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Napirendi javaslat 

 
1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpádnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Haág Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Nemzeti 
összetartozás bizottsága mai ülésén.  

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket. Dr. Kovács Ferenc alelnök urat én 
helyettesítem, dr. Hoppál Péter képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony helyettesíti. 

Két napirendi pontunk van a javaslatban. Az első a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása, a második napirendi pont pedig az Egyebek. 

Szeretném elmondani, hogy az első napirendi pontnál az ajánlási pontokról és azok 
összefüggéseiről szavazunk. Amennyiben a szavazás után felmerül olyan ajánlási pont, amely 
a bizottság feladatkörébe tartozik, de nem szavaztunk róla, akkor kérem képviselőtársaimat, 
hogy ezt jelezzék. Minden képviselőt arra kérek, hogy a szavazatok összeszámlálása 
megkönnyítése érdekében jól láthatóan, a helyettesítéseket is egyértelműen jelezve szavazzon.  

(Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 

Szávay István (Jobbik) javaslata 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Napirend-

kiegészítési javaslatom lenne, méghozzá egy olyan téma, amivel nem szeretném, ha a 
bizottság az Egyebekben foglalkozna. Előre elnézést kérek, amiért ezt előre nem jeleztem az 
elnök úr, illetve a bizottság tagjai felé. 

Szeretném, ha második napirendi pontként lenne egy olyan napirendi pontunk, amely 
a révkomáromi kihelyezett bizottsági ülés értékeléséről szólna. Örülnék, ha erről pár mondatot 
beszélnénk, a tapasztalatokat levonnánk, illetve a bizottság a saját maga számára a jövőbeli 
tennivalókat megfogalmazná, annál is inkább, mert elég sok konkrétum, elég sok kérés 
elhangzott a bizottság irányába, amelyekről, úgy gondolom, jó lenne, ha beszélnénk. Ez annál 
is inkább jó lenne, mert sajnos az a tapasztalatom, hogy a másik három bizottsági ülésen, amit 
eddig tartottunk, nem nagyon látom, hogy érdemben azokkal a kérdésekkel a bizottság, a 
kormány vagy mi magunk is foglalkoztunk volna, akár azokkal a konkrét ügyekkel és 
kérdésekkel, amelyekkel Nagyszalontán, Beregszászon az ottani magyarság képviselői 
megkerestek bennünket. Egyik kihelyezett bizottsági ülést követően sem volt a bizottság 
részéről semmilyen értékelés, összegzés az elhangzottakkal kapcsolatban, és számos kérés, 
kérdés – a kérések a fontosabbak – gyakorlatilag megválaszolatlanul vagy elintézetlenül 
maradt az előző három bizottsági ülés óta.  

Hangsúlyozni szeretném, elnök úr, ez nem feltétlenül kritika a bizottság elnöke vagy 
elnöksége felé, ez inkább magunk felé, a jövőre mutató jó tanács, hogy ettől kezdve a 
bizottsági ülésekkel egy kicsit bánjunk úgy, hogy azért az ott elhangzottakat utólag is 
kövessük. Úgy gondolom, lenne miről beszélnünk az elhangzottak kapcsán is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
(Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr.  
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Elvileg én egyetértek Szávay István képviselőtársunk javaslatával, hogy a bizottság 
tárgyaljon erről a kérdésről, de nem javasolom, hogy ezt most megtegyük, több ok miatt. 
Egyrészt azért, mert 1 órakor kezdődik a plenáris ülés, és ez most egy hevenyészett, 
elkapkodott értékelés lenne, másrészt pedig, ha napirendre tűzzük, és ezt kiküldjük a  
bizottság tagjainak, akkor jobban fel tudnak rá készülni, hogy milyen álláspontot képviselnek, 
vagy jobban utánanéznek a dolgoknak.  

Tehát ma nem, de az őszi ülésünkön, akár a legelsőn is szívesen látnám ezt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Várhatóan lesz-e még most bizottsági ülésünk, elnök úr? 
 
ELNÖK: Tervezet nincsen, hiszen a héten befejeződik a parlament rendkívüli 

ülésszaka. Én a magam részéről szívesen tartok még egy bizottsági ülést, ha képviselőtársaim 
erre eljönnek, de erre kevés esélyt látok. Tehát esetlegesen csütörtökön ezt még meg tudjuk 
tenni, vagy a jövő héten vagy bármikor, nekem ez nem esik nehezemre, mert sehová sem 
utazom el. Viszont tényleg annak látnám nagyobb értelmét, amit Csóti képviselő úr mondott, 
hogy szeptemberben az első bizottsági ülésen, egy olyan napirendi pont keretében, ahol a 
többi helyeket is végignéznénk, hogy azóta esetlegesen mit sikerült megoldani az ott felmerült 
problémákból, mert a kollégák ezeket az ügyeket, kérdéseket feldolgozták, nem egy esetben el 
is jártunk, amelynek lehet, hogy van már eredménye is. 

Én mégis azt mondanám, hogy az Egyebekben néhány szót ejtsünk erről, de így 
napirendi pontként valóban nem tudjuk végigvenni, mert ez több lesz, mint egy óra. Ha ez 
ilyen átmeneti megoldásnak jó, akkor kérem, fogadja el, képviselő úr, és szavazzunk a 
napirendi javaslatról. 

A napirend elfogadása 
Fenntartja Szávay képviselő úr a mai napra a javaslatát? (Szávay István: Nem, azt 

hiszem, fölösleges.) Az eredeti napirendi javaslatról szavazunk. Kik fogadják el? (Szavazás. – 
Látható többség.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) Egy tartózkodó 
szavazat mellett a bizottság elfogadta a napirendi javaslatot. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
kapcsolódó módosító javaslatainak tárgyalása 

Ha jól látom, összesen hét ajánlási pontról szavazunk. Az első a 74. számú módosító 
javaslat, dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr fogalmazta meg, összefügg az ajánlás 
96/1. pontjában foglaltakkal.  

A napirendi pontnál üdvözlöm Haág Tibor főosztályvezető urat, és mindjárt kérdezem 
is az előterjesztő véleményét. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. (Jelzésre:) Kalmár képviselő úré a szó. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Azt szeretném 

megkérdezni, elsősorban a kormány képviselőjétől, aki ezt pontosan tudja, hogy úgy tudom, 
ez a tevékenység, ez a jogsegélyszolgálat működik, és a továbbiakban is működni fog. Ez így 
van-e? 
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ELNÖK: Parancsoljon!  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Önálló soron nem 

jelenik meg ez az előirányzat, de van.  
Annyit hadd fűzzek hozzá, hogy függetlenül attól, hogy a kormány támogatja, vagy 

nem támogatja, egy ilyen jellegű előirányzat-átcsoportosításra a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak év közben saját hatáskörében, külön engedélyezés nélkül is van lehetősége. 
Tehát forrásként a képviselő úr a fejezeti általános tartalékot jelölte meg, de ilyen jellegű 
átcsoportosításra év közben miniszteri hatáskörben – tehát még a kormány engedélye sem kell 
hozzá – lehetőség van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A módosító javaslatot ki támogatja? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás. – 6 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm 
szépen. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 81/1. módosító javaslatot szintén dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr nyújtotta be, 
összefügg az ajánlás 473/1. pontjában foglaltakkal. Megkérdezem a főosztályvezető urat. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 5 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 93/1. módosító javaslat következik, dr. Dorosz Dávid képviselő úr nyújtotta be, és 
összefügg az ajánlás 200/1. pontjában foglaltakkal. Megkérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 6 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 93/2. módosító javaslatot dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr nyújtotta be, 
összefügg a 473/2. ajánlási ponttal. Főosztályvezető úr! 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 303/1. módosító javaslat következik, Novák Előd és Szávay István képviselő urak 
nyújtották be. Ez összefügg az ajánlás 110/2. pontjában foglaltakkal. Az előterjesztő 
véleménye? 
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HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 7 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 303/2. módosító javaslatot Dúró Dóra, Farkas Gergely, Ferenczi Gábor, Kepli 
Lajos, Novák Előd és Szávay István nyújtották be. Ez összefügg a 110/3. ajánlási ponttal. Az 
előterjesztőt kérdezem. 

(Dr. Kovács Ferenc megérkezik.) 
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 5 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A bizottság szavazni fog a 2012. július 4-én kiadott T/7655/321. számú ajánlás 
159. pontjáról is, ez a Mezőgazdasági bizottság módosítója, és összefügg a 81. számú ajánlási 
ponttal. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A módosító javaslatot ki támogatja? 

(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető úr segítségét, további jó munkát kívánok. 

Egyebek 

Második napirendi pontunk az Egyebek. A képviselő úr felvetette Révkomáromot. 
Röviden csak annyit szeretnék elmondani a bizottsági ülésről, hogyha lehet így fogalmazni, 
ebben az esetben nagyobb volt a füstje, mint a lángja a mi jövetelünknek és a távozásunknak 
is. Amilyen könnyen bejutottunk Szlovákiába, ugyanolyan könnyen ki is jöttünk onnan, 
úgyhogy ez már a tárgyalás eredménye volt. A különböző helyszínek szerintem jók voltak, jól 
is voltak megszervezve, ezt szeretném megköszönni a munkatársaimnak, illetve mindenkinek, 
aki ebben segített. Az ott szerzett tapasztalatokat még nyilván fel kell dolgoznunk, és utána 
vissza kell hoznunk, akár azért, hogy újra beszéljünk róla, akár pedig azért is, hogy az ott 
felmerült problémákon megpróbáljunk segíteni. 

Egyébként az a médiavisszhang, amit Paška házelnök úr nyilatkozata váltott ki, 
rámutatott a bizottság jövetelének a fontosságára, ezt próbáltam mindenhol elmondani. 
Egyébként  nem gondolom azt, hogy olyan nagyon beavatkoztunk volna Szlovákia 
belügyeibe, hiszen egyrészt szlovák állampolgároknak próbáltunk segítséget nyújtani, 
másrészt pedig semmi olyan felvetés nem hangzott el, ami bármi módon a szlovák nemzeti 
érdekeket sérthette volna. Körülbelül ennyit fogalmaztam meg a sajtó előtt is és itt is. Ha a 
bizottság ehhez hozzájárul, akkor erre nyilván vissza fogunk térni, és hosszabban kielemezzük 
ezt a kérdést. 
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(Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két megjegyzésem 

lenne. Egyrészt azt jó ötletnek tartom, amit az elnök úr felvetett, hogy nemcsak erről az 
ügyről, hanem a másik három kihelyezett bizottsági ülésen történtekről is, vagy egy külön 
bizottsági ülésen, vagy egy hosszabb külön napirendi pont keretében térjünk majd ki az ősz 
folyamán.  

Másrészt sajnálom, és ezt meg kell említenem, hogy ellenzéki képviselőtársaimnak az 
MSZP és az LMP részéről ezúttal is más fontosabb elfoglaltságuk volt, minthogy a bizottsági 
ülésen részt vegyenek. 

Harmadrészt az ott elhangzottakkal kapcsolatosan azt tartanám szerencsésnek és 
előremutatónak – ezt a szeptemberi bizottsági ülésre előrevetítve mondom –, hogy 
képviselőtársaimmal mi nagyon részletesen jegyzeteltünk, de úgy tudom, ez történt a 
bizottság részéről is, és azt tartanám jónak, ha minden egyes konkrét felvetésre egyesével 
reagálnánk, bárkitől is érkezett. Nagyon konkrét felvetések is elhangzottak, és elhangzottak 
olyan általános felvetések is, hogy valamelyik szervezet közölte, hogy úgy érzik, a céljaikhoz 
kevés az a támogatás, amit Magyarországtól kapnak, ha nem is nevesítették pontosan, hogy 
miről lenne szó. Én azt tartanám jónak, ha érdemben tényleg mindegyikről beszélnénk. 

Engedtessék meg nekem egy gondolat. Itt szóba került a szlovák házelnök reagálása. 
Úgy gondolom, ez azért a magyar külpolitika szervilis hozzáállásáról is egy kiváló görbe 
tükröt mutat. Miközben a magyar kormány, Martonyi miniszter úr és Németh Zsolt 
államtitkár úr folyamatosan és egyfolytában a párbeszéd fontosságát hangsúlyozzák, amikor a 
Jobbik képviselői vagy akár jómagam számon kérjük tőlük a felvidéki nemzettársainkat ért 
jogsértések kapcsán a magyar kormányzati fellépések hiányát vagy erőtlenségét, 
folyamatosan a jószomszédi viszonyról és a párbeszéd fontosságáról beszélünk, és a pozitív 
üzeneteket hangsúlyozzuk. Világossá vált, hogy a szlovák félben egyáltalán nincs 
fogadókészség erre a fajta mosolydiplomáciára. A szlovák felet bármilyen vélt vagy valós 
sérelem éri, akkor azonnal határozottan és meglehetősen élesen reagál, mint ahogyan az most 
is látszódott. Úgy gondolom, ez a magyar diplomácia számára a jövőre vonatkozóan 
tanulsággal kell, hogy szolgáljon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót.   
Azt gondolom, megállapodtunk abban, hogy szeptemberen az első ülésünkön ezt a 

kérdést folytatjuk, ezért nem tartom szerencsésnek Szávay képviselőtársam értékelését, de 
erre majd szeptemberben reagálunk. Tehát javasolom, hogy erről a kérdésről ma ne 
beszéljünk, mert akkor a napirendi pontot meg kellene nyitni, és itt most sokféle vélemény 
elhangozna. Úgy hiszem, jobb lenne, ha erről azon az ülésen tárgyalnánk, amelyen ezt 
napirendre tűzzük. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Az Egyebekben van-e még valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.)  
Lelovics Pál elnök úr a körünkben van, a „Hétvégi magyar iskolák világtalálkozóját” 

propagálja erről a helyről is. Mindenkinek kiosztotta a programot, amely ma kezdődött el, és 
péntekig tart. Kérek mindenkit, aki be tud kapcsolódni a programsorozatba, az tegye meg. 
(Szávay István: Köszönöm szépen.) 
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További jó munkát kívánok mindenkinek, ha már nem találkoznánk, akkor jó pihenést, 
jó nyaralást kívánok.  

Mai bizottsági ülésünket berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 


