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Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 14 perc) 

Napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Elnézést kérek, hogy ilyen későn, az albizottság ülése után hívtuk össze ezt a bizottsági ülést, 
de ha most nem, akkor a hét valamelyik másik napjára kellett volna összehívnunk. Mivel az 
albizottság most tartotta az ülését, és amúgy is délelőtt szavaznunk kellett a parlamentben, 
ezért úgy gondoltam, hogy ez a legalkalmasabb időpont arra, hogy a határozatképességet 
tudjam biztosítani. Ennek viszont az a hátránya, hogy még kell várnunk, mert most jönnek be 
a módosító javaslatok, ezért főosztályvezető úrnak is kérem egyelőre a türelmét.  

Két napirendi pontunk van a napirendi javaslatban, a költségvetésről szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása, és szavazás ezekről, valamint az egyebek. Nekem az lenne a javaslatom, hogy 
kezdjük az egyebekkel, és utána folytassuk az egyes napirendi ponttal. Aki ezt elfogadja, 
kérem, hogy jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 
A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni, hogy helyettesítem Szili Katalin 

alelnök asszonyt. Más egyéb helyettesítés van-e? (Nincs jelentkező.) Más helyettesítés 
nincsen. 

Egyebek 

Máris rátérünk az egyebekre. Szeretném, hogyha a jövő hétre a féléves 
munkatervünket össze tudnánk állítani, ezért a jövő héten behoznánk ezt napirendi pontként a 
bizottság ülésére. Ehhez kérem minden képviselő segítségét, hogy juttassa el a titkárságra, 
hogy miket szeretne látni a következő félévben. Jó lenne, hogyha ez még a héten, mondjuk, 
csütörtök estig beérkezne, mert akkor pénteken a titkárság össze tudja szedni, és egy 
javaslatot össze tudunk ebből állítani, és azt hétfőn vagy kedden vissza fogjuk hozni a 
bizottság elé. Többen egyébként ezt már eljuttatták. Nyilván, volt egy támpontunk is, hogy 
mik maradtak el az első félévről, mit szántunk az egész évre, és mikkel kellene kiegészíteni, 
illetve tudjuk, hogy esetlegesen milyen törvények jönnek be majd ebben a félévben, amikkel 
kiegészítjük, úgyhogy ez volt a tematika alapja.  

A jövő heti programról egy néhány szót: a Bethlen Gábor Alapról szóló jelentést kell 
megtárgyalnunk, amely már olvasható a J/7766. számon. Valószínű, hogy erre jövő héten, 
hétfőn kerül sor Répás Zsuzsanna államtitkár asszonnyal, 11 órakor; az időpontok még nem 
véglegesek. Ezenkívül a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat lesz napirenden, melyet T/8196. számon olvashatnak el. 
Megpróbáljuk mind a kettőt egy bizottsági ülésbe beletenni, illetve a munkatervbe, hogy ezért 
ne kelljen még egyszer összeülnünk. Lehet, hogy az időpont nem 11 óra lesz, hanem 
esetlegesen 10 óra, de még nem tudjuk a frakcióülések időpontját sem.  

A nyári beszámolókra is esetlegesen sor kerülhet most az egyebekben. Úgy tudom, 
hogy a bizottságnak több tagja több civil szervezet meghívására különböző területeken járt, 
hogyha gondolják, és be kívánnak számolni ezekről az utakról, akkor azt szívesen veszem.  

Én magam Tusnádfürdőn voltam a nyári szabadegyetemen, illetve, ami talán 
kapcsolódik a bizottság tevékenységéhez, ez pedig az, hogy Kanadában voltam, Kövér elnök 
urat helyettesítettem, ő volt ugyanis egy rendezvénynek a fővédnöke, és nem tudott részt 
venni, ezért én voltam kint, és úgy is megjelentem, mint a bizottság elnöke. Ez egyébként a 
Kanadai Magyar Kulturális Tanács gyűlése volt, és azt követően pedig a Magyar Élet - 
Hungarian Life hetilapnak most volt a 65 éves évfordulója, és ebből az alkalomból Kanada 
minden tájáról összehívták a szerkesztőket, újságírókat, illetve olvasókat, a civil szervezetek 
képviselőit, ők pedig Niagara Falls-ban találkoztak. Erre, ha jól emlékszem, augusztus 26-án 
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vasárnap került sor. Én egyébként még soha nem jártam Kanadában, bár ismertem 
kanadaiakat, nekem is több rokonom van kint, de meglepő ismeretségek derültek ki, és 
tényleg meglepő volt az is, hogy mennyire kézzel fogható Kanadában még most is a magyar 
jelenlét, illetve az, ahogyan ő hatásuk átragad az emberekre.  

Tusnádfürdőn egyébként két előadást tartottam, az egyik egy önkormányzati jellegű, a 
másik pedig egy néprajzi előadás volt. Én a magam részéről ennyit szerettem volna 
elmondani. Feri kért szót. Parancsolj! 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Engem a nyár folyamán hívtak a Vajdaságba, de sajnos nem tudtam elmenni, akkor 

halt meg édesanyám, úgyhogy nem tudtam részt venni az eseményen, az utolsó pillanatban le 
kellett mondanom, pedig ifjúságnak kellett volna beszélni, és jó lett volna, de sajnos ez nem 
sikerült. Viszont a múlt héten ünnepeltük Szegeden Mihalik Kálmán, a Székely himnusz 
zeneszerzője halálának a 90. évfordulóját, ott mondtam díszbeszédet. A Mihalik családból 
voltak leszármazottak, akik Budapesten laknak, és eljöttek Szegedre. A lényeg az, hogy ők, 
mint köztudott, azaz a Mihalik család Kassáról származik, és a család jelenlegi képviselői 
inkább a Felvidék felé fordulnak, az van figyelmük előterében, nem annyira Erdély. Ezért 
említették és kérték, hogy mivel a Nemzeti összetartozás bizottságának a tagja vagyok, 
mondjam el itt a bizottságban, és hívjam fel a bizottság figyelmét arra, hogy jövőre Kassa lesz 
Európa kulturális fővárosa. Ők azt javasolták, és magam is javaslom, hogy ehhez az 
eseménysorozathoz valamilyen formában kapcsolódjunk, és valamit találjunk ki, mert a 
szlovákok abba az irányba mennek, hogy ott minden szlovák, és mindig az is volt, tehát 
történelemlopás esete forog fenn. Valamit jó volna kitalálni jövőre, vagy egy kihelyezett 
bizottsági ülést tartani, vagy valamilyen kulturális eseménnyel kötődni a kassai 
eseményekhez, és felhívni a figyelmet a magyar kulturális értékekre, amelyek ott vannak, és 
amit a magyarság ezer év alatt ott produkált. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Csak annyit tennék hozzá, hogy Kassa lakosságának 85 

százaléka volt magyar a II. világháború idején, és ma 20 százalék sincs. 
 
ELNÖK: István jelezte, hogy szólni kíván, utána Ilona. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Egy-két megjegyzést szabadjon tenni az elnök úr által elmondottakhoz. Egyrészt én 

elkészítettem már a javaslatomat a bizottság munkarendjével kapcsolatban, ahogy azt tavaly is 
precízen megtettem, csak még nem végleges, ezért nem adtam le. Bár elnök úr utalt rá, azt 
azért szeretném kérni, hogy vagy egy kicsit legyünk fegyelmezettebbek a saját idei 
munkarendünkkel kapcsolatban, vagy határozzunk meg kevesebb feladatot az előttünk lévő 
időszakra, és csak azért mondom ezt, mert az előző féléves munkatervünknek az első három 
hónapját sikerült részben teljesíteni, az utolsó két hónapot gyakorlatilag egyáltalán nem. 

Másrészt a fesztiválok, rendezvények kapcsán csak egy mondatban annyit, hogy én 
magam mind Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Horvátországban is vettem 
részt programokon, jórészt ifjúsági témájú rendezvényeken, ebből egyet emelnék csak ki, 
Répás Zsuzsanna államtitkár asszonnyal volt egy majdnem háromórás, igen tartalmas nyílt 
színi vitánk Felvidéken, a Via Nova Ifjúsági Csoport országos táborában.  

A Tusnádfürdőn rendezett ötnapos tábornak az egyetlen magyarországi ellenzéki 
meghívottja voltam, ahol egy ifjúságpolitikai - nem nemzetpolitikai - kerekasztalon vehettem 
részt.  
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(Kőszegi Zoltán: EMI-táborban nem voltál?) Az EMI-tábort azért nem említettem 
eddig, mert az egy kifejezetten pártpolitikai célú rendezvény volt, ott Vona Gáborral 
tartottunk egy előadást a Jobbik politikájáról, jövőbeli terveiről, de ott semmilyen 
szempontból nem úgy voltam jelen, mint bizottsági tag. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ilona, parancsolj! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Kalmár Ferenc felvetéséhez volna talán egy ötletem, hogy 

mivel elkészült a Sárospatak és Kassa közötti Szent Erzsébet Út, lehet, hogy egy 
rendezvénnyel kapcsolódhatnánk a 120 éves Kassához. Talán Sárospatakról át Kassára, és 
esetleg Sárospatakon tartani egy kihelyezett ülést. Gyönyörű szép egyébként ez a hely, végig 
lehetne menni, és Kassán lehetne befejezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr is kapott meghívást az EMI-táborba, mint a 

Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke, és felkért arra, hogy helyettesítsem. Az előadást 
követően egy kérdésre adott válaszom alapján elég botrányos cikkek jelentek meg. Ezzel 
kapcsolatosan szívesen adok bővebb tájékoztatást - nem most -, ha erre van igény, csak 
szeretném jelezni, hogy ott voltam én is. Ha lehet, egyébként én a jövőben szívesen alakítom 
úgy a nyári programomat, hogy az EMI-táborban ott tudjak lenni akár több napon keresztül is, 
ezt a kormányoldalról szívesen vállalom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ez nagyon jó lesz, mert hogyha előre bejelented, akkor lesz médiafigyelem is, és 

várják majd, hogy elmondd, a nyolcéves programból mennyi valósult meg egy év elteltével.  
Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Csak Kőszegi képviselőtársamnak annyit, hogy Selmeczi Gabriella elmondta 

helyetted, hogy nem kellően megfontolt magánvéleményednek adtál hangot, úgyhogy így 
tekintjük mi is ezt a kérdést.  

Egy dolgot szerettem volna még, ha már egyszer elhangzott, kerüljön most is 
jegyzőkönyvbe. Szeretném elmondani ismét és sokadszorra, hogy egészen elképesztőnek és 
minősíthetetlennek tartom, hogy a Bethlen Gábor Alap háza táján másfél év alatt sem sikerült 
rendet rakni. Ez az önök nemzetpolitikai kormányzásának a teljes és totális csődje, kedves 
fideszes képviselőtársaim. Nem akarok ebbe a vitába most belemenni, vagy túlzottan 
megnyitni, de két gondolatot engedjenek meg, ha most erről szó esett.  

Olyan ígérettel hozták létre ezt az új rendszert, hogy jobb lesz, gyorsabb lesz, 
szakszerűbb lesz, átláthatóbb lesz, ehhez képest azt látjuk, hogy a kormány a saját maga által 
létrehozott törvényt sem képes betartani. A Bethlen Gábor Alapról szóló beszámoló nem ment 
be időben a kormány elé, április 30. lett volna ennek a határideje, és nem ment be időben a 
parlament elé, ami május 31. lett volna, hanem most szeptemberben kerül be, ezt egészen 
egyszerűen minősíthetetlennek tartom. Ezzel kapcsolatban majd el fogjuk mondani 
részletesen a véleményünket, természetesen a vita során, államtitkár asszony jelenlétében, de 
addig, amíg államtitkár asszony nincs itt a körünkben, én a legnagyobb konstruktivitással 
szeretném önöket kérni, nehéz kérdés ez önöknek, kormánypártiaknak, tudom, de ugyanakkor 
önök is tisztában vannak vele, hogy ez egész egyszerűen tarthatatlan, ami a Bethlen Gábor 
Alapnál megy.  
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Csak arra szeretném kérni a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy informális 
csatornákon keresztül, frakcióülésen, nem bánom, hogy hol, de próbáljanak ezzel a kérdéssel 
valamit kezdeni, vagy nyomást gyakorolni azokra, akik ezért a területért felelnek, mert az 
egész egyszerűen elképesztő, hogy a kormányzás félidején vagyunk, és a külhoni magyar 
támogatáspolitikát, amely elvileg prioritás a kormányzat számára, és kiemelt fontosságú, a 
mai napig nem sikerült rendbe rakni. Még egyszer mondom, odáig jutottunk, hogy a kormány 
féléves késéssel nyújtja be az alapról szóló éves beszámolót, a tavalyi évről beszélünk, és 
mindezt idén szeptemberben fogjuk tárgyalni, amit vérlázítónak tartok. Szeretném 
megkérdezni elnök urat, hogy tud-e már arról, hogy ezt pontosan mikor fogjuk tárgyalni a 
parlamentben, hétfőn vagy kedden, vagy csak az azt követő héten? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt tudom, hogy a bizottság előtt hétfőn lesz, de nem tudom még a 

parlament napirendjét.  
Kíván-e még egyebekben bárki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hogyha nem, akkor 

egy kis szünetet rendelek el, és megnézem, hogy áll a módosítók beérkezése. Köszönöm.  
 

(Szünet) 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A szünet után folytatjuk a bizottság ülését, és köszönöm szépen mindenkinek a 
türelmét. Még egyszer mondom, erre azért volt szükség, mert 16 óráig lehetett benyújtani a 
módosító javaslatokat, és utána töltötte fel a rendszer, csak utána tudtuk ezt levenni, úgyhogy 
még egyszer köszönöm mindenkinek a türelmét. 

Szeretném köszönteni az előterjesztő képviseletében dr. Haág Tibor főosztályvezető 
urat az NGM részéről, és az ő türelmét is köszönöm.  

Ha igénylik, hogy mindenkinek kinyomtassuk, az még egy kis időt igénybe vesz, de 
ha nem, akkor én fogom olvasni, aztán kérjük az előterjesztő véleményét, aztán majd 
természetesen kérdések, hozzászólások még lehetségesek. Kapcsolódó módosító javaslatokról 
fogunk szavazni, nem ajánlási pontokról. 

A 371. kapcsolódó módosító javaslatot Vona Gábor, Dúró Dóra, Farkas Gergely adta 
be, a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítványhoz tesz át 50 millió forintot, és a 
debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójától veszi el az 50 millió forintot. 
Kérem az előterjesztő véleményét. 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem, ki kér szót? (Jelzésre.) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Azt szeretném kérdezni, hogy az előterjesztőnek hogy van már véleménye ebben a 

kérdésben, ha ezek a javaslatok most kerültek fel a hálóra?  
 
ELNÖK: Biztosan az előterjesztő is tud erre válaszolni, de nem annyira nehéz ezen 

elgondolkodni, ugyanis a törvényjavaslatot nem most nyújtotta be a kormány, az már hónapok 
óta ott van, és gondolom, ez alapján már ki tudta alakítani a véleményét.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
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Akkor ezek szerint semmi értelme nincs most a szavazásnak, hiszen ha az előterjesztő 
abból indul ki, hogy ezek már kapcsolódó módosító javaslatok, az ön logikája szerint elnök 
úr, akkor az előterjesztő semmiféle módon nem tud ehhez hozzászólni… 

 
ELNÖK: A kormánynak és az előterjesztőnek biztosan megvan a véleménye, ezt a 

véleményt mi meghallgatjuk, utána a bizottság kialakítja a véleményét, és a parlamenti 
szavazásnál derül ki, hogy a parlament támogatja-e a kapcsolódó módosító javaslatot, vagy 
nem támogatja. Tehát ez nyilván egy formalitás, amit mi itt végzünk, de természetesen ezt 
támogathatja a bizottság is, vagy támogathatja majd utána a parlament is. Tessék! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Értem, köszönöm szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy az 

előterjesztő formailag nem is vizsgálja az előterjesztést, hanem automatikusan mindenre 
nemet mond. Jól értem? 

 
ELNÖK: Nem tudjuk. Vegyük végig a módosító javaslatokat, ez még csak az első 

módosító javaslat volt, amit az előterjesztő nem támogatott, ha jól értettem. 
Megkérdezem, van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Kik támogatják? 2 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 3 tartózkodás.  
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A következő kapcsolódó módosító indítvány a 374. számú, ennek a benyújtója Novák 

Előd, illetve Murányi Levente képviselőtársunk. A Gloria Victis Közhasznú Alapítványt 
támogatják 10 millió forinttal, és az egyéb kulturális alapítványok működési és 
programtámogatásától veszik el a 10 millió forintot. Megkérdezem főosztályvezető vezető 
urat. 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 

kérdezem, hogy kik támogatják a kapcsolódó módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

A bizottság egyharmada sem támogatta. Köszönöm szépen. 
A következő a 375., amelyet Farkas Gergely, Balczó Zoltán, Szávay István, Novák 

Előd képviselőtársaink nyújtottak be. Az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetét támogatják 10 
millió forinttal, és a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójából veszik el 10 
millió forintot. Az előterjesztő véleményét kérdezem. 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kinek van hozzászólása, véleménye? Indoklás? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Úgy gondolom, az Erdélyi Magyar Ifjak tevékenysége 

önök előtt is ismert, számos magyarországi meghívottal szervez évről évre nagy sikerrel egy 
radikális ifjúsági tábort Erdélyben, és a Nemzeti összetartozás bizottságának több tagja is, 
köztük Ékes Ilona és Kőszegi képviselőtársunk is vendége volt ennek a rendezvénynek. 
Ennek fényében kérem képviselőtársaimat, hogy gondolják meg ezt az ismét benyújtott 
javaslatot, ráadásul nem egy nagy összegről, 10 millió forintról van szó. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem, hogy kik támogatják. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Nem kapta meg az egyharmadot sem. Köszönöm. 
A következő a 378. kapcsolódó módosító javaslat, benyújtói Vona Gábor, Dúró Dóra, 

Farkas Gergely, Kepli Lajos, Novák Előd, Szávay István, Ferenczi Gábor képviselőtársaink, 
és támogatni kívánják a várpalotai Trianon Múzeumot, és a debreceni Nagyerdei Labdarúgó 
Stadion rekonstrukciójától veszik el az 50 millió forintot. Megkérdezem, hogy van-e 
hozzászólás. Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tavaly is próbálkoztunk ezzel, akkor az önök támogatását nem nyerte el, tavalyelőtt 

viszont igen, akkor a kormánypárti képviselőtársaink is megszavazták azt a módosító 
javaslatot, amely alapján már akkor kapott 50 millió forint támogatást a várpalotai múzeum, 
melyből komoly fejlesztéseket sikerült eszközölni, azonban még mindig lenne mire pénzt 
költeni. Hozzáteszem, hogy a múzeum vezetője, igazgatója, Szabó Pál Csaba egyébként most 
a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkáját is segíti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, ezt bizottságunk egyébként tavaly tényleg támogatta. Megkérdezem, 

hogy az előterjesztő részéről mi az álláspont. 
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
A bizottság többsége támogatta. Köszönöm. 
A következő a 379., Novák Előd képviselőtársunk nyújtotta be, és 100 millió forinttal 

kívánja növelni a határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztési, működési támogatását, illetve 
ezt elveszi a közszolgálati hozzájárulástól. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnézést elnök úr, de az nem 100 millió, hanem 

egymilliárd forint. 
 
ELNÖK: Igen, bocsánat. Tehát egymilliárdot vesz el a közszolgálati hozzájárulástól, 

és egymilliárddal növeli a határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztési, működési 
támogatását. Előterjesztő?  

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Pontosabban nem növeli, hanem létrehoz egy új sort. 

Ezzel kapcsolatban, ha esetleg emlékeznek rá képviselőtársaim, de ha nem, akkor hadd 
emlékeztessem önöket arra, hogy ez egy visszatérő javaslatunk, tavaly és tavalyelőtt is 
benyújtottuk már. Két éve kaptunk egy ígéretet, de azóta is ígérgeti nekünk Szalai Annamária, 
illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság különböző rendű és rangú embere, továbbá írásbeli 
kérdésre feltett válaszban a kormány képviselői, hogy ezzel a kérdéssel kezdenek valamit. 
Vagy 2000., vagy 2001. óta a külhoni magyar tévéstúdiók semmilyen magyar állami 
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támogatásban nem részesültek, a Bethlen Gábor Alapon keresztül sem kapnak ilyen 
támogatást, vagy amit igen, az gyakorlatilag teljesen elenyésző és minimális, 
eszközbeszerzésre nincs lehetőség, elöregedett kamerákkal, technikai felszerelésekkel 
dolgoznak.  

Most már harmadik éve ugrálok ezen a témán, és annál is inkább tartom ezt 
szomorúnak - és ebben kérem, a Bethlen Gábor Alap környékén való rendrakáshoz hasonlóan 
az önök formális vagy informális segítségét, hogyha lehet, akkor ezen a területen bármilyen 
formában történjen előremozdulás, ha lehet úgy, ahogy azt Szalai Annamária annak idején 
megígérte -, mert kiemelkedően fontos feladatnak, területnek tartom a külhoni magyar médiát, 
ezen belül az elektronikus médiát, a televíziókat. Két vagy két és fél éve halljuk az ígéreteket 
azzal kapcsolatban, hogy valamilyen segítséget Magyarország az érintetteknek fog nyújtani, 
úgyhogy azért került be ez a javaslat, csak magam nem tudtam annak idején aláírni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György képviselő úr. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak kérdezni szeretném 

szavazás előtt, hogy honnan veszi el a pénzt, mert nem tudom, hogy milyen intézmény vagy 
milyen forrás az. 

 
ELNÖK: A közszolgálati hozzájárulástól veszi el. (Dr. Haág Tibor: Közszolgálati 

médiatámogatás.)  
Az előterjesztő nem támogatta, kik támogatják? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatta? 

(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.  
A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot. 
A következő a 391., benyújtója Szávay István képviselő úr. 50 millió forinttal kívánja 

növelni, illetve támogatni a borsi Rákóczi-kastély felújítását, és ezt a Szent György tér, 
Mátyás-templom rekonstrukciójától venné el. Az előterjesztőt kérdezem.  

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

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Igen. Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tavaly bizottságunk támogatta ezt a módosító javaslatot, erre kérném önöket ez 

alkalommal is. Hangzott el kétértelmű ígéret a kormányzat részéről is ennek megfontolására, 
végül ez nem történt meg. Felvidéken a Szabad Újság című hetilap meg is kereste Répás 
Zsuzsannát ezzel a kérdéssel kapcsolatban annak idején, a bizottság pozitív állásfoglalása 
kapcsán, ahol Répás Zsuzsanna hímelve-hámolva elmondta, hogy igen, ez egy fontos ügy, és 
jelenleg vizsgáljuk, hogy a gazdasági lehetőségeink bla-bla-bla, de végül nem kapott 
támogatást.  

A kastély igen rossz állapotban van, nagyon-nagyon ráférne a felújítás. Annál is 
inkább szomorú - és ezt kiemeltem az indoklásomban is -, hogy tavaly volt a Rákóczi 
szabadságharc lezárulásának 300. évfordulója, méltó lett volna, ha valamilyen segítséget 
kapott volna a nagyságos fejedelem szülőhelyének a felújítása, hogy méltó módon fogadhassa 
a vendégeket és a rá emlékezni vágyókat. Tavaly 100 millió forintot javasoltam, ezt most 
lecsökkentettem 50 millióra, hátha a Répás államtitkár asszony által említett gazdasági 
helyzetbe, illetve teljesítőképességbe ez az 50 millió forint belefér, amely nem túl sok, de arra 
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még mindig elegendő lenne, hogy alapvető állagmegóvó munkálatokat és felújításokat el 
lehessen a kastélyon végezni.  

Ennek fényében kérem, hogy fontolják meg ennek a javaslatnak a támogatását, hátha 
valamilyen formában mégis sikerül erre a célra áldozni. Arról nem is beszélve, hadd 
kapaszkodjak bele abba, amit Csóti képviselőtársam mondott, hogy mellesleg egyébként ez a 
vár Kassától néhány kilométerre található, és akár valamilyen lobbyval, valahogyan a 
kulturális főváros projekt vonzáskörzetébe ez a történet is bevonható lenne, mint ahogyan az a 
kezdeményezés is, amelyet Ékes Ilona említett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Valóban így van, tavaly támogatta a bizottság, emlékszem. Megkérdezem, hogy 

kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor kik támogatják? (Szavazás.) 
8 igen. Kik nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

A bizottság többsége támogatta. Köszönöm. 
A következő a 392. javaslat, benyújtója Novák Előd képviselő úr, és plusz 2 milliárd 

forintot szán a történelmi tematikájú fikciós filmek elkészítésének támogatására. Ezt a 2 
milliárdot szintén a közszolgálati hozzájárulástól venné el, tehát a közszolgálati 
médiaszolgáltatás támogatásától venné el. Az előterjesztőt kérdezem. 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincsen hozzászólás. Kik 

támogatják? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A következő a 393. számú, benyújtója Novák Előd. Az egyéb kulturális alapítványok 

működési és programtámogatásától vesz el 30 millió forintot, és ezt a 30 millió forintot adná a 
Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínháznak. Az előterjesztőt kérdezem. 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. Kik 

támogatják? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatja, de megkapta az egyharmadot. 
A következő a 397., benyújtói Novák Előd és Szávay István képviselők, és a roma 

ösztöndíjprogramoktól vennének el 477 millió forintot, és ezt a 477 millió forintot a 
Magyarok Világszövetségének adnák. Előterjesztő? 

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

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincsen. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A következő a 401-es, benyújtója Babák Mihály. 650 millió forinttal növelné meg az 

egyházak közösségi célú programjainak támogatását, és ezt venné el az egyházi kulturális 
programok támogatásától, ahonnan elvesz 50 milliót, 200-at az egyházi oktatási programok 
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támogatásától, 200-at elvenne egyházi szórványprogramok támogatásától, és 200 millió 
forintot a hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak 
támogatásától, s így jön ki a 650 millió forint, melyet az egyházak közösségi célú 
programjainak támogatására ad. Előterjesztő? 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Kik támogatják? (Szavazás.) 

6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.  
A bizottság többsége támogatja. 
A 418-ast Babák Mihály nyújtotta be, 129 millió forinttal növeli a közoktatási célú 

humánszolgáltatás és kiegészítő támogatásokat, és ezt a 129 milliót úgy hozta össze, hogy az 
országos önkormányzatoktól vesz el pénzt. Sorolom: 1,6 millió forintot a bolgártól, 9,6 millió 
forintot a horváttól, 62,4 millió forintot a némettől, 5,8-at a romántól, 42,9-et a szlováktól, 
6,7-et pedig a szerbtől, és ezt a közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
rovatba teszi.  

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Szeretném kérni tisztelettel a kormányzat képviselőjétől, 

hogy ha nincs itt az előterjesztő, és tudja, hogy miért támogatja, ossza meg velünk, mert én 
például teljesen tájékozatlan voltam az előbb is, hogy miért van ez.  

 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előző egy 

technikai jellegű módosítás volt. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm. Azon most már túl vagyunk, de szeretném, ha 

kaphatnánk egy mondatot, hogy miért támogatja az előterjesztő, amennyiben támogatja.  
 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek.  
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosító 

indítvány is egy technikai jellegű módosító indítvány, tehát tulajdonképpen arról szól, amit 
elnök úr el is mondott, hogy bizonyos sorokról - ezeket most én nem sorolom fel - a forrást 
átteszi annak okán, hogy a pedagógus életpályamodell szerinti béremelés forrása azon a soron 
jelenjen meg, ahol a kifizetés megtörténik. Itt nem feladatelvonás vagy feladatcsökkentés van, 
hanem tulajdonképpen a forrásnak a feladathoz történő átcsoportosításáról. Ez az előterjesztés 
is, hasonlóan a 401-eshez, egy technikai módosító indítvány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter képviselő úr.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tudom, hogy post festum, de egy ugyanilyen magyarázatot szeretnék kérni a már 

megszavazott előző módosító indítványhoz, hogy ott miről volt szó. 
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 401. számú 

módosító indítvány technikai módosító indítvány, az egyházi programtámogatások operatív 
szempontú kezelhetőségének érdekében a négy előirányzott sor helyett egy előirányzott soron 
szerepelnek. Tehát a négy előirányzott sort, melyeket elnök úr felsorolt, megszünteti, és ezt a 
feladattal és a forrással együtt egy előirányzatsorra csoportosítja át.  

 



 14 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnézést kérek elnök úr, de időt kérek, hogy 

átolvashassam a módosító javaslatot, mert fideszes képviselőtársaimmal ellentétben én nem 
szeretnék úgy megszavazni módosító javaslatokat, hogy azt sem tudom, hogy miről szólnak.  

 
ELNÖK: Ezeket a szavakat vissza kell utasítanom, mert felolvastam.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Fenntartom. Köszönöm. Hoppál képviselőtársam utólag 

kért magyarázatot, és akkor értette meg, hogy előtte mit szavazott meg.  
 
ELNÖK: Rendben, várunk még húsz másodpercet, addig Hoppál Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Csak a jegyzőkönyv és a történelmi hitelesség 

kedvéért helyesbíteném Szávay képviselő úr szavait. Nem szavaztam meg az előző indítványt, 
tartózkodtam, és pontosan a tisztánlátás kedvéért kértem magyarázatot.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Megkövetem képviselőtársaimat. 
 
ELNÖK: Ez az utolsó kapcsolódó módosító indítványunk, megkérdezem még egyszer 

a kormány részéről jelenlevő főosztályvezető urat. 
 
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kik támogatják a kapcsolódó 

módosító javaslatot. (Szavazás.) 6 igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 4 nem. 
A bizottság többsége támogatta. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, megértését, munkáját, segítségét, 

főosztályvezető úrnak, képviselőtársaimnak, és Péternek, hogy az egészet a rendelkezésünkre 
bocsátotta, a gyors munkáját, s a jegyzőkönyvvezetőnek szintén. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 25 perc)  

 
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


