az indítványt. 

30. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr a 6. § (1) bekezdés módosítását 
javasolja. 

A kormány képviseletében? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk és a 

következő kettőt pedig ezért nem, mert szerintem összefüggnek egymással, itt a 8 napon 
belüli megküldést tartjuk mi megfelelően és helyette a 15 napot nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a 30-ast igen, a 31-es, 32-est nem, majd így fogunk 

erről szavazni.  
Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a 30-as ajánlási pontot. Kérem, 

szavazzanak! Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 igen, 9 
tartózkodás mellett a módosító indítvány az egyharmadot sem kapta meg. 

Most Magyar Zoltán képviselő úrnak az indítványáról szavazunk, amelyik ugyanúgy a 
6. § (1) bekezdés módosítását javasolja. Ez összefügg az ajánlás 34-es pontjával. Ebben 
jelezte a kormány, hogy ezt nem támogatja.  
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e Magyar Zoltán képviselő úr javaslatát. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. És ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett az egyharmadot sem kapta meg.  

Most Kőszegi Zoltán indítványáról szavazunk. Ezt a kormányt nem támogatta. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta az indítványt.  

33. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr a 6. § (5) bekezdés módosítását 
javasolja. 

A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e az ajánlást. (Szavazás.) 8 

igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 8 igen és 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 34-esről a 33-as pontban. A 31-es pontról már szavaztunk. 
A 35. pont következik, ugyancsak Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa, amiben a 6. 

§ (5) bekezdésének a módosítását javasolja. 
A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, bár a 8 

nappal ugyanúgy, mint a Font Sándor által javasoltnál, azzal nem lenne bajunk, de a HB-k, 
tehát nincsenek hungarikum bizottságok, egy Hungarikum Bizottság van, ezért nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként, ha nem a HB-k szerepelnének, akkor 

támogatná a kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szerintem ez megfontolandó a képviselő úr számára a 

kapcsolódó módosító indítványok miatt, hogy ebben a formában nem, de, ha a HB-k többes 
számban nem szerepel, akkor nyilván támogatható lenne.  

Tehát Kőszegi Zoltán képviselő úrnak az indítványáról szavazunk. A kormány nem 
támogatja. Kérdezem önöket, támogatják-e. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett az egyharmadot megkapta.  

Magyar Zoltán képviselő úr ugyancsak a 6. § (5) bekezdésének a módosítását 
javasolja. 

A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Nincs támogató. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

37-es ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr a 7. § (1) bekezdés módosítását javasolja. 
A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Fontosnak tartanám azt, hogy bárki kezdeményezhesse, 

ezzel szerintem szélesre nyitjuk a kaput és a társadalom minden szereplőjét megszólítjuk 
azzal.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselője! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Épp ellentétes a módosító 

javaslat tartalma, tehát ez korlátozná. Ezáltal nem tudná bárki kezdeményezni, csak a 
települési értéktár vonatkozásában, a megyei értéktár esetében nem tenné lehetővé azzal, hogy 
kiszedi a megyei szövegrészt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Meg kell néznem, akkor itt lehet, hogy a módosító 

javaslat végleges szövegében van a hiba; megnézem, elnézést, de pont ellentétes, az lenne a 
cél, azt támogatná.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az elvvel egyetért, viszont a megfogalmazás nem 

ezt az elvet követi. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e Kőszegi képviselő úr indítványát. 

Nyilván az írott szövegről szavazunk most.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Most így ebben a formában, ahogy be lett nyújtva, ha 

pont az ellentétes hatást váltja ki, akkor én visszavonom. 
 
ELNÖK: Visszavonta képviselő úr. Köszönöm szépen, akkor erről nem szavazunk.  
A 38-as javaslatról a 29-es pontban már szavaztunk. 
39. ajánlási pont következik, Pál Béla képviselő úr és képviselőtársai a 9. § (3) 

bekezdésének módosítását javasolja.  
A kormány képviseletében tárcaálláspont? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja a tárca, 

illetőleg a kormány.  
Kérdezem, hogy képviselőtársaim támogatják-e, kérem, hogy szavazzanak! 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

40. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr a 10. § (2) bekezdés módosítását 
javasolja.  

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem önöket képviselőtársaim. Ki az, aki 

támogatja! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag támogatta a bizottság. 
41. pontról a 29-es pontban már szavaztunk.  
42. ajánlási pont következik, Mesterházy Attila képviselő úr és képviselőtársai a 

törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés e) pontját javasolják módosítani, kiegészíteni. 
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Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító 
javaslatot. 

43. ajánlási pontban Szávay István képviselő úr a 11. § (1) bekezdés f) pontjának 
módosítását javasolja. 

Kérdezem a kormányt, támogatja-e. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 41-es jobb 

megfogalmazás, ezért nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, kíván-e szólni? Gulyás Gergely képviselő úr 

módosító indítványa volt az, ami hasonló tartalommal szerepel. Tehát a határon túli 
bizottságról szól és a képviselő úr javaslata viszont a Magyar Állandó Értekezlet 
tagszervezeteiről. 

Öné a szó, képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Én ezzel együtt is fenntartanám ezt a javaslatot. Tehát 

azt nagyon üdvözöltük, és azt szeretném most is hangsúlyozni, hogy van egy ilyen 
összmagyar szemlélet, be akarjuk vonni a külhoni magyar közösséget, egyebeket. Van már 
így is több ilyen összmagyar fórum: a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma vagy a 
Magyar Állandó Értekezlet. Most egy törvényen belül felállítunk újabb hasonló feladatú 
bizottságot, megint nevesítünk valamit, ami a határon túli magyarok dolgaival foglalkozik.  

Én úgy gondolom, hogy a Magyar Állandó Értekezlet az egy méltó súlyú reprezentatív 
szervezete az összmagyarságnak, hiszen ott minden szervezet, minden párt, amely mögött 
magyar emberek, magyar szavazók állnak, képviselteti magát. Ezeken a szervezeteken 
keresztül az elcsatolt régiók és a világ magyarságának bármely kisebb szervezete vagy 
magánszemélye javaslattal és véleménnyel élhet a hungarikumok tárgyában is.  

Én inkább azt javasolnám, hogy ne csináljunk most itt egy újabb párhuzamos 
struktúrát, megint felállítunk valami olyan testületet vagy bizottságot, amely a külhoni 
magyarokkal foglalkozik. Van egy Magyar Állandó Értekezletünk, én a továbbiakban is, ha 
más hasonló törvények elénk fognak kerülni, akkor is azt fogom szorgalmazni, hogy a már 
meglévő struktúrákat erősítsük, ahelyett, hogy párhuzamosságokat hozunk létre, én úgy 
gondolom, hogy a Magyar Állandó Értekezlet megfelel erre a célra. Az pedig, hogy Gulyás 
képviselőtársam egyébként mellesleg benyújtotta azt a javaslatát, az számomra azt támasztja 
alá, hogy nyilván a kormánypárti képviselőtársaim is vagy az előterjesztők is úgy érezték, 
hogy nem teljesen jó ez az eredeti megfogalmazás, ami ezekben szerepelt; én pont ebből 
kifolyólag egyébként, amit mondtam, továbbra is fenntartom a módosító javaslatomat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy megjegyzést képviselőtársaim megengednek. Ugye a 

29-es ajánlási pont volt az, amibe beemeli a MÁÉRT-et, ezt megszavaztuk. És teljesen 
logikus egyébként Szávay képviselő úrnak az indítványa, ugyanis a 41-es pontban csak az 
szerepel, hogy a határon túli bizottság, ide praktikus lenne egyébként a Magyar Állandó 
Értekezlet határon túli bizottsága. Tehát én itt magam is hiányosnak érzem a 41-es pontot, 
amit szintén megszavaztunk, ami azzal lenne igazán világos, ha a határon túli bizottság elé 
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odavennénk, hogy a MÁÉRT határon túli bizottsága, de ez csak egy képviselői megjegyzés a 
részemről.  

A kormány képviselőjét kérdezem, kíván-e reagálni. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. A 29-es pontban a 

(2) bekezdés pontosan ezt tartalmazza: a Magyar Állandó Értekezlet, a MÁÉRT határon túli 
bizottságot hozhat létre, tehát ott egyértelművé teszi, hogy a határon túli bizottság az a 
MÁÉRT-nek a keretében jön létre, tehát ezért tartjuk ezt a megfogalmazást pontosabbnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szávay képviselő úr fenntartotta a módosító indítványát. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát. Kézfelemeléssel szavazzon! 
A kormány nem támogatta. (Szavazás.) 10 szavazattal támogatja a képviselő úr indítványát, 
tehát egyhangúlag támogatja.  

Képviselőtársaim a 44. ajánlási pont. A 11. § (l) bekezdés f) pontjának módosítását és 
a g) elhagyását javasolja. 

Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim, támogatják-e? Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett nem kapta meg az egyharmadot sem. 

45. ajánlási pontban Mesterházy Attila képviselő úr és képviselőtársai a 
törvényjavaslat 11. § (2)-(3) bekezdés elhagyását javasolja. 

A kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaim, önök? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 

igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr módosító indítványa következik a 46. ajánlási pontban, 
amely a 11. § (2)-(3) bekezdés módosítását javasolja. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Itt is a HB-k miatt? 
 
ELNÖK: A kormányt kérem, hogy indokolja. A képviselő úr, indokolást kér. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Arról van szó, azokról a 

nemzeti értékekről van szó, amik nemzetközi szinten, vagy uniós szinten már elbírálásra és 
elfogadásra kerültek. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az értékek, ha már sikerül nemzetközi 
szinten ezeknek az elfogadtatását elérni, akkor ezek automatikusan hungarikumok is 
legyenek, hiszen ha már ezt elértük kifelé, akkor magunk számára is fontosnak tartjuk, hogy 
ezeket hungarikumnak tekintsük. Másrészről, ez az országos szintű érték megjelölés itt merül 
fel először és ez nincsen definiálva, tehát nem világos, hogy ez miért nem hungarikum, hanem 
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országos szintű érték, ez egy kicsi zavart okoz a fogalmak körében; illetve, ahogy a képviselő 
úr is említette, a többes szám a Hungarikum Bizottság esetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr? 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elfogadom. 
 
ELNÖK: Képviselő úr a módosító javaslatát visszavonta, így nem is szavazunk. 

Köszönöm.  
Magyar Zoltán képviselő úr a 47. ajánlási pontban a 11. § szakasz (2) bekezdés 

módosítását javasolja. 
Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Önök, képviselőtársaim? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

6. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm. Tehát az egyharmadot sem kapta meg. 
Mesterházy Attila és képviselőtársai a 48. ajánlási pontban a törvényjavaslat 12-15. 

szakaszait kívánja módosítani. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, önök? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 8. Tehát 2 igen, 8 nem szavazattal az egyharmadot sem kapta meg. 
(Szávay István jelzi, hogy ő tartózkodott.) Tehát akkor 7 nem szavazat, 2 igen szavazat és 1 
tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság.  

49. ajánlási pontban Zakó László képviselő úr a 13. § (2) bekezdés kiegészítését egy új 
j) ponttal javasolja. 

Kérdezem a kormányt. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Önök képviselőtársaim? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 

igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazattal és 3 tartózkodás 
mellett az egyharmadot sem kapta meg. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata következik, az 50. ajánlási pontban, mely ebben 
a 13. § (2) bekezdés j) és k) pont módosítását, valamint az l)-n) pontokkal való kiegészítését 
javasolja.  

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úr, kíván-e szólni? 
Öné a szó, képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak szeretném kérdezni, hogy mi az indoklás. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egyrészről megnéztem a 

cégnyilvántartásban és olyan, hogy hungarikum szövetség ilyen nincs Magyarországon 
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bejegyezve, tehát ez nem jogi személy. A kamarákat tekintve pedig innentől elég gyorsan 
megjelenik az igény az összes többi kamara vonatkozásában is, ha az iparkamara, illetve az 
agrárkamara tagot delegálhat, akkor az összes többi szakmai kamara is igénnyel fog jönni és 
akkor ez egy végtelen lista lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja? 

(Szávay István: Bocsánat.)  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): És a határon túli magyar közösségek által delegált 3 fő, 

itt most az egészre vonatkozik? Itt az 50-es ajánlási pontról beszélünk, a j) pont, azzal sem 
értenek egyet?  

 
ELNÖK: Ez egy módosító indítvány képviselő úr, tehát egyféle dolgot tud a kormány 

mondani. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Azt én értem, csakhogy esetleg kapcsolódó 

módosítóval lehet-e finomítani? Bocsánat, igen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, visszavonja az indítványát? 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Vissza. 
 
ELNÖK: 51. ajánlási pont következik: Szávay István képviselő úr a törvényjavaslat 

13. § (2) bekezdés j) pont módosítását javasolja. Tájékoztatom önöket, hogy ez összefügg az 
ajánlás 58-as pontjával. 

Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Először kíváncsi lennék a kormány álláspontjára. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk 

ugyanazon okfejtésből, mint már a MÁÉRT-nél megbeszéltük. Az 56-osat fogjuk ezzel 
kapcsolatban támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, öné a szó! 
(Beszélgetés a képviselők és a kormány képviselője között.) 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ha lehet, akkor a jegyzőkönyvbe, mert nagyon 

megnehezítjük így a jegyzőkönyvvezető munkáját.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, ha jól értem, akkor elviekben támogatja a 

kormány, ugye?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ezt nagy örömmel hallom egyébként, egy mondatot 

szeretnék mondani, ennek ellenére. Tényleg nagyon örülök annak, hogy ezt támogatták. Itt az 
előbb volt egy kis zavar egyébként - bocsánat, ezt küszöböljük ki - az előző javaslatnál ezzel 
kapcsolatban, hiszen ott még a javaslattételre vonatkozott az, hogy a MÁÉRT tagszervezetek 
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hozhatnak javaslatot. Szerencsére az előző javaslatban, amit elfogadtunk, szintén Gulyás 
képviselőtársamtól, az ugye feltételes módban fogalmaz, tehát, hogy a MÁÉRT létrehozhat 
ilyen tanácsot. Úgyhogy amennyiben a végleges törvényszövegbe mégis esetleg belekerülne 
az általam javasolt módosítás, akkor gyakorlatilag nem lesz koherenciazavar, hiszen akkor 
továbbra is fennmarad az a lehetőség, hogy bármely MÁÉRT tagszervezet javaslattal 
élhessen, nem kell ezért külön bizottságot a MÁÉRT-on belül létrehozni. Ugyanakkor pedig 
azt örömmel nyugtázom, hogy maga az egész feladat, illetve ennek a felelőssége a Magyar 
Állandó Értekezlethez került, ez mindenképpen jó és köszönöm szépen.  

És ha nálam van a szó, akkor rögtön indokolnám a következő javaslatot is, ami ezzel 
összefügg, az 52-est, ahol pedig azt javasoltam, hogy 3-ról 4 főre emelkedjen a külhoni 
magyar közösségek által delegálható képviselőknek a száma. Egész egyszerűen azon egyszerű 
oknál fogva, úgy gondolom, hogy ezzel még nem fog jelentősen felduzzadni a tanács vagy a 
bizottság, vagy ezzel még az operativitását nem fogja veszélyeztetni, ugyanakkor itt 
érvényesíthetnénk egyfajta reprezentativitást. Nyilván tovább lehet fűzni ezt a gondolatot, 
emigráció irányelv, egyebekben, én ezt nem tartanám célszerűnek, de akkor az mindenképpen 
jó lenne, ha már a kormány is elfogadta azt az érvelést, hogy a Magyar Állandó Értekezletnél 
legyen ennek a delegálásnak a joga, akkor azt tegyük meg olyan formában, hogy mind a 4 
nagy elcsatolt régió ebbe a bizottságba képviseltethesse magát és hozzátehesse ehhez a maga 
munkáját és javaslatait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszatérünk az 51-es ajánlási pontunkra, aminél jelezte 

a kormány, hogy nem támogatja, és én viszont jeleztem, hogy ez az 58-as ajánlási ponttal 
összefügg. Tehát kérdezem képviselőtáraimat, hogy az 51-es javaslatot - a kormány 
tájékoztatása alapján is - támogatja-e. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szávay István: Visszavonom.) Képviselő úr visszavonta. Köszönöm. 

52. ajánlási pontban – ahogy Szávay István képviselő úr ezt már indokolta is – a 13. § 
(2) bekezdés j) pontját javasolja módosítani. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. De azt a 

megjegyzést hadd tegyem hozzá, hogy pusztán abból a megfontolásból, hogy az az elvünk, 
hogy a bizottság létszáma páratlan számú legyen a szavazatnál, tehát, hogy ne legyen 
szavazategyenlőség. De amennyiben ez átalakul a módosító indítványok megszavazása során, 
akkor majd ezt koherencia módosítóval fogjuk orvosolni, tehát itt pusztán ezen elméleti okból 
mondtam most nemet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, szólni kíván? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy általános technikai megjegyzés, mert ez 

nekem egy nagyon kedvenc érvelésem mindig, bármikor az élet bármely területén van az, 
hogy hány fős legyen a bizottság. Az ilyen bizottsági ülésre soha nem szokott mindenki 
eljönni, tehát ha van egy páros számú bizottsági ülés, és onnan egy valaki hiányzik, akkor 
máris páratlan lesz a létszám, tehát az operativitás szempontjából én ezt nem tartom feltétlen 
releváns érvnek. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az indokolás is páratlan volt, képviselő úr. Szavazzunk 
róla. Kérdezem, ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 10 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Simicskó István képviselő úr az 53. ajánlási pontban a 13. § (2) k) pontjának 
módosítását javasolja. 

A kormány támogatja-e? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, az 54-est 

fogjuk támogatni e pont vonatkozásában. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. Kérem, aki 

támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem támogatja? 
Tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás mellett a bizottság egyhangúlag nem támogatta. 

54. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdés 
k) pont helyébe egy másik rendelkezést javasol. 

A kormány képviselője? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodással, 7 igen szavazattal támogatja a bizottság.  

55. ajánlási pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata a 13. § (2) bekezdés 
kiegészítését javasolja egy új l) ponttal. 

A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodott? (Szavazás.) 9 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja. 

56-osról már döntöttünk.  
57. ajánlási pontban Szabó Rebeka és Szilágyi Péter képviselők a törvényjavaslat 13. § 

(2) és (4) bekezdésének módosítását javasolják. 
A kormányt kérdezem először. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem támogatás és 2 igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 

58-asról már az 51-esnél döntöttünk.  
59. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr a 13. § (3) bekezdés módosítását 

javasolja. 
A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr szólni kíván. Öné a szó, képviselő úr! 
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Meg szeretném kérdezni a főosztályvezető úrtól, hogy 
azért, mert itt is a bizottságot többes számban használom, vagy más oka van. 

 
ELNÖK: Kérjük az indokolást. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az oka pedig az, hogy 

szükségesnek tartjuk azt, hogy akiket a Hungarikum Bizottságba tagként delegálnak, azok az 
őt delegáló szervezet véleményét képviseljék a bizottságban, ezért meg kell teremteni a 
lehetőséget arra, hogy onnan bármikor visszahívható legyen, amennyiben az őt delegáló 
szervezet nem elégedett a tevékenységével. Tehát nem tartjuk azt szerencsésnek, ha 
függetlenedik a tag az őt delegáló szervezettől és esetleg a későbbiekben eltérő álláspontot 
fogalmaz meg a bizottság ülésén, ezért a határozott időre történő delegálást nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr, kíván-e erre reagálni?  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 

az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem 
szavazattal és 4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta 
meg.  

60. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdés 
módosítását javasolja. 

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

61. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr a törvényjavaslat 13. § (4) bekezdés 
módosítását javasolja.  

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Értem, különösen az előző pontban elhangzott érvelés 

alapján, azonban én mégiscsak fontosnak tartanám, hogy legalább indoklással hívja vissza, 
tehát ne indoklás nélkül. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Indokolást kér a képviselő úr. 
Főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azzal nincsen 

problémánk, hogy indokolni kellene, de az, hogy a Hungarikum Bizottság által elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat határozná meg azt, hogy akit oda delegálnak, az milyen 
feltétellel lenne visszahívható, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy saját maga számára határozza 
meg, hogy őt milyen feltételekkel lehet elbocsátani, ami összeférhetetlen lenne. 
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Akkor kapcsolódó módosítót kell benyújtanom.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most erről nem kíván szavaztatni a képviselő úr? Kívánja, 

hogy szavazzunk róla?  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Fontos, hogy továbbmenjen, hogy kapcsolódót tudjak 

benyújtani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány tehát nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki az, aki támogatja. (Kőszegi Zoltán: Köszönöm, hangsúlyozom, hogy kapcsolódót fogok 
benyújtani.) Köszönöm szépen. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a többség támogatja a képviselő úr indítványát.  

62. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr a törvényjavaslat 13. § (4) bekezdés 
módosítását javasolja. 

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) 1 igen 

szavazattal. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja és az egyharmadot sem kapta 
meg. 

63. ajánlási pont következik, képviselőtársaim. Magyar Zoltán képviselő úr a 
törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását javasolja. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 igen és 9 tartózkodó szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 

Most következik a 64. ajánlási pont, Font Sándor képviselő úr a törvényjavaslat 15. § 
(1) bekezdés módosítását javasolja.  

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, önök? Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja az indítványt. 
65. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés 

módosítását javasolja. 
Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, önök? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a 

képviselő úr indítványát. 
66. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javasolják a 16. § (1) 

bekezdés b)-d)-ig terjedő pontjainak az elhagyását. 
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Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És önök, képviselőtársaim? Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja.  

Szávay István képviselő úr a 67. ajánlási pontban a 16. § (2) bekezdés kiegészítését 
egy új h) ponttal javasolja. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Indokolást kér a képviselő úr.  
Öné a szó, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

Hungarikum Bizottság nem rendelkezik jogi személyiséggel, így az elnök révén történő 
kapcsolattartást sem tartjuk megfelelőnek. Egyébként ettől függetlenül, tarthat bárkivel 
kapcsolatot, hogy a törvényben nem szerepel, de mivel, hogy nem jogi személy, ezért nem 
lehet feljogosítani rá.  

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez azért érdekes érvelés, mert szó 

szerint vettem át a javaslatnak egy másik pontját, ami úgy fogalmaz, hogy elnöke útján ezt és 
ezt és amazt tesz a bizottság, tehát ha most gyorsan rákeresünk a PDF-ben, hogy elnöke útján 
megfogalmazás van-e a javaslatban, akkor fogunk ilyet találni - nem véletlenül ezzel a 
megfogalmazással éltem, főosztályvezető úr. 

Magát a valósítókat nem hiszem, hogy túlzottan kell, hogy jelezzem önök felé. Úgy 
gondolom, hogy a hungarikumok megőrzésével, fennmaradásával kapcsolatban ez bizonyos 
diplomáciai vagy akár külügyi feladatokat is jelentenek Magyarország számára. Ezzel 
kapcsolatban fontosnak tartom azt, hogy a bizottságnak az elnöke, amely ugye egy miniszter, 
ezzel kapcsolatban kapjon legalább egy ilyen szimbolikusan megterhelt feladatot is, hogy 
például műemlékvédelmi hatóságok irányába a szomszédos országba vagy más hatóságok 
irányába kezdeményezéssel éljen, kérdéseket tegyen fel, vagy egyáltalán utána érdeklődjön 
bizonyos hungarikumok sorsa felől. Jó, ne ragozzuk tovább, szavazzunk róla, de szerepel ez a 
megfogalmazás; ha visszatérünk a szavazásra 5 perc múlva, akkor addig ki tudom egyébként 
akár keresni is, hogy hol, de ez a megfogalmazás szerepel a törvényben máshol. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 16. § (2) bekezdés e) 

pontjában szerepel: elnöke útján javaslatot tesz a kormánynak, de ez a működéséből eredő 
javaslattétel, míg az itt szereplő feladat pedig egy diplomáciai jellegű kapcsolattartás és ezért 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát nem támogatja. Kérdezem a 

képviselőtársaimat. (Szávay István jelzi, hogy még szólni szeretne.)  
Még egyszer képviselő úr, öné a szó! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Azt szeretném kérdezni a főosztályvezető úrtól, hogy 

ahogy hallottam, én azt nem éreztem ki az ön szavaiból, hogy a szándékkal adott esetben ne 
értenének egyet. Meg lehet-e ezt a kérdést valahogy úgy fogalmazni - akár egy kapcsolódó, 
akár egy bizottsági módosító formájában -, hogy a bizottságnak magának vagy az elnökének 
vagy a miniszternek, aki ezt vezeti, a feladatköréből adódóan mégiscsak legyen egy ilyen 
kötelezettsége, hogy a külhoni magyar hungarikumok sorsával foglalkozzon. És ezzel 
kapcsolatban a környező országok hatóságaival, ha nem is kapcsolatot tart, de mondjuk 
javaslattal él vagy információt kér vagy valamilyen formában mégis ez meg tud-e jelenni 
ebben a javaslatban valamilyen más módon, ezt szeretném kérdezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván a főhatóság engedélyével, mert valahova tartozni 

fog ez a bizottság; és ahova tartozik, szerintem, ha annak – nem tudom, csak én magam is 
kérdezem a kormány képviseletében főosztályvezető-helyettes urat - a kitétele ebbe a 
bekezdésbe befogalmazásba kerül, hogy a főhatóság tudomásával vagy engedélyével történik, 
akkor kezelhető lenne ez a kérdés. 

Öné a szó, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, ez kapcsolódó 

módosítóval egy hasonló megfogalmazással megoldható, igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e Szávay 

István képviselő úr módosító indítványát. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett, 4 ellenében az egyharmadot megkapta a módosító indítvány. 

68. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr a 17. § (1) bekezdés módosítását 
javasolja. 

Kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr, kíván-e szólni? Nem kíván. Köszönöm. 
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát. Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással, 9 támogató szavazattal a bizottság támogatta a 
képviselő úr indítványát.  

69. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai a 17. § (3) és (4) bekezdés módosítását 
javasolják. 

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Alapvető probléma, a 68-asnál is ez jelenik meg, aztán a 70-es, a 71-es, 72-esnél is, ellentétes 
a védjegytörvénnyel. Védjegyjogosult csak személy lehet, nem a produktum lesz a 
védjegyjogosult.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja a 69-

es pontot. (Szavazás.) 1 támogató szavazat. Nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem, és 1 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg. 

70. ajánlási pontban Gulyás Gergely képviselő úr a 17. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja. 
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A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Tisztelt képviselőtársaim, önök? Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás és 6 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

71. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr a 17. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja. 

A kormány nevében, főosztályvezető-helyettes úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. Képviselőtársaim, önök? Ki az, aki támogatja? 

Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

72. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr a 17. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja. 

A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És önök, képviselőtársaim? (Szavazás.) 1 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat és 2 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta, egyharmados támogatást sem kapott.  

73. ajánlási pontban Mesterházy Attila képviselő úr és képviselőtársai a 18. § b) pont 
módosítását javasolják. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 9 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító indítványt.  
74/0/1. ajánlási pontban Szávay István képviselő úrnak a törvényjavaslat 

nyelvhelyességi és kodifikációs szempontú módosításai szerepelnek. 
A kormányt kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki az, aki támogatja, képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatja. 
Megköszönöm főosztályvezető-helyettes úrnak a közreműködését. Köszönjük, ezzel 

lezárjuk az első napirendi pontunkat. 

A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének elfogadása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt bizottsági ülésről van még egy elmaradt 
feladatunk, ez az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2012. évi tavaszi 
ülésszakra tervezett ülései és témái alapján az első félévi programunknak és munkatervünknek 
az elfogadása. 

Kérdezem önöket, hogy támogatják-e a munkatervet és programot. (Szavazás.)  
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Köszönöm.  
Szavazás 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta a bizottság 

2012. első félévi munkatervét.  

Egyebek 

Rátérünk a hármas napirendi pontunkra.  
Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak annyit, szeretném megköszönni 

azt, hogy a javaslataimnak a döntő többsége, ami releváns volt, bekerült. Ezzel együtt és talán 
még ennél is, egy nagyon tartalmas programja lesz a bizottságnak a következő félévben, ezt a 
magam részéről szeretném üdvözölni, és ezt a fajta nemzeti együttműködést más területeken 
is kormánypárti képviselőtársaim szíves figyelmébe ajánlanám itt, ami a bizottságban folyik 
köztünk. 

Annyit hozzátéve még a javaslataink kapcsán, engedjenek meg, hogy elmondjak, 
illetve kérdezzek. A komáromi kihelyezett ülésünk kapcsán szeretném megjegyezni, illetve 
ebbe a körbe fenntartani azon javaslatomat, hogy a bizottság mindenképpen személyében 
hívjon meg olyan felvidéki magyarokat, akiket már megfosztottak vagy most éppen 
megfosztanak az állampolgárságuktól. Tudjuk, hogy Gubik László, Kassai Gyula, illetve 
Dolnik Erzsébet már nem vehetnek részt az országgyűlési választásokon, mert megfosztották 
őket a választójoguktól. Többek esetében folyamatban van az állampolgárságnak az elvétele 
azzal együtt is, hogy a szlovák hatóságok maguk sem tudják egyébként, hogy mikor mi a jó 
eljárás, és kinek mit kell bizonyítania kinek az irányába, tehát, hogy személyében legyenek 
olyanok meghívva, akiket ez a kérdés érint. 

Másrészről – és örülnék, ha erről még most tudnánk beszélni – a topolyai és a 
révkomáromi kihelyezett bizottsági ülés feltételesen csütörtök vagy péntek, illetve szerda 
vagy csütörtöki napokon szerepel. Én szeretném kérdezni képviselőtársaimtól, nem lenne-e jó, 
ha most megbeszélnénk, hogy kinek melyik jobb, még időben eléggé messze vannak ezek az 
időpontok, jobb lenne, ha tudnánk tervezni ezekkel kapcsolatban. Kérdezem, hogy ezt 
megbeszéljük-e most, illetve azt szeretném javasolni, hogy beszéljük meg a konkrét 
időpontot, amennyiben erre van lehetőség, vagy nem tudom, hogy ehhez szükséges-e az elnök 
úrnak a jelenléte, azt várjuk-e meg, vagy megtehetjük-e ezt nélküle is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én az első kérdéshez azt javasolom, hogy mivel 

feladattervünkben - március utolsó francia bekezdésében - szerepel az MKP és a Via Nova 
Ifjúsági Csoport vezetőjének tájékoztatója a felvidéki választások után, szerintem ezzel 
kapcsoljuk össze. Ez egy felvidéki téma, és akkor azzal együtt tartunk egy felvidéki napot; és 
javasolom, hogy akkor az állampolgárságuktól megfosztottakat hívjuk meg, legyen ez egy 
komplex Felvidék témakör. 

A másik kérdéssel kapcsolatban, én azt abszolút elfogadhatónak és praktikusnak 
tartom, hogy esetleg már most jegyezzük be, hogy szerdai vagy csütörtöki napon. Itt már 
voltak az előző ülésünkön különböző képviselői indítványok, ami esetlegesen a szerdai 
napoknak a kihelyezett ülés tartását jelentette volna, hiszen hétvégén azért sok 
polgármesternek – csütörtökön, pénteken - feladata van az önkormányzatokban, tehát péntek 
semmiképpen. Tehát én azt javasolnám, ha egyetértenek önök ezzel, hogy a szerdai napokat 
jegyezzük elő azokon a heteken. (Jelzésre.) 

Hoppál Péter képviselő urat illeti a szó. 
 



 30 

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Alapjában ez az elgondolás szerintem támogatható 
lenne, azonban itt az első kihelyezett ülésünk az éppen egy csütörtök-pénteki nap eldöntendő 
kérdése, akkor ott nyilvánvalóan csütörtök felé kellene mennünk. 

 
ELNÖK: Tehát akkor csütörtököt mondom, hiszen az a Húsvét utáni csütörtök, 

szerintem az tartható. Köszönöm. Akkor maradjunk április 12-e csütörtök, a másiknál pedig 
május 23-a szerda, célozzuk meg azt az időpontot. Nyilván majd még egyszer meg fogjuk 
erősíteni, de szerintem érdemes lenne ezeken a napokon; bocsánat, akkor szerdán lesz 
parlamenti ülés, tehát akkor eldőlt, csütörtökön tartjuk. Bár mondjuk nyilván plenáris ülésünk 
lesz, és a képviselőtársaim a szerdai plenáris üléseken mindig komolyan részt szoktak venni, 
úgyhogy nem praktikus, ha összekapcsoljuk. (Közbeszólások, egyeztetések.) Nem tudom 
nyilván, mennyire érintettek a képviselők. Csíksomlyó van hétvégén. Szerintem próbáljuk 
meg azt a május 23-át megcélozni, a szerdai napot, lévén, hogy azon a hétvégén Csíksomlyó 
van, és reményeink szerint nem fogunk szavazni azon a napon, mert ha igen, akkor az nyilván 
egy egészen más kérdést jelent. 

Képviselőtársaim, azonnal befejezzük. Két tájékoztató pontom van.  
A Nemzetpolitikai Tükör hozzáférhető.  
A másik. Március 13-át kérem a naptárukba előjegyezni, 14 órakor Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes úr lesz a bizottságunk vendége. 
Március 20-án 14 órakor a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának a 

képviselői; és 27-én, egyeztetés alatt van: a Magyarság Háza és a Nemzetpolitika 
Kutatóintézet bemutatkozása történjen, vagy pedig Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár 
asszonynak a csángó magyarok oktatási programja helyzetéről egy tájékoztató. Mi arról 
beszéltünk Péterrel, hogy esetlegesen kössük össze a kettőt, mert szerintem a Magyarság 
Házában is plusz azt az egy napirendi pontot elvileg meg lehet beszélni - ebben kérem, hogy 
adjanak ne künk felhatalmazást, hogy az egyeztetéseket lefolytassuk. 

Azt szeretném még tájékoztatásul elmondani, értsenek azzal egyet képviselőtársaim, 
hogy amennyiben olyan napirend kerül elénk - ha a heti programmal vagy a heti napirenddel 
összefüggő kérdésekről, módosítókról, bármiről kellene tárgyalni -, akkor esetlegesen hétfő 
délelőtt vagy az interpellációk szünetében rövid bizottsági ülést tudjunk tartani. 

Köszönöm szépen, befejeztük a mai ülésünket. Szép napot, szép hetet kívánok 
önöknek és jó parlamenti munkát! Viszontlátásra. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra.) 

  

Dr. Szili Katalin 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 
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