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Napirendi javaslat  
  
 
1. a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 

szám) (Általános vita) 
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám)  
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

  
2. Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét 

ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet meghallgatása 
  
3. 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  
Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Hidvéghi Balázsnak (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Varga Lászlónak (KDNP)  
 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Nagy Ágnes számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Király Annamária oktatási referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes-jelölt  
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Megjelent 

 Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa  
Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes  
Dr. Garamvári Miklós, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főtitkára 
Heizerné Hegedűs Éva, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának 
főtitkárhelyettese  
Dr. Schüschletz Sándor osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 
 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai 
bizottsági ülésünkön.  

Három napirendi pontunk van mára, megkérdezem, hogy kinek van napirendi 
kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor esetlegesen az egyebekben ezt még 
természetesen meg lehet tenni.  

Mielőtt szavazunk, mondanám a helyettesítéseket: Kovács Ferenc alelnök urat 
helyettesítem én, Gaal Gergely képviselő urat Kalmár Ferenc András képviselő úr, és Kőszegi 
Zoltánt pedig Varga László képviselőtársunk helyettesíti.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. Aki 
elfogadja, kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (Általános vita) - b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám) - c) A Költségvetési 
Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

Az első napirendi pontunk több részből áll, de gyakorlatilag a témája ugyanaz, 
mégpedig a 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, ezt T/12415. számon 
kapták kézhez. A napirendi pontnál köszöntöm Haág Tibor főosztályvezető urat. A b) része 
ennek az Állami Számvevőszék véleménye, itt dr. Nagy Ágnes számvevő tanácsos asszony 
érkezését várjuk, és a c) része a Költségvetési Tanács véleménye ugyanerről. A napirendi 
pontnál még üdvözlöm dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető asszonyt, illetve Schüschletz 
Sándor osztályvezetőt a KIM-ből, illetve Király Annamária határon túli oktatási referenst az 
EMMI-ből. 

Rá is térhetünk az első napirendi pontunkra - itt majd az általános vitára való 
alkalmasságról fogunk dönteni -, és megkérem főosztályvezető urat, hogy röviden foglalja 
össze a költségvetésről szóló tudnivalókat. Köszönöm szépen. 

Haág Tibor kiegészítése 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Engedjék meg, hogy a 2014. évi költségvetéssel 
kapcsolatban, annak prioritásairól szóljak néhány szót, illetve azoknak az előirányzatoknak az 
alakulásáról, amely a bizottság feladatkörébe tartozó forrásokat biztosítja.  

A 2014. évi költségvetésben a kormány megfogalmazott gazdaságpolitikai célja 
továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása, 
mindez a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása mellett. Az elmúlt 3,5 évben 
jelentős strukturális átalakítások kerültek végrehajtásra. A költségvetési hiány és a GDP-
arányos államadósság érdemben csökkent. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy 
Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. A 
törvény tervezete a GDP arányában 2,9 százalékban határozta meg az európai uniós 
módszertan szerinti hiánycélt.  

Melyek a 2014. évi törvényjavaslat költségvetési prioritásai? A 2014. évi költségvetés 
a rezsicsökkentés költségvetése. A jövő évben az emberek mindennapi életét kedvezően 
érintő feladat ennek a rezsicsökkentésnek a megvédése. A közoktatásban a köznevelési 
törvényben elfogadott szempontok alapján illetményalap-növelésre kerül sor, a 
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törvénytervezet mintegy 160 ezer pedagógus számára összesen 153,4 milliárd forint 
többletkiadást tartalmaz a köznevelési ágazatban.  

Meg kell említeni, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv keretében bevezetett, 
foglalkoztatást segítő kedvezmények 2014-ben is elérhetők lesznek az érintett társadalmi 
csoportok számára. 2013 folyamán közel 740 ezer nehezen foglalkoztatható munkavállaló 
alkalmazását segítette elő ez a program. 2014-ben terveink szerint emelkedni fog ez a szám, 
hisz mintegy 260 ezer munkavállaló esetén tűnik előnyösnek e kedvezmény biztosítása. 

Ennél a pontnál meg kell említeni a 2013-tól bevezetett kisadózók tételes adóját, a 
katát és a kisvállalati adót, a kivát, amelyek csökkentették a foglalkoztatás terheit. A katát 
2013-ban 72.400 fő, a kivát 7693 cég vette igénybe. Terveink szerint, a költségvetés azzal 
számol, hogy ezek a számok 2014-ben a kata esetében 150 ezer fő érintettségével, a kiva 
esetében pedig 30 ezer cég érintettségi esetével fog megvalósulni. 

A közfoglalkoztatás területén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülni fognak a 
következő évben. Ehhez az előző évi előirányzathoz képest egy 30 milliárd forintos többlet áll 
rendelkezésre a költségvetésben. Mindezek mellett új programok is indulnak. Meg kell 
említeni a kormányzat határozott szándékát a kritikus téli időszakban is biztosítható 
közmunkaprogramok bevezetésére, így téli közfoglalkoztatási programok bevezetésére kerül 
sor 2013. november 1. és 2014. április 30. között, valamint a 2014. évi téli időszakban is.  

A következő prioritás, melyről külön említést kell tenni, hogy a kormány kiemelt 
célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a gyermekvállalás elősegítése. A 
népesedéspolitikai program kapcsán a költségvetés a családi adókedvezmény 
igénybevételének kiterjesztésével és számottevő járulékbevétel-csökkenéssel számol. A 2014. 
évi költségvetés tervezete számol a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások reálértékének 
megőrzésével, a várható 2,4 százalékos infláció mértékével történő nyugdíjemeléssel és az 
idei többletek bázisba építésével. 

A kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek 
ügyét. A 2014. évi költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok 
költségvetési fedezetét is. Továbbra is prioritásként kezeljük az európai uniós források 
maximális felhasználását. A jövő évi költségvetés az uniós források érdemi felfutásával 
számol, és több önerő-előirányzattal a kedvezményezettek finanszírozási problémáját próbálja 
enyhíteni.  

A kormány 2014-ben is kiemelt prioritásként kezeli az olyan beruházások 
megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az ország kulturális 
javai, javulnak a művelődéssel és a sportolással kapcsolatos lehetőségek. Ennek érdekében az 
idei évhez hasonlóan Beruházási Alapot képzett a költségvetésen belül, melyből biztosíthatók 
a tervezett fejlesztések és rekonstrukciók az állami vagyon értékesítéséhez, hasznosításához 
kapcsolódó bevételek teljesülése esetén. 

Végezetül, de nem utolsó sorban a költségvetés a hiány tartását biztosítandó 
garanciális elemként 100 milliárd forintos Országvédelmi Alapot, illetve 120 milliárd forintos 
rendkívüli kormányzati intézkedések tartalék-előirányzatot képzett a 2014. évi 
költségvetésben.  

A bizottság hatáskörébe tartozó feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatokat 
áttekintettem az 1. számú mellékletben, és azokkal kapcsolatban a következő tájékoztatást 
tudom adni: a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetése a kiadási főösszeg tekintetében 
nem változott, nem emelkedett, de nem is csökkent a 2013. évhez képest, 
11 milliárd 572,8 millió forint áll rendelkezésre. Az ÁSZ véleménye a Bethlen Gábor Alap 
bevételei és kiadásai ellenőrzése során az volt, hogy az számítással alátámasztott, teljesíthető 
és megalapozott. 

Három tárca fejezetében találunk olyan előirányzatokat, amelyek azokat a feladatokat 
és célokat szolgálják, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak. A KIM esetében 50 millió 
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forinttal került megtervezésre a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat fejezeti 
kezelésű előirányzat, ez az összeg hasonló nagyságrendű, mint az idei évi. A Határon Átnyúló 
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti kezelésű előirányzat összege 
70 millió forintban került meghatározásra, ez egy 30 millió forintos csökkentést 
eredményezett a tervezési útmutatóban előírt zárolások továbbvitele okán. A nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat összege a 2013. évi 
3 milliárd 539,4 millió forinthoz képest 4 milliárd 166,4 millió forintra növekedett. A 
növekedés okainál ki kell emelni, hogy 350 millió forint többlettámogatást kap a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, illetve 1 milliárd forint többlettámogatást biztosít a 
Sapientia Egyetem létrehozásához a költségvetés. 

Az EMMI fejezetében található előirányzatokról: a határon túli oktatási feladatok 
támogatása című előirányzat főösszege az előző évhez képes nem módosult, 668,2 millió 
forint. A határon túli kulturális feladatok támogatása című előirányzat lényegében változott, 
nem jelentősen, de 52 millió forintról 57,5 millió forintra nőtt. Új előirányzatként jelenik meg 
az EMMI fejezetében a gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok előirányzata, ez egy 
28,7 millió forintos előirányzat, mely a Magyar Ifjúsági Konferencia működését 
finanszírozza. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása előirányzat főösszege 130 millió 
forint, ez az előző évhez képest nem változott. Az egészségügyi ellátási és fejlesztési 
feladatok című előirányzat összege 122,6 millió forintról 221,6 millió forintra nőtt. Ez a közel 
100 millió forintos növekedés a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi 
ellátásának kiegészítő támogatását finanszírozza; ebben a finanszírozásban az OEP működik 
közre. A határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása a 200 millió forintos 
2013. évi előirányzatról 250 millió forintra nőtt. 

Új előirányzatként jelenik meg a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka, amely előirányzat a külhoni szórványtelepülések gyülekezeteiben a magyar 
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékát, valamint a 
nemzetmegtartó tevékenység végzésének támogatását finanszírozza. Változatlan maradt az 
egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című előirányzat főösszege, mely 
1 milliárd 350 millió forint. Az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
című előirányzat 650 millió forintról 706 millió forintra növekedett. 

Új előirányzatként jelenik meg a határon túli egyházi köznevelési intézmények 
fejlesztésének támogatása című előirányzat 600 millió forintos főösszeggel. Az előirányzat fő 
felhasználási célja a külhoni egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási 
költségeinek és egyes beruházásainak támogatása, tekintettel arra, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy még az állagmegóvás sem biztosítható 
Magyarországi segítség nélkül. 

Meg kell említeni, hogy megjelent az EMMI fejezetében a Trianon Múzeum 
Alapítvány támogatása új előirányzatként, éves 50 millió forintos összeggel. 

A Magyar Tudományos Akadémia fejezet költségvetésében van két előirányzat, amit 
még meg kell említeni, ezen előirányzatok összege nem módosult a 2013. évihez képest, az 
egyik a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása című előirányzat 
46 millió forintos főösszeggel, illetve a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10 millió 
forintos összeggel. 

Tisztelt Bizottság! A kormány az államháztartási törvény által megszabott határidőre 
benyújtotta a 2014. évi költségvetési tervezetét, együtt a fejezeti fő indoklásokkal. Tisztelettel 
kérem a bizottság tagjait, hogy az általános vitára való alkalmasságát támogassa. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Kinek van kérdése, hozzászólása? (Jelzésre:) Szávay István 
képviselő úr! 

Kérdések, felvetések, vélemények 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelettel üdvözlöm főosztályvezető urat. Köszönjük szépen a beszámolót, bár 

szerintem az eleje nem feltétlenül volt ide való, bár biztosan fontos a devizahitelről meg a 
nyugdíjakról beszélni, de szerintem a legközelebbi alkalommal ez a sablon bevezető, amit 
bizonyára mindenhol önnek el kell mondania, ez bizottságunk esetében megspórolható. 

Ami viszont az elhangzott konkrétumokat illeti, a következőket hadd mondjam el 
általánosságban. 2010-ben a Fidesz-KDNP nemzetpolitikai fordulatot hirdetett, sajnos azt 
látjuk, hogy ez a fordulat a mostani költségvetésben sem jelenik meg, azzal együtt is, hogy 
örömmel láttuk, van néhány olyan cím, ahol nemzetpolitikai célú támogatások növekedésével 
találkozhatunk, mint ahogy sajnos van egy-két olyan is, ahol a támogatások csökkennek, 
illetve döntően a támogatások stagnálásáról beszélhetünk. Néhány kérdésre, engedjék meg, 
hogy külön kitérjek. 

Amit ön is elmondott, és az Állami Számvevőszék az elmúlt években folyamatosan 
kritizálta, és mi magunk is mindig problémásnak tartottuk azt, hogy annak ellenére, hogy a 
kormányzat a támogatások egységesítéséről és átláthatóságáról beszél, most is azt hallhattuk 
öntől, hogy továbbra is három tárca fejezeteiben vannak szétosztva a nemzetpolitikai célú 
támogatások, ezáltal az a kormányzati terv, amely a támogatások átláthatóságára és 
egységessé tételére vonatkozott, úgy látszik, hogy sajnos a ciklus utolsó esztendejére sem 
sikerült teljesíteni.  

A Bethlen Gábor Alap működésének a támogatása ugyan változatlan, de ezen belül 
vélhetően a Bethlen Gábor Alaphoz tartozó kiadások tekintetében azért vannak mozgások. Mi 
itt továbbra is megengedhetetlenül soknak tartjuk azt a pénzt, amit a Bethlen Gábor Alap 
működésre elkölt, ezt egy újabb költségvetési módosító javaslattal szeretnénk 5 százalékra 
csökkenteni.  

Érthetetlen számunkra, hogy miért csökkentik az oktatás-nevelési támogatásra 
fordított előirányzatokat, mondom ezt már csak azért is, mert a korábbi évben is az 
előirányzott összeg kevésnek bizonyult erre a célra. Egy fél pillanat türelmüket hadd kérjem! 
(Keresgélve a jegyzeteiben:) Tehát eddig 5,5 milliárd forint volt, most 4,82 milliárd forint van 
erre a célra betervezve, azzal együtt, hogy már tavaly is alultervezték ezt az összeget. Később 
egy 1562/2012. kormányhatározattal a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből utaltak 
át 727,4 millió forintot, hogy az oktatás-nevelési támogatás elég legyen, teszem hozzá, azzal 
együtt, hogy az oktatás-nevelési támogatás teljes összegét egyébként a mai napig sem kapták 
még meg a külhoni magyar szülők, mert a különböző uniós okokra hivatkozva a kormányzat 
itt alkalmazott egy olyan megszorítást, amelynek értelmében a pénz közel negyede nem került 
kiutalásra.  

Az elmúlt hónapokban egyébként számos alkalommal tettem fel kérdést akár itt a 
bizottságban, akár az Országgyűlésben a kormány különböző illetékeseinek azzal 
kapcsolatban, hogy vajon mikor fogják a szülők ezt a pénzt megkapni, de érdemi választ 
egyelőre nem kaptunk. Innentől kezdve teljesen érthetetlen, hogy az az összeg, amelyik tavaly 
sem volt elegendő, később ki kellett egészíteni, akkor azt összeget az idén miért csökkentik 
több százumillió forinttal.  

Nemzetpolitikai tevékenység: most éppen nem látom ezt a jegyzetemet, de a 
nemzetpolitikai tevékenységre több milliárd forintos plusz előirányzat szerepel a tavalyi 
évhez képest, amely egyáltalán nincsen kibontva, hogy ez pontosan mit tartalmaz, mi ez a 
nemzetpolitikai tevékenység támogatása. Örvendetes persze, hogy a nemzetpolitikai 
tevékenység támogatására nagyon sokkal több pénz jut, mint tavaly, ugyanakkor ez 
elfogadhatatlanul és indokolatlanul nagy mozgásteret biztosít a kormány számára. Ezt 



 10 

mindenképpen célszerű lenne kibontani vagy konkrét fejezetekben megjeleníteni az ide 
fordítandó összeget. Segítsen, főosztályvezető úr! (Haág Tibor: 4,1 milliárd forint) Igen, 
4 milliárd forint körüli összeg, így van, és 2 egész valamennyi maradt vissza az előző évben. 
Tehát ez pontosan mit jelent, ez mire fordítható? 

Azt szeretném megkérdezni, minden elismerésem mellett, szeretném hangsúlyozni, 
hogy az idei évben kapott a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola 300 millió forint külön 
kormányzati támogatást - éppen a múlt héten volt szerencsém Beregszászon járni, megnézni 
az építkezést a főiskolán -, ezért itt szeretném megkérdezni, hogy az újabb 350 millió forintos 
támogatást a következő évre mi indokolja.  

Ha már itt vagyunk, 200-ról 250 millió forintra nő a határon túli felsőoktatási 
intézmények támogatása, vagy legalábbis az így elnevezett sor. Üdvözlendő természetesen, de 
jó lenne tudni, hogy ebbe ki tartozik bele. A konkrét kérdésem az lenne, hogy a Selye János 
Egyetem Révkomáromban, amely messze nem kapott olyan kormányzati plusz segítséget az 
elmúlt évek folyamán, sőt ahhoz hasonló összeget sem, mint például a beregszászi főiskola 
vagy a Sapientia, ebből a keretből körülbelül milyen összeggel részesülhet jövőre, körülbelül 
milyen összeget kaphat? Kaphat-e egyáltalán, hiszen itt van a nemzeti jelentőségű 
intézmények támogatása, és a nemzeti jelentőségű intézmények azok, amelyek normatív 
költségvetési támogatást kaphatnak. Nemzeti jelentőségű intézmények elnevezésű sor 
szerepel itt, és legjobb tudomásom szerint minden határon túli felsőoktatási intézmény 
nemzeti jelentőségű intézménnyé van nyilvánítva. Hogyan kell akkor ezt értelmezni, 
főosztályvezető úr. Tehát arról van szó, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények kapnak egy 
normatív állami támogatást, amivel számolni tudnak, de ezek szerint akkor azok az 
intézmények még egy másik újabb költségvetési soron is fognak más indokokkal szerepelni? 
Jól értem-e, mert nem tudom máshogy értelmezni. 

Az egyházi köznevelési intézmények 600 millió forintja nyilván egy nemes 
kezdeményezés, ugyanez jut eszembe, például Kárpátalja vonatkozásában, ahol szerencsére, 
ha nem is minden középiskolát, de például a négy református líceumból hármat nemzeti 
jelentőségű intézménnyé nyilvánítottak, és 25-30 millió forint körüli éves támogatást kapnak 
ezek az intézmények, ha jól emlékszem. Akkor ezek beleesnek még ebbe a plusz beruházási 
sorban nyerhető támogatások körébe vagy nem? 

Trianon Múzeum: azzal együtt is, hogy bizonyára a kormánypártok majd a saját kiváló 
javaslatukként fogják ezt a közvélemény számára interpretálni, ezzel együtt is örömmel 
olvastuk, örömmel hallottuk, három éve javasolja a Jobbik a Trianon Múzeum költségvetési 
támogatását. Örülünk neki, üdvözöljük. 

A határon túli magyar műemlékekre továbbra is fájóan kevés, ötmillió forint szerepel a 
költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan. Minden évben szerettünk volna ezen emelni, de 
egyik évben sem fogadta el a kormánytöbbség. Bántó, tényleg bántóan kevésnek érzem ezt az 
összeget, akkor már inkább nem kellene megjeleníteni egy külön költségvetési soron, mert 
ötmillió forintból körülbelül egy műemléket lehet felújítani vagy nagyjából egyet sem. Ha 
nemzetpolitikai tevékenységre beírnak több, mint 4 milliárd forintot, akkor nyugodtan bele 
lehetne venni már a műemlékeket is, hogy ne 5 millió forinttal árválkodjon ott, de ha már 
önálló költségvetési soron van, akkor valami tisztességes összeget kellene odarakni, amivel 
lehetne is valamit kezdeni.  

Itt jegyezném még meg a hadisírok helyzetét. Több alkalommal felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy nagyon sok magyar hadisír, különböző korokból származó hadisír, haditemető 
meglehetősen méltatlan helyzetben van vagy méltatlan állapotban - és most ne is menjünk 
messzire, csak beszéljünk a Kárpát-medencéről vagy a Kárpátokról -, arról nem is beszélve, 
hogy a jövő év amellett, hogy önök ezt szíveskedtek holokauszt emlékévvé nyilvánítani, 
emellett az I. világháború kitörésének a 100. évfordulója is. Több civil szervezet kereste már 
meg a kormányt, köztük a Krajcáros Alapítvány, illetve mások is, amelyek kérték, 
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kezdeményezték, hogy megfelelő forrás jusson a hadisírok gondozására, felújítására és 
megóvására. Ezzel kapcsolatban nem látunk előrelépést. Itt egy százmillió forintos módosító 
javaslattal fog majd a Jobbik élni annak érdekében, hogy az I. világháború évfordulójára 
legalább az I. világháborúhoz köthető hadisírok felújítására, gondozására forrás jusson. Sőt a 
megmentésükre is adott esetben, mert Romániában tudunk olyan hadisírokról – például 
Sósmező –, ahol egész konkrétan azt csinálják a románok, hogy átvésik a magyar feliratokat, 
román neveket írnak magyar ősök sírjaira, ezzel is próbálva eltüntetni a magyar jelenlétet és a 
magyar hősiességnek az ott meglévő emlékeit. Ezekre, úgy gondolom, hogy fokozottan oda 
kellene figyelni. Köszönöm szépen. 

Főleg a bevezetőben mondottak, illetve a kirészletezettek miatt a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom a költségvetés tervezetét nem fogja támogatni. Köszönöm.  

(Dr. Nagy Ágnes számvevő tanácsos megérkezik az ülésterembe.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kinek van még hozzászólása, kérdése? (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. 
Elnök úr, főosztályvezető úr, szeretném jelezni, hogy a Szocialista Párt nem tudja 

támogatni a jövő évi költségvetés tervezetének az általános vitára való alkalmasságát.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólásuk. (Nincs jelentkező.) Esetlegesen 

megkérdezem, akit üdvözlök is, dr. Nagy Ágnes számvevő tanácsos asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése az írottak mellett vagy ellenében.  

Dr. Nagy Ágnes kiegészítése 
DR. NAGY ÁGNES számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Először is elnézést 

kérek a késésért, de az önkormányzati bizottsági ülésen voltam, és mivel kérdéseket intéztek 
hozzám is, ezért nem tudtam fölállni és otthagyni a bizottsági ülést, úgyhogy elnézést a 
késésért. 

Nagyon röviden csak egy pár gondolatot szeretnék a véleményben foglaltakból 
kiemelni. A törvényi kötelezettségénél fogva ellenőrizte az Állami Számvevőszék 
úgynevezett meghatározó előirányzatok alapján a költségvetési törvényjavaslat 
megalapozottságát. Elsősorban arra kerestük a választ, hogy megfelelően alátámasztott-e, a 
jogszabályi módosítások elkészültek-e, illetve a háttérszámítások rendelkezésre állnak-e 
ahhoz, hogy a költségvetési tervjavaslatot megfelelően megalapozottnak tekintsük. 

Szeretném kiemelni, hogy nem minősítettük a véleményben a makrogazdasági 
prognózis megbízhatóságát, így a makrogazdasági mutatókat csak annyiban vettük 
figyelembe, hogy azok valóban a prognózisban a megfelelő adatokat tartalmazzák-e. Szintén 
nem minősítettük a véleményben az aktuális gazdasági, társadalmi kérdéseket, úgy 
tekintettük, hogy ez most nem képezte az Állami Számvevőszék feladatát.  

Amit fontosnak tartok még kiemelni, hogy egy adott állapotra vonatkozóan tudtuk 
elvégezni az ellenőrzést. Szeptember közepén lezárult a helyszíni ellenőrzés, de a vélemény 
lezárásáig lehetőséget adtunk a minisztériumoknak, hogy a még szükségesnek ítélt és 
pótlólagosan elkészült dokumentumokat, a törvényjavaslatokra vonatkozó előterjesztéseket 
megküldjék számunkra, és természetesen ezeket is figyelembe vettük a vélemény 
megfogalmazásakor.  

Különböző minősítési kategóriákat alkalmaztunk: megalapozott, részben 
megalapozott, nem megalapozott. Ezeket előzetesen a honlapon közzé is tettük, hogy milyen 
módszertan szerint és milyen kategóriák szerint vesszük figyelembe. Külön vizsgáltuk azt, 
hogy mennyire kockázatosak az előirányzatok, és akkor tekintettük kockázatosnak, ha nem 
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volt megfelelő a szabályozási háttér, ha nincs megfelelő stratégia, hatástanulmány vagy az 
előirányzat nem teljesíthető.  

Örömmel számolhatok be arról, hogy nem megalapozott előirányzatnak egyetlen 
előirányzatot sem kellett minősíteni. Ebben vita is folyt közöttünk, egyeztetésekre került sor 
az NGM képviselőivel, végül is sikerült megállapodásra jutnunk, és azzal, hogy pótlólagosan 
még figyelembe vettük a dokumentumokat, így született végül is ez az eredmény, hogy nem 
lett a minősítésünk szerint egyik előirányzat se nem megalapozott. 

Az ellenőrzésünk lefedettsége a kiadási főösszegeknél 88,6 százalékos, míg a bevételi 
főösszegeknél 93,6 százalékos volt. Mint már említettem, az úgynevezett meghatározó 
előirányzatokra tekintettel végeztük az ellenőrzést, tehát az egyes jogcímek megalapozottsága 
tekintetében nem biztos, hogy tudok választ adni, ha ezzel kapcsolatos kérdések fölmerülnek, 
mert értelemszerűen nem lehetett teljes körű az ellenőrzés. 

Megállapítottuk, hogy az alaptörvényben, a stabilitási törvényben meghatározottaknak 
és az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelő volt a tervezőmunka. Az 
államadóssági szabály betartása tekintetében is az alaptörvényben és a stabilitási törvényben 
meghatározottak szerint jártak el, és rendelkezik a 2014. évi költségvetési tervjavaslat 
tartalékokról és az Országvédelmi Alapról is.  

Kockázatot elsősorban a költségvetési tervjavaslat bevételi oldala tekintetében tártunk 
fel, különösen az adók tekintetében érdemel kiemelést, hogy 52,6 százalékuk volt 
megalapozott, és 47,4 százalékukat csak részben megalapozottnak tekinthettük. A korábbi 
években is tapasztalt hiányosságok merültek fel most is, és a legfőbb és legfontosabb 
hiányosságnak az tekinthető, hogy az adótörvényekre vonatkozó törvényjavaslat nem állt 
rendelkezésünkre a vélemény elkészítésekor. 

Az uniós támogatásokkal kapcsolatban megállapítottuk, hogy az uniós módszertan 
szerinti hiány 0,1 százalékponttal marad el a követelménytől, ezért ezt is kockázatosnak kell 
tekintenünk, a 2014. évi hiánycél azonban tartható. Kockázatosnak tekintjük azt, hogy az 
uniós támogatásokra a tervezett felhasználás 32,6 százalékkal magasabb az előző évinél, tehát 
ebben a magas százalékban is kis kockázatot állapítottunk meg.  

A központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes 
számla folyamatos likviditásának biztosítására a finanszírozási elképzeléseket számszakilag 
kimunkáltnak és alátámasztottnak tekintettük. Az állami vagyon tekintetében a bevételek 
34,5 százalékát, a kiadások 75,4 százalékát tekintettük megalapozottnak. A legfőbb 
hiányosságokat a bevételeknél a frekvenciahasznosításban, illetve az Eszközkezelő Zrt. 
ingatlanvásárlásainak tervezett előirányzatai tekintetében állapítottuk meg.  

A tartalékképzést megfelelőnek ítéltük, azonban az Országvédelmi Alap tekintetében 
hiányoljuk, hogy nem tudtuk megállapítani, hogy megfelelően feltárták-e az ezzel kapcsolatos 
kockázatokat, és hogy figyelembe vették-e a költségvetési tervjavaslat összeállításánál. A 
fejezetek előirányzatait megalapozottnak tekintettük, azonban megjegyzem, hogy 8 fejezet 
egyáltalán nem képez tartalékot, ebben nyilván kockázat jelentkezik.  

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok mind bevételeit, 
mind kiadásait megalapozottnak tekintettük. A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos 
tervezőmunkában jelentős előrelépés tapasztalható. Részben megalapozott mindössze 
6,9 százaléka volt, ez az úgynevezett kiegészítő támogatásoknál volt tapasztalható, és ennek is 
a legfőbb oka az volt, hogy nem áll elégséges információ rendelkezésre arra, hogy az 
önkormányzatok kötelező feladatellátására az előirányzatok mind a bázisévben megfelelőek 
voltak-e, mind a tervezett időszakra vonatkozóan, hogy elegendőek-e. Történt ugyan már 
úgynevezett finomhangolás a feladatfinanszírozás tekintetében, azonban ez még nem 
elégséges arra, hogy a tartalékok összegét megalapozottnak tekintsük.  

Köszönöm, nagyon röviden csak ennyit akartam kiemelni a véleményből. 
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További kérdések, vélemények 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a kiegészítéseket.  
Képviselőtársaim kérdezem, van-e még kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.)  
Ha nincsen, akkor hadd tegyek én is egy hozzászólást, bár nem a Fidesz-KDNP-

frakció nevében beszélek, így az elnöklést nem kell átadnom. Én a magam részéről, és 
gondolom, képviselőtársaim véleménye részéről is azt mondhatom el, örülünk annak, hogy 
nagyságrendileg a határon túli magyarságra, illetve általában véve a nemzetpolitikára fordított 
összegek nem változtak, hogy mindazokat a célokat, amelyeket 2010 előtt megfogalmaztunk, 
és 2010-től érvényesítünk, azok a célok a költségvetésben is találkoznak az összegekkel. 

Örülünk annak, hogy a stratégiai célú és működésű oktatási és egyéb intézmények a 
továbbiakban is megkapják mindazt a támogatást, amelyet eddig is megkaptak, így létük nem 
veszélyeztetett, sőt kiemelt támogatást kap jó néhány oktatási intézmény, ami visszaköszön a 
költségvetés tervezetében is. Különösen örülök annak, hogy a Sapientia Egyetem, illetve a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola támogatása benne van ebben a költségvetési 
törvénytervezetben. Ami számomra öröm, az az, hogy az elmúlt időszakban 
képviselőtársaimmal együtt is, illetve személyesen szinte mindnyájan az elmúlt évben is 
többször voltunk a kárpátaljai főiskolán, és talán ennek is köszönhető, hogy a támogatási 
összegekben ez az emelkedés tapasztalható. A későbbiekben is nyilván mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy a főiskola felújítása, illetve működésének biztosítása meglegyen, 
hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy legalábbis gazdasági szempontból a legnehezebben 
működő főiskoláról van szó. 

Örülünk annak a néhány sorban tapasztalható emelkedésnek, ami visszaköszön a 
költségvetésben. Örülünk annak is, hogy a Trianon Múzeum létrejöhet, annak külön örülünk, 
hogy az egyik ellenzéki párt is támogatja ennek a létrejöttét (Szávay István: Már létrejött.), 
működését, igen. Nyilvánvaló, hogy az erre fordítható összeg nemcsak annak a pártnak 
köszönhető, hiszen egyrészt egyelőre még nyugodtan mondhatjuk, reméljük, a továbbiakban 
is így lesz - mi vagyunk még kormányon, talán nem elhanyagolható körülmény ez sem -, 
másrészt éppen a mi bizottságunk fogalmazott meg az összeg emelésére egy módosító 
indítványt, ha jól emlékszem, a tavalyi vagy a tavalyelőtti évben, amikor egy bizottsági 
módosító indítványt adtunk be. 

Amit én személy szerint kifogásolok a költségvetési törvénytervezetben, az a 
Határtalanul! programra fordított összeg, illetve annak a szükséges emelése, hiszen egyrészt 
országgyűlési határozat írja azt elő, hogy ennek az összegnek körülbelül mekkorának kellene 
lennie. Ha szó szerint értjük a határozatot, akkor ennek körülbelül 4,7 milliárd forintra kellene 
nőnie a következő évben, és a költségvetési törvénytervezetben pedig az összeg ugyanakkora, 
mint az ez évi összeg, úgyhogy itt emelkedésről nem beszélhetünk. Az egyeztetést már 
megkezdtem, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogató véleményét éppen a mai napon 
kaptam kézhez. Módosító indítványokat fogunk megfogalmazni annak érdekében, hogy ez az 
összeg jelentősen nőjön a következő esztendőben, hiszen egy kiemelt programról van szó, 
nem szükséges, úgy gondolom, magyarázni, hogy miért. Természetesen az általános vita 
során, illetve utána a vita következő szakaszához még fognak érkezni mind a képviselők, 
mind a bizottság részéről úgy gondolom, módosító indítványok.  

Arra kérem a bizottság tagjait, hogy azt a konstruktív, együttműködő hozzáállást, amit 
az előző években is követtünk a költségvetés tervezeténél, illetve a törvény vitájánál, azt 
ezután is tegyük meg, és ha úgy látjuk, hogy bizottsági módosítókat vagy kapcsolódó 
módosítókat kell benyújtani egy olyan cél érdekében, ami minden szempontból, 
nemzetpolitikai szempontból minden bizottsági részéről támogatható, akkor kérem, ezt tegyük 
meg ugyanúgy, mint az elmúlt években.  

A Fidesz-KDNP-frakció képviselői úgy gondolom, támogatni fogják, én a magam 
részéről nyilván támogatom a törvénytervezetet. 
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Megkérdezem, hogy van-e kiegészítése esetleg valakinek. (Jelzésre:) Szávay 
képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
A konstruktív együttműködés eddig sem a Jobbikon múlt, és a jövőben sem rajtunk 

fog múlni. Örömmel hallottam elnök úrnak az ezzel kapcsolatos szavait, lássuk akkor, hogy 
majd a konkrétumokban ez hogyan fog megjelenni.  

De ha már a konkrétumoknál vagyunk, nagyon örülök annak, hogy három év után 
végre önöknek is feltűnt, hogy Semjén miniszterelnök-helyettes úrnak volt egy elég komoly 
ígérete a Határtalanul! osztálykirándulással kapcsolatban. Én nem tudom, hogy elnök úr mi 
alapján tette ezt a számolást, mi más eredményre jutottunk. A Jobbiknak lesz, illetve van már 
egy konkrét módosító javaslata, amely a 465,3 millió forintos, a 14-15 ezer gyerek 
osztálykirándulására szánt összeget annak érdekében, hogy ez kilencvenpárezer gyermeket 
érintsen, ezt mi úgy számoltuk, hogy erre körülbelül 3 milliárd forint elég lesz. Ezzel 
kapcsolatban nekünk már megvan a konkrét módosító javaslatunk, plusz 2 milliárd  
534,7 millió forint előirányzására.  

Két mondattal hadd egészítsem még ki - és elnézést, hogy még egy kört nyitok - az 
általam elmondottakat, csak nem voltak még itt nyitva a dokumentumaim. 
3 milliárd 826 millió forint van a nemzeti jelentőségű intézményekre előirányozva, ezt csak 
mondom kiegészítésként a kérdésemhez, amit tettem főosztályvezető úrhoz. Egyébként mi 
ennek az emelését is szükségesnek tartanánk annak érdekében, hogy a nemzeti jelentőségű 
intézmények körébe valóban több intézményt be lehessen vonni.  

A másik kérdésem az lenne, egy további kérdésem szintén az oktatás tekintetében, 
hogy a határon túli oktatási feladatok támogatására 668 millió forint van betervezve. Akkor itt 
pontosan mit kell érteni? Figyelembe véve természetesen az egyéb ehhez hasonló sorokat.  

A Trianon Múzeumnak továbbra is örülünk, ezt üdvözöltem, elnök úr, szerintem kár 
volt most ennek a létrehozásába belemenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) 
Főosztályvezető úr! 

Haág Tibor válaszadása 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Megpróbálkozom válaszolni a feltett kérdésekre. Nem mindegyikre fogok tudni 

válaszolni, ezért itt szeretném megkérni az EMMI tisztelt képviselőit, hogy legyenek a 
segítségemre, vagy a KIM tisztelt képviselőit, és ha ez nem sikerül, akkor előre jelezném, 
hogy írásban kísérlem meg a válaszadást.  

A nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat tartalmával 
kapcsolatban számomra az ismert, ami a fejezeti kötetekben benne van, tehát ennél 
részletesebb program nem áll rendelkezésemre. Ha az itt megjelent, a KIM-et képviselő 
kolléga tud ennél részletesebbet mondani, akkor megkérem rá, ha nem, akkor igyekszem ezt 
az információt beszerezni. Ezen belül, elhangzott, hogy miért van 350 millió forint 
többlettámogatás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolánál beállítva. Emlékeim 
szerint az 1267/2013. számú kormányhatározat, amely a 2013. évi forrásbiztosításról 
rendelkezett, az a kormányhatározat rögzítette azt is, hogy a 2014. évi költségekre ezt a 
350 millió forintot szükséges a továbbiakban biztosítani, tehát ezért került ez betervezésre. 

Az, hogy a Selye János Egyetem kaphat-e segítséget, és a nemzeti jelentőségű 
intézmények támogatása hogyan viszonyul ehhez a határon túli oktatási feladatok 
támogatásához, ebben a kérdésben én nem tudok választ adni, ezért itt megkérem szintén az 
EMMI képviselőjét, hogy legyen a segítségemre.  
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A hadisírok támogatásával kapcsolatban emlékeim szerint ez a Honvédelmi 
Minisztérium fejezet költségvetésében került megtervezésre. Utána kell néznem, hogy mely 
hadisírok 2014. évi ápolása, gondozása van betervezve a költségvetésbe, mert ez alapján 
tudnék ezzel a kérdéssel kapcsolatban képviselő úrnak érdemi választ adni. Bevallom 
őszintén, nem számítottam egy ilyen jellegű kérdésre, nem is vagyok benne biztos, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium fejezeti köteteiben azonnal fel is tudnám fedezni a választ.  

A határon túli oktatási feladatok támogatás előirányzatait, hogy tulajdonképpen mire 
lehet felhasználni, itt csak annyi lehetőségem lenne, hogy szintén megismételném azt, ami a 
fejezeti kötetekben ennél az előirányzatnál részletesen szerepel. Ha ez nem elegendő, akkor itt 
a helyszínen az EMMI képviselőjének a segítségét kérem, vagy, ha a képviselő úr 
mindenképpen igényli, akkor én a bizottsági ülés után eljárok, és ezeket az információkat 
megkísérlem beszerezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Kovács Ferenc megérkezik az ülésterembe.) 
A KIM-hez érkezett kérdés, tessék! 

Dr. Augusztinyi Szandra válaszadása 
DR. AUGUSZTINYI SZANDRA főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Főosztályvezető úr tájékoztatását annyiban egészíteném ki a Sapientia és a II. Rákóczi 

Ferenc Főiskolával kapcsolatosan, hogy itt létrejöttek elvi megállapodások mind a két 
esetben, ahogy főosztályvezető úr is mondta, ez évekre előre rögzítette a támogatási 
összegeket. Ez a Sapienta esetén 2012-ben 400 millió forint volt, 2013-ban 
1 milliárd 308 millió forint és 2014-ben 2 milliárd 380 millió forint, és az 1392/2012. 
kormányhatározat alapján került bele a költségvetési törvénybe, a II. Rákóczi Ferenc 
Főiskolával kapcsolatosan pedig 2016-ig rögzítette előre.  

Annyiban még kiegészíteném a főosztályvezető úr tájékoztatását, hogy 2014-ben ez 
működési célú 200 millió forint, és infrastrukturális fejlesztésre 150 millió forint van, tehát a 
350 millió forint így tevődik össze. 

A nemzetpolitikai tevékenység támogatása előirányzat soron a bázisösszeg az idén 
1 milliárd 436,4 millió forint volt, és ugyanez került beépítésre, de arról természetesen 
államtitkár asszony tudna részletes tájékoztatást adni, hogy milyen elvi alapokon kerül ez az 
összeg támogatásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést.  
Esetleg az EMMI részéről? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Király Annamária válaszadása 
KIRÁLY ANNAMÁRIA oktatási referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

EMMI köznevelésért felelős államtitkárságának a külhoni magyarok osztályát képviselem. 
Tehát képviselő úr eredeti kérdése, mely arra vonatkozott, a Selye János Egyetem 

vajon kap-e támogatást abból a plusz 50 millió forintos támogatásból, ami a mi igényünk. 
Erre azt szeretném elmondani, hogy nem konkrétan a Selye János Egyetem támogatására 
gondoltunk nevesítve, hanem három olyan programra, amelyben, ha tetszik, és egészen biztos, 
már csak az alapvető célkitűzések ismeretében is a Selye János Egyetem részt vehet. 

Az egyik ilyen program, amit az 50 millió forintból szeretnénk megvalósítani, ez a 
határon túli hallgatói és diákszervezetek, doktorandus szervezetek támogatása, ami, ha 
végiggondolják, abszolút illik az egyetemre. A másik egy külhoni pedagógiai centrum 
felállítása, mely az egyetem mellett működne, és a magyar nyelvű pedagógusképzést segítené, 
hiszen a Kárpát-medence régiójában pont a módszertani, didaktikai kérdések azok, amelyek, 
ha tetszik, egy kicsit háttérbe szorulnak. A harmadik, ami ennek az 50 millió forintos keretnek 
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a programja lenne, ez a természettudományok megerősítésének hagyományteremtő pályázati 
rendszerrel történő kiépítése lenne. Ezt se kell mondanom, hogy a természettudományos 
képzés nemcsak a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban is alapvető fontosságú, tehát ehhez 
is kapcsolódhat a Selye János Egyetem. Ez a válasz az 50 millió forintos plusz támogatással 
kapcsolatos kérdésre.  

Ami a fejezeti kezelésre vonatkozik, itt szívesen felsorolhatom, de a mi támogatásunk 
a határon túli magyar közoktatásra és felsőoktatásra vonatkozik, a közoktatáson belül sok 
minden benne van, kezdve a tankönyvtámogatástól a nyugati diaszpóra továbbképzéséig, az ő 
tankönyveitől kezdve az évközi pedagógus-továbbképzéseken át a tábor, tanulmányi verseny 
támogatásáig a közoktatásban. A felsőoktatásban a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjazása, a 
szülőföldi felsőoktatási támogatások és felsőoktatási intézmények támogatása van benne. 
Ezek a nagy, fő pillérei, amiket elmondhatok. 

A nemzeti jelentőségű intézmények viszont nem hozzám tartoznak, tehát az erre 
vonatkozó kérdésekre nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Örömmel hallottam ezt a kiegészítést, hogy milyen célokra lehetnek plusz források 

jövőre. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megpróbált válaszolni, ezzel együtt a 
kérdéseimnek közel a felére nem kaptam választ, ezért úgy gondolom, illendő lett volna, ha 
helyettes államtitkár asszony méltóztatik elfáradni erre a bizottsági ülésre, és esetleg 
személyesen ő tájékoztatna minket, vagy a kérdéseinkre válaszolna. Sajnálom, hogy ez nem 
történt meg. Köszönöm.  

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ha több hozzászólás, kérdés nincsen, akkor mielőtt a szavazásra rátérünk, a 

helyettesítésekre még egyszer visszatérünk, mert többen megérkeztek. Csóti György 
képviselő úr helyettesíti Ékes Ilona képviselő asszonyt, és úgy látom, hogy a bizottság többi 
tagja részéről nincsen helyettesítés.  

A tisztelt bizottságot megkérdezem, hogy kik támogatják a 2014. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Aki támogatja, 
kérem, hogy jelezze. (Szavazás.) 11 igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.  

A bizottság 11 igen szavazattal, 3 nem ellenében általános vitára alkalmasnak találta a 
törvényjavaslatot.  

Köszönöm szépen önöknek a támogató segítségüket a bizottsági ülésen, illetve az 
írásos anyagot szintén. További jó munkát kívánok! 

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét 
ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet meghallgatása 

Rátérünk máris a második napirendi pontunkra, az alapvető jogok biztosának a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének jelölt dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébet meghallgatására. Megkérem önöket, hogy foglaljanak helyet az asztalnál.  

Szeretném üdvözölni dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt, aki a biztoshelyettes-
jelölt szerepét tölti be a mai napon, dr. Székely László urat, az alapvető jogok biztosát, dr. 
Szabó Marcel urat, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest, 
dr. Garamvári Miklós főtitkár urat és Heizerné Hegedűs Éva főtitkárhelyettes asszonyt. 
Köszönöm szépen.  

Át is adom a szót dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonynak. 
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Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes-jelölt tájékoztatása 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes-jelölt: Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Tisztelt Megjelentek! Szeretném megköszönni - 
ahogyan ezt tettem az előző két bizottságban is - Székely László biztos úrnak, hogy 
bizalmával megtisztelt, és jelölt. Szeretném megköszönni a Magyarországon élő nemzetiségi 
önkormányzatoknak is azt, hogy a múlt héten egy beszélgetés után úgy döntöttek, hogy 
támogatják biztos úr javaslatát a személyemre vonatkozóan, és azt is köszönöm, hogy itt 
önöknél most bemutatkozhatok.  

Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak személyemnek azokról az elemeiről, 
amelyek talán az írott önéletrajzból nem feltétlenül derülnek ki. Háromfajta élethelyzetet 
tapasztaltam meg eddig: voltam magyar nemzetiségű román állampolgár, mert Zsombolyán, 
Temesvár mellett születtem egy többnemzetiségű környezetben annak idején. 17 éves 
koromban a család úgy döntött, hogy mindenféle előzmények után abból a közegből, amely 
nem feltétlenül volt kisebbségbarátnak nevezhető abban az időszakban, vált, és 1978-tól 
Magyarországon élünk. Hontalan állampolgárokként jöttünk át, ez volt a második életstátusz, 
amivel rendelkeztem, illetve nem rendelkeztem egy ¾ évig, majd visszahonosítással magyar 
állampolgárságot szereztem, és azóta a családommal itt élek Pécsett, illetve részben, korábban 
Komlón, szintén egy olyan környezetben, amely több nemzetiség együttéléséről híres. 

Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem jogi karán folytattam, ott szereztem 
diplomát, és a tanulmányok végéhez közeledve - Herczegh Géza professzor úr volt az, aki a 
nemzetközi jogot fémjelezte annak idején, és azóta is azon az egyetemen, és annak a 
tanszéknek a vezetője volt ő, mely tanszék egyfajta jogutóda is volt a két világháború között 
működő Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézetnek -, többféle olyan körülmény, személyes és 
objektív is volt, ami professzor urat arra ösztönözte annak idején, hogy engem a kisebbségek 
nemzetközi jogi védelmének a kutatása irányába indítson el. Ennek igyekeztem személyes 
okok miatt is és az iránta való tiszteletből is eleget tenni. Így indultam el ezen a pályán, amely 
különböző horizontális és mélységében is tapasztalható lépések után az oktatásban, kutatásban 
bővítették az ismereteimet, és amikor az európai integráció irányába a magyar állam is 
elindult, akkor fölmerült annak a kérdésnek szükségessége, hogy a nemzetiségek, illetve 
kisebbségek számára adható és reálisan elvárható, az államoktól reálisan elvárható 
szabályoknak a nemzetközi jogi és uniós kontextusa vajon micsoda. Ezért kibővítettem a 
kutatási területemet általában véve „Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban” című 
nagyobb témakör irányába, és igyekeztem a jognak nem csupán a betűjére, hanem a 
kontextusára is figyelmet fordítani, anélkül természetesen, hogy sajátos módon másfajta 
szakmai előképzettségem lenne a jogászin kívül, de azért a szükséges érzékenységet azt 
gondolom, hogy a megtapasztalt élethelyzetek is előkészítették. 

Ami talán ebben a bizottságban fontos lehet, és ezt örömmel hallottam az előbb - mert 
belehallgathattam az előző napirend témájába -, tehát örömmel hallottam, hogy jelenleg a 
magyar jogszabályi környezet nemcsak a 13 regisztrált nemzetiség számára kíván egyre 
szélesedő jogszabályi környezetet és jogokat biztosítani, egyéni és kollektív jogokat 
biztosítani, hanem figyelmet fordít a határokon túl élőkre is. Én a magam részéről személy 
szerint is igyekeztem ehhez mindenféle különösebb ösztönzés nélkül hozzájárulni azzal, hogy 
az eddigi 28 éves oktatói pályafutásomból az utóbbi 10 évet azzal töltöttem, hogy folyamatos 
vendégelőadóként a magyar joghallgatók számára tantárgyakat tanítok a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetemnek azon a jogi karán, ahol nincs önálló magyar jogászképzés, viszont a 
magyar hallgatók az adott évfolyamokon választhatják azokat a tantárgyakat magyar nyelven, 
amelyekhez van megfelelő oktató, és akiket az adott egyetem jogi kara ilyenként elfogad. 
Ennek következtében magyar nyelvű mesterképzést sikerült ottani kollégákkal összehozni, és 
számos olyan hallgató, akik a mesterképzést ott elvégezték, ma már doktorandusként vannak 
jelen különböző magyarországi doktori iskolákban. Nyilván nem az én érdemem egyedül, 
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természetesen, de a kollégákkal együtt ezt szívesen tesszük, és tettük akkor is. Természetesen, 
amióta a Sapientia kolozsvári kara létezik, és elindult a jogászképzés, én magam is szép 
csendben a segítséget, a támogatást és együttműködést, amit kérte a kollégák, megadtam. 

Nyilvánvalóan, most nem ezért vagyunk itt, illetve én személy szerint, hanem azért, 
hogy még talán néhány gondolatot elmondjak önöknek arról, hogy amikor a biztos úr 
fölvetette a jelölés lehetőségét, akkor milyen megfontolások alapján fogadtam el ezt a 
megtisztelő felkérést. Hogyan látom, hogy mi az, amit egy biztoshelyettes a jelenlegi 
jogszabályi környezetben a Magyarországon élő nemzetiségek érdekében tenni tud? 
Meggyőződésem szerint ez a folyamatos és intenzív, kölcsönös párbeszéd a nemzetiségi 
önkormányzatoknak és a nemzetiségek egyéb szervezeteinek a képviselőivel, amely 
párbeszédnek a tárgya lehet a figyelemfelhívás annak függvényében, hogy az egyes 
nemzetiségek mire tartanak igényt.  

Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az ország területén élő nemzetiségek nagyon 
eltérő számú közösséget alkotnak, és adott esetben más típusú problémákkal szembesülnek. 
Meggyőződésem, hogy éppen ezért minden egyes nemzetiség, de főként a veszélyeztetettebb 
társadalmi közösséghez tartozó nemzetiség számára komplex, és az általuk igényelt segítséget 
is figyelembe vevő együttműködési forma kialakítására van szükség, amelyben benne van az 
előbb említett kommunikáció, benne van az egyéni panaszaiknak adott esetben a gyorsabb, 
ütemesebb kezelése, és benne van az a figyelemfelhívás is, ami jelenleg a jogszabály szerint 
az ombudsman számára nyitva áll, hiszen nyilván a helyettesnek az a dolga, hogy az 
ombudsmant erről megfelelően tájékoztassa, és lehetséges alternatívákat javasoljon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása. (Jelzésre:) Szabó 

Vilmos képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Biztos Úr! Jelölt Asszony! Tisztelt Bizottság! A Szocialista Párt 

ismert módon nem ért egyet azzal, ahogyan a kormányzat átszervezte az ombudsmani 
rendszert. Rossznak tartjuk, hogy történetesen a kisebbségi ombudsman helyettesként láthatja 
csak el a feladatát, ezért semmiképpen nem kívánjuk legitimálni ezt a rendszert, azzal sem, 
hogy a jelölést támogatjuk. Tiszteletben tartva az ön szándékát, leírt és elmondott véleményét, 
és kérem, hogy ne vegye ezt a személye elleni lépésnek, de tartózkodó véleményen vagyok, és 
nem fogjuk tudni támogatni az ön jelölését, így a bizottságban is ezt teszem. Egyúttal kérem a 
megértését és az elnök úrét is, a szavazatomat persze nem lehet rögzíteni, csak a külügyi 
bizottság ülése elkezdődött 12-kor, és oda átmegyek. Amennyiben lehet a jegyzőkönyvben 
rögzíteni, a szavazatom a tartózkodás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelölt Asszony! Azzal kezdem, hogy én magam is 

megtapasztaltam azt a három állapotot, amelyekről ön is beszélt, voltam román állampolgár, 
utána hontalan, utána pedig magyar állampolgár. Nekünk ez a sors jutott, úgyhogy ezt kell 
végigéljük és végigcsináljuk. 

Ami a kisebbségi ombudsmanról és a kisebbségek jogairól szól, én ezzel a 
kérdéskörrel az Európa Tanácsban foglalkozom eléggé behatóan. Hogyan tetszik látni – ezt 
most kérdésként felteszem önnek – a különbséget az őshonos kisebbségek, valamint az 
újonnan bevándorolt kisebbségek között, hiszen nagyon sok európai intézményben ez a két 
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fogalom összemosódik, és a problémakörök, kérdéskörök pedig nem ugyanazok. El kellene 
ezt szépen választani, és úgy néz ki, hogy a magyar nemzetiségi törvényben is van egy 
összemosás, amit helyre kellene rakni; ez az egyik. 

A másik: tetszett említeni a határon túli magyar kisebbségeket és egyáltalán ezeknek a 
jogait. Nyilván az ön területe a határokon belüli kisebbségek jogairól szól, de ajánlásokat 
valószínű, hogy tetszik tudni adni vagy véleményt a határon túli ügyekben is. Mit lehet tenni 
akkor, amikor vannak olyan szép egyezmények, mint például a kisebbségvédelmi 
keretegyezmény vagy az Európa Tanácsnak az 1201-es Recommendation javaslata. Most csak 
azért ezt a kettőt említem, mert például a magyar-román alapszerződésbe ez a kettő bele van 
foglalva, vagyis ez azt jelenti, hogy hiába csak javasolja ezt az Európa Tanács, mivel bekerült 
egy alapszerződésbe, attól kezdve ez kötelező jellegű a két fél számára. Ennek ellenére 
például legutóbb a román fél azt mondta, hogy a régióátalakítás minden országnak a belügye, 
holott ez nem így van, hiszen a keretegyezményben, mint az 1201-esben is, konkrétumként ott 
van, hogy figyelembe kell venni az etnikai kisebbségek véleményét, és az etnikai arányokat 
egy területen nem szabad megváltoztatni. Körülbelül ezeket szeretném megkérdezni gyorsan. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Biztos Úr és Jelölt 

Asszony! Engedjék meg, hogy legyen ebben nekem egy személyes megjegyzésem és nyilván 
egy bizottsági tag politikusé is, és hadd kezdjem ez utóbbival. Ismerve az alaptörvény 30. 
cikkét és az alapjogi biztosokra vonatkozó szabályt is, amelyben konjunktív feltételek vannak 
a biztosra és a biztoshelyettesre vonatkozóan, azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy 
jelölt asszony mindennek birtokában van, nevezetesen, ami a kiemelkedő tudást és a 
tudományos tapasztalatot is jelenti.  

Ami számomra megnyugtatóvá is teszi azt, hogy mindazokban a kérdésekben, amiben 
az elmúlt 25 év éveit is tekintjük, ami a hazai kisebbségeket jelenti, jó kezekben lesz, és azt 
gondolom, hogy biztos úrnak is kiváló munkatársa lesz jelölt asszony. Egyelőre szeretném 
előrebocsátani, hogy én magam maximálisan támogatom a jelölt asszony megválasztását. 

Nyilvánvaló, ismerve a tudományos munkásságát is, számomra ebben talán az egyik 
legfontosabb kutatásának tartom „A kisebbségek helyzete a nemzetközi jogban” című 
fejezetet. Ennek kapcsán jutott eszembe az is, ami, azt gondolom, hogy a továbbiakban 
számunka nagyon fontos, tekintettel arra, hogy mi magunk egyébként a nemzetpolitika 
területén is sokat beszélünk a saját határon túli kisebbségeinkről, és ha nemzetről beszélünk, 
akkor a kettőt nem is választhatjuk el egymástól. Érdekünk az, hogy valamelyest mi magunk 
is kezdeményezői legyünk, és proaktívak legyünk, ami az Európai Uniónál ezt a kérdést 
folyamatosan felszínen tartja, ezért a kérdésem inkább arra vonatkozna jelölt asszonyhoz, 
hogy hogyan látja ennek az esélyét, főleg most, hogy jövőre európai parlamenti választások 
lesznek. Lehet-e egy újfajta és előzetesen is proaktív magatartással valamit akár az 
intézményrendszerben, akár a szabályozási rendszerben javasolnunk, vagy partnereket 
találnunk, hogy ez ne csak az Európa Tanács asztalán legyen, ne csak egyéb nemzetközi 
színtéren, hanem egy sokkal erősebb szabályozást kapjon az Unióban is.  

A másik, amit tájékoztatásul szerettem volna mondani, hogy a hazai nemzetiségekkel 
történő kooperációban még a megelőző ciklusban is egy fórumot hoztunk létre, a nemzeti és 
etnikai kisebbségek fórumát a parlamenten belül, hogy a parlamenti dimenzióban is legyen 
erre egy fórum. Azt hiszem, hogy a törekvéseink - bár ez a fórum ma is formálisan létezik - 
egyrészről azok voltak, hogy a hazai nemzetiségek megkapják a választójogot. Nyilván az a 
megoldás, ami ebben született - hogy személy szerint ennél sokkal kitárulkozóbb és inkább a 
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nemzetiségek valamennyije tekintetében szofisztikált legyek -, nem a versenyhelyzetet és nem 
a politikai versenyhelyzetet tartottam volna fontosnak, hanem egy olyan megoldást, ahol 
megnyugtató módon minden egyes nemzetiség parlamenti képviselethez jut.  

Az egy más kérdés, és ezt nem is szeretném itt taglalni, én egy második kamarában 
láttam volna ennek a megoldását, egy modern második kamarában, de nyilván ezen már túl 
vagyunk, de a 2014-es választások előtt az egy fontos kérdés, hogy ennek az eredői valóban 
olyan irányba mutassanak, ahol a megfelelő és a de facto képviselet biztosított. Én most arra 
nem kérem önt, hogy ebben külön nyilatkozzon, hiszen azt gondolom, hogy meglesz arra 
majdan a választások idején is a tapasztalatunk, hogy szükséges-e módosítani vagy sem. 

Jelölt asszonynak egy személyes megjegyzést hadd mondjak! Tudom azt, hogy ön 
kiválóan teniszezik, jó erős szervái vannak, ezért azt kívánom önnek, hogy az ön előtt álló hat 
esztendőben ezekkel a szervákkal mindig éljen, és okosan éljen a hazai nemzetiségek 
érdekében. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ha ehhez csatlakozhatom, akkor a védekezésre is fordítson majd gondot. (Jelzésre:) 

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Kezét csókolom! Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is önöket! Tisztelettel, több olyan 

kérdés van itt a dolog hátterét illetően, amik miatt mi magunk sem értünk egyet, ennek 
ellenére vagy ezzel együtt is meg kell jegyeznem ismét – mindig meg szoktam jegyezni –, 
hogy egy elfogadhatatlan destruktivitásnak érzem a Szocialista Párt álláspontját, amelyet 
egyébként rendszeresen meg szoktak jeleníteni a személyi kérdésekben, például a nagyköveti 
kinevezéseknél. Persze udvariasan elnézést kérnek, de úgy gondolom, hogy ilyen esetekben 
nem a rendszerrel kell vitatkozni, hiszen azon már túl vagyunk, hanem az adott személynek az 
alkalmassága kapcsán kell véleményt nyilvánítanunk.  

Nagyon impozáns az önéletrajz, amit kaptunk, a szakmai előéletet, felkészültséget és 
szakértelmet illetően. Engedje meg, hogy egy-két kérdést feltegyek, nem provokatív 
szándékkal, bár ez sem áll tőlem mindig feltétlenül távol, de most nem erről van szó. Egyrészt 
én örülök annak, hogy Székely úr számára nem volt evidencia az, hogy cigány származású 
jelöltet kell állítani erre a posztra, és ezt azért is mondom, mert 2007-ben önt már annak 
idején jelölték a nemzetiségi önkormányzatok, illetve támogatták volna, a cigány kisebbségi 
önkormányzatot leszámítva, és a 12 önkormányzat egyértelmű támogatása ellenére is Sólyom 
elnök úr akkor Kállai Ernőt javasolta, illetve jelölte erre a posztra annak idején.  

Azzal együtt, hogy mi egyébként nem értettünk egyet annak a különbségtételnek az 
eltörlésével, ami a nemzeti és etnikai kisebbségek között a korábbi években megvolt a 
törvényi szabályozásban, mint ahogy továbbra is egy kicsit közhelynek látjuk ezt az 
intézményt, teljesen más, abszolút más problémái vannak a cigányságnak és más a másik 12 
nemzetiségnek akár élethelyzetükből, létszámukból, szociális körülményeikből és 
problémáikból adódóan is, nyilván nem lesz könnyű feladat ezt a kettőt egyszerre kezelni.  

Mi úgy látjuk, ez továbbra is két külön személyt kellene, hogy igényeljen, de ha már 
egyszer így van, Kállai Ernő tavaly decemberben, még hivatalban lévő ombudsmanként az 
utolsó sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy január 1-jével a kisebbségi ombudsmani 
jogintézmény valójában megszűnik, nem pedig átalakul, és az alapvető jogok biztosának 
hivatalában lesz a kisebbségi intézmény, de már csak kiüresített funkciója lesz. Mit gondol ön 
minderről? Utólag hogyan látja ezt a kérdést? Ha nem is kommentálja a szavakat, de 
gondolom, nem ért ezzel egyet. Mennyire látja erősnek és lényeginek a funkciót, illetve 
azokat a jogköröket, lehetőséget, amelyekkel ön rendelkezni fog. 
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Meg tudja-e tartani a továbbiakban a Kisebbségi Jogvédő Intézetben, az alapítványban 
a kuratóriumi tisztségét? Ezt szeretném kérdezni, illetve, hogy mi a véleménye az alapítvány 
eddig végzett munkájáról. Tudja-e ezt biztosként a továbbiakban is támogatni és segíteni? 

Amire még szeretnék rákérdezni, és nem várok öntől politikai állásfoglalást, és 
kellemetlen helyzetbe sem kívánom hozni, de mégis, mint a témának szakértője, a szlovák 
nyelvtörvényről, a szlovák nemzetállami identitásról komoly munkái jelentek meg. Egyáltalán 
lát-e bármilyen érdemi mozgásteret a saját munkája tekintetében azzal kapcsolatban, hogy 
nemzetpolitikai kérdésekben egyáltalán megnyilvánuljon, véleményt nyilvánítson. Ezzel 
kapcsolatos tudományos tevékenységet, publikációt a jövőben egyáltalán folytathat-e, ez 
összeegyeztethető-e a mostani feladatával? Ez egy fontos kérdés, azt hiszem. Illetve, ha már 
itt járunk, azért arra kíváncsi lennék, hogy az elmúlt évek kormányzati tevékenységét, főleg a 
szlovák nyelvtörvény és az egyéb szlovákiai kisebbségeket hátrányosan érintő jogszabályok 
kezelése tekintetében hogyan látja, milyen lehetőségeket lát ennek a kérdésnek a megfelelő 
kezelésében? Köszönöm szépen. 

Ha Szabó képviselő úr… Erre inkább a válaszadás után visszatérek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úr. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen jelölt 

asszonynak a bemutatkozását. Meg vagyok győződve róla, hogy mind szakmai felkészültsége, 
mind empatikus képessége okán megfelelő empátiával rendelkezik a kisebbségek irányában, 
és jól fogja ellátni a feladatát. Sok sikert kívánok ehhez!  

Nem kérdést szeretnék föltenni, hanem egy általános érvényű észrevételt szeretnék 
tenni a Kalmár Ferenc képviselőtársam által felhozottakkal kapcsolatban. Ne hivatkozzunk a 
magyar-román alapszerződésnek semmilyen passzusára se, mert gyakorlatilag semmi nem 
használható, de főleg nem a kollektív jogokra vonatkozó rész. Igaz ugyan, hogy belevették 
hosszas vita az Európa Tanács 1201-es ajánlását, csakhogy Iliescu emberei lábjegyzettel 
látták el ezt a részt, és odaírták, hogy ez nem vonatkozik Romániában a kollektív jogokra, és 
ezt Horn Gyula emberei, Kovács László elfogadták. Tehát az alapszerződésből semmiféle 
kollektív jog nem következik Románia állami területén, jelenlegi állami területén, úgyhogy én 
azt mondom, hogy ne hivatkozzunk erre, mert ez még a szlováknál is rosszabb.  

A szlováknál az történt, hogy benne van teljes egészében az 1201-es ajánlásban, csak 
amikor Párizsban aláírás előtt álltak, akkor a szlovák külügyminiszter odarohant Kovács 
Lászlóhoz, és átadott neki egy hivatalos jegyzéket, amiben közölte, hogy náluk a kollektív 
jogok szóba sem jöhetnek, ezt a románok be is rakták lábjegyzet formájában a szerződésbe. 
Úgyhogy sajnos legfeljebb a személyelvű és kulturális autonómiát lehet számon kérni, azt 
akár védhatalmi státusként is Magyarország számon kérheti a kétoldalú kapcsolatokban, de a 
kollektív jogokat egyik irányban sem, sajnos.  

Elnézést, hogy ilyen hosszan mondtam ezt, csak a jegyzőkönyv miatt, hogy legyen 
meg, mert ez húsz évvel ezelőtt történt, nem mindenki volt ott és nem mindenki emlékszik rá. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az MTI-t hadd idézzem: „Székely László szeptember 25-étől tölti be az ombudsmani 

tisztséget, bizottsági meghallgatásán azt mondta, az első komoly próbatételének azt tartja, 
hogy megfelelő jelöltet találjon a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 
posztjára.” Úgy gondolom, hogy ez maximálisan sikerült. A magam részéről is örülök ennek a 
döntésnek, és örülök, hogy egy pécsi egyetemi oktatót választott, annál is inkább, mert én is 
dél-dunántúli vagyok, és mivel székely vagyok, különösen örülök, hogy Erdélyből, Románia 
területéről származó biztoshelyettesről beszélhetünk. Még inkább ez a tény is bizonyítja azt, 
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hogy mivel ön személyes életében végigélte már, mondtam volna, hogy a nemzetiségi létet, 
de ebben az esetben szerintem fogalmazzunk pontosabban, ha a kisebbségi létről beszélünk, 
hiszen alapvetően zsombolyai, illetve a bánáti rész teljes mértékben annak tekinthető, sőt 
azzal fűszerezve, hogy egy szórvány magyarságról beszélhetünk azon a vidéken, és ebből a 
szempontból még inkább érzékeny a nemzetiségi lét gondjai iránt, így a hazai nemzetiségek 
képviselete ilyen szinten úgy gondolom, hogy teljes mértékben és maximálisan biztosított 
lesz. Személyes életében, illetve eddigi tudományos munkáival is bizonyította azt, hogy erre a 
posztra kiválóan alkalmas. 

Még egyszer szeretném megköszönni ombudsman úrnak a jelölést, és úgy gondolom, 
hogy bizottságunk szavazatai is azt fogják jelezni, hogy mi a magunk részéről ezzel 
egyetértünk. Nyilván, én nem tudom megelőlegezni a szavazás végeredményét, de teljes 
mértékben egyetértünk, és szeretnénk önnek, önöknek jó munkát és együttműködő munkát 
kívánni. Köszönöm szépen. 

Megkérdezem, hogy van-e még esetlegesen hozzászólás a bizottság részéről. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor visszaadom önnek a szót. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet válaszadása, reagálása 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes-jelölt: Köszönöm, elnök 

úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen a bíztatást, és hadd válaszoljak 
sorrendben a kérdésekre a legjobb tudásom szerint. Lesz, amire azért nem fogok érdemben 
válaszolni, mert határos egy kicsit egyfajta politikai véleménynyilvánítással, és én ezt kerülni 
szeretném, de ott, ahol szakmai módon tudok válaszolni, azt mindenképpen megteszem. 

Kalmár képviselő úr utalt arra, hogy az Európa Tanács keretei között zajló munkában, 
és egyébként is az európai térségben folyamatosan napirenden lévő kérdés és probléma is az 
őshonos, illetve az újonnan bevándorló társadalmi közösségeknek az együttkezelése vagy a 
különkezelése. Meggyőződésem, hogy másfajta módszerrel kell az őshonos közösségeknek a 
jogi státusát egy-egy államon belül rendezni, és másképpen az újonnan bevándorlókét, amely 
nem egy-egy állam problémája, én azt gondolom, hanem egy európai szintű olyan kérdés, 
amely közelebb visz bennünket a migráció kérdéséhez, annak a különböző válfajaihoz és 
változataihoz. Nem várható el, én azt gondolom, a jelenlegi körülmények között az, hogy 
ugyanolyan módon és ugyanolyan körben kezelje az újonnan bevándorlókat egy állam, mint 
az őshonos nemzetiségeit. Más az a minimumszintje a jognak, amit biztosítani kell az újonnan 
bevándorlók esetében, és teljesen máshol van az őshonos, hosszú ideje az állam területén élő 
nemzetiségeknek juttatandó jogoknak. Más a célja a jogi szabályozásnak, és ezzel együtt azt 
gondolom, hogy a nemzetiségek esetében a szabályozás célja egyrészt a kulturális 
önkormányzatiság megadása, legalábbis magyarországi viszonylatban, és ott, ahol lehet, a 
területi önkormányzati struktúra kialakítása, és más a helyzet az újonnan bevándorlók 
esetében, mert ott alapvetően inkább az alapvető emberi jogok garantálása és biztosítása az, 
amire egy államnak vállalkoznia kell, azzal együtt, hogy nemcsak állami, hanem európai 
intézmények, amelyek ma már valamivel érzékenyebbek, képesek reagálni ezekre a 
helyzetekre. 

Ez továbbvisz ahhoz, hogy vajon az egyes államok által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek, a nemzetközi szerződések mire alkalmasak és mire nem. Egy-egy nemzetközi 
szerződés megkötése – ebben a körben nem szükséges ennek a mélységeibe belemenni, de – 
egy viszonylag magas absztrakciós szinten zajló megállapodása az érintett feleknek, aminek 
megvan az előnye és a hátránya is. Egy-egy általánosabban fogalmazott nemzetközi szerződés 
végrehajtását egy államon számon kérni, erre mindig kevesebb eszköz áll rendelkezésre, és 
nagyon sok múlik azon, hogy az a bizonyos pacta sunt servanda elv valóban azt az állami 
hozzáállást megkapja-e vagy sem, amit ígértek, amikor a szerződést aláírták. De ez túlmegy 
elvileg az én hatáskörömön, de mégiscsak a szakmai hozzáállásomat mutatja talán. Azt 
gondolom, hogy több ismert jogásznak is és nemzetközi jogásznak is egyöntetűen vélt vagy 
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vallott állásfoglalása az, hogy egy nemzetközi szerződés annyit ér, amennyit végrehajtanak 
belőle, és ez viszont a szerződő feleken múlik, és azon, hogy a szerződő felek egymás közti 
mögöttes kommunikációja milyen eredményeket tud elérni. Ezért én azt mondom, hogy a 
szerződő feleknek kell a saját vállalt kötelezettségeiket annak a közösségnek az érdekében 
maximálisan teljesíteni, amelyikről szó van. Ha megengedi, ennél konkrétabban most nem 
válaszolnék erre. 

Szili Katalin képviselő asszony, elnök asszony hozzászólását egyrészt köszönöm, a 
személyes részét, a kérdéseire pedig azt tudnám válaszolni, két kérdés hangzott igazából el, 
hogy vajon az Európai Unió jogrendjében van-e továbblépési lehetőség, és mik lennének azok 
az eszközök, amelyek a nemzeti közösségek érdekében akár itthon, akár a határon túl 
hasznosíthatók volnának. Azt gondolom, hogy nem vesszük észre, hogy a 2009. december 1-
je utáni állapotú uniós alapító szerződések és a velük együtt hatályba lépett Alapjogi Charta 
magában rejt számos olyan lehetőséget, amelyet a jogalkalmazók még nem vettek észre, és 
ennek tudatosítása lehet adott esetben a saját nemzetiségi közösségeink részére itt 
Magyarországon egy olyan feladat, amely egy biztoshelyettes dolga lehet a következő 
időszakban, tudniillik az Alapjogi Chartán keresztül az Európai Unió Bírósága Luxemburgban 
tud és köteles kezelni vitákat. Arról nem beszélve, ami talán nem hangzott el, de ha szabad, 
kiegészítem a mondanivalómat, hogy az Európai Unió csatlakozni kíván - és az ehhez 
szükséges dokumentumok előkészítése olyan szinten megvan, hogy maga a kiegészítő 
jegyzőkönyv és a szerződés tervezete készen vannak - az Emberi Jogok Európai 
Egyezményéhez, annak természetesen az összes hátrányával és hiányosságaival együtt, de 
mégis ez egy létező konstrukció. Tehát azt gondolom, hogy nyilván, továbblépési lehetőség 
volna, de az adott tények és realitások ismeretében azt gondolom, jelen pillanatban azt kellene 
jobban kihasználni, ami van.  

A 2014-es választások, a jövő év és a nemzetiségi önkormányzatok megjelenése és 
képviselete a helyi és az országos döntéshozó jogalkotó fórumokban, erről azt gondolom, 
hogy ez a magyarországi nemzetiségekre vonatkozó jogszabályi fejlődési folyamatnak egy 
nagyon fontos állomása, tiszta szívből örülök annak, hogy erre most a jövő évben mód nyílik. 
Hogy a tények és a realitások mit fognak majd érdemben mutatni, én azt gondolom, hogy az 
Ombudsmani Hivatal egyrészt a 18 éves tapasztalatai alapján, másrészt azzal a figyelemmel, 
amivel az ilyen szituációt kezelni és kísérni kell, ezt meg fogja tenni, és mindenfajta olyan 
disszonanciális visszásságra, ami esetleg föl fog merülni, ha fölmerül, reagálni fog a hivatal, 
nyilván megfelelő előkészítést és vizsgálatot követően.  

Szávay képviselő úr számos kérdését köszönöm. Hadd kezdjem azzal, utalt a 
kisebbségi, illetve a nemzetiségi ügyekért felelős biztos, illetve biztoshelyettes úr 
nyilatkozatára és arra a körülményre, hogy fölmerült, hogy esetleg eszköztelenné vált a 
pozíció. Ha szabad egy másik megszólalást is a beszélgetésbe behozni, én úgy vélem, hogy a 
fakard is kard, és ha vágni nem is, ütni lehet vele egyrészt, de lehet, hogy a felmutatása is 
elegendő, és ha a gyakori felmutatására sor kerül, akkor úgy hiszem, hogy az a feladat, amivel 
egy ombudsmanhelyettest ez ügyben meg lehet bízni, akkor a maga részéről ezt meg fogja 
tenni. Azt gondolom, hogy egyfajta, a feladat iránti kellő alázattal, de kemény kitartással lehet 
hasznos ebben a formában is egy ombudsmanhelyettesnek a tevékenysége. 

Az, hogy én kuratóriumi tevékenységet számos helyen folytatok, ezeket természetesen 
a hivatal és a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével végig fogjuk nézni, ha a sors így 
akarja a következő 30 napban, és arról, amiről le kell mondanom, le fogok mondani, de ez 
nem azt jelenti, hogy lemondanék arról a fajta kutató- és oktatómunkáról, amit eddig is 
folytattam. Ombudsman úr biztosított arról, hogy ha ez a helyzet előáll, akkor támogatni fogja 
az ilyen irányú további munkámat, a kutatásokat és a publikációt is beleértve. 

A szlovák nyelvtörvény kapcsán - ha jól emlékszem, ez volt az utolsó felvetett kérdés 
az ön részéről - azt tudom mondani, hogy miután kisgyerekkoromtól kezdve három nyelvet 
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beszéltem, számomra nemcsak jogászként fölfoghatatlan volt a maga idejében, 2009-2010 
környékén mindaz, ami Szlovákiában történt, hanem kutatóként is, nem véletlenül 
nyilvánultam meg akkor, abban az időben, bár igyekeztem belső alapon. Németül, magyarul, 
románul, angolul beszélek, számomra nem értelmezhető, hogy egy olyan társadalomban, ahol 
ilyen nagy számban őshonosként élnek kisebbségek, ilyen restriktív szabályozással és büntető 
jellegű normákkal kívánják az együttlétet vagy az együttélést kezelni. A feltett kérdésére a 
válasz második része pedig nagyjából elhangzott az előbb, amikor azt mondtam, hogy azokat 
a jogszabályi normákat kéne most valóban használni, amelyek azóta megszülettek és hatályba 
léptek uniós szinten, és azt hiszem, hogy ez a fajta érzékenység egyre inkább látszik. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, a kiegészítéseket, a sok kérdést és 

hozzászólást. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, csak egy mondatot mondanék.  
Köszönöm szépen a pontos válaszokat és a kiegészítéseket. Annyit szeretnék jelezni a 

tisztelt bizottságnak, ha szükséges jegyzőkönyvön kívül szívesen indokolom, hogy pozitív 
hozzáállásomat egyféleképpen tudom kifejezni, ha a szavazásban nem veszek részt. Tehát 
nem kívánok tartózkodni, hanem nem kívánok részt venni a szavazásban. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
A szavazás következik. Megkérdezem, hogy kik támogatják a jelölt asszonyt. Akik 

támogatják, kérem, jelezzék! (Szavazás.) Kik nem támogatják? (Nincs jelentkező.) Kik 
tartózkodtak? (Nincs jelentkező.) Szabó Vilmos képviselő úr véleményét természetesen 
figyelembe vesszük, illetve Szávay képviselő úr véleményét is, a jegyzőkönyvben benne lesz, 
csak a szavazásnál nem tudjuk figyelembe venni.  

Megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag támogatta a jelölt asszonyt.  
További jó munkát kívánok mindkettőjüknek! Gratulálok! (Taps.)  

Egyebek 
Tisztelt Bizottság! Térjünk rá az egyebekre! Kiosztottuk a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának a felhívását, kérem, hogy tekintsék át. Más az egyebekben részemről 
nincsen.  

(Az elnök gratulál a biztoshelyettes-jelöltnek.) Köszönöm. 
(Jelzésre:) Kőszegi képviselő urat illeti a szó. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretném kérni, hogy a szlovák 

kisebbség jelzését vegyük úgy, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Nem tudom, hogy milyen 
lépést tudunk tenni, de szerintem tájékoztatást kellene kérnünk, hogy a kormány részéről 
várható-e ebben további lépés. Ezzel kapcsolatban csak ennyit szerettem volna mondani. 

Szeretném felvetni azt, hogy úgy emlékszem, a munkatervünkben szerepelt az, hogy a 
Kárpát-medencei cserkész szervezeteket meghallgatjuk. Ez most különösen időszerű lenne, 
mert uniós forrásokból jelentős támogatásokhoz juthatnak, illetve úgy tudom, hogy született 
valamilyen kormánydöntés is, amely támogatja ezeknek a szervezeteknek a működését. Azt 
javaslom, hogy még az idei évben, tehát 2013-ban kerüljön erre sor, hallgassuk meg őket. 
Nem tudom, hogy van-e már valami tervezet, elnök úrtól kérek ebben tájékoztatást. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A következő hónapban ezt meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen.  
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Ha egyéb felvetés nincsen, akkor köszönöm szépen mindenkinek, és jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc.) 
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