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

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
2. Tájékoztató a Nemzetstratégiai Kutatóintézet működéséről 

Előadó: 
Szász Jenő elnök 

  
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői   
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Mile Lajos (LMP)  
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Potápi Árpád János (Fidesz) Hidvéghi Balázsnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Varga László (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 
 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket a Nemzeti összetartozás bizottsága 
ülésén. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítések a következők a 
jegyzőkönyv számára: Potápi Árpád elnök urat Hidvéghi Balázs alelnök úr helyettesíti, 
dr. Hoppál Pétert Kőszegi Zoltán és Varga László képviselő urat Kalmár Ferenc. 

A mai napirendi pontjainkban változás állt be, mivel Szász Jenő úr és munkatársai nem 
tudnak részt venni az ülésen. Tehát azzal kérem a napirend elfogadásáról a szavazást, hogy a 2. 
napirendi pontunkat most nem tudjuk tárgyalni, majd egy decemberi ülésünkön kerül ez a 
napirendi pont megtárgyalásra. Kérem tehát a bizottság tagjait, hogy szavazzunk (Szávay István 
jelentkezik.), illetve megadom a szót képviselő úrnak. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egyetlenegy dolgot szeretnék 

mondani napirend előtt, mert nem biztos, hogy tudok maradni a bizottsági ülés végéig, fel kell 
szólalnom. 

Csak arról szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni, hogy a hétvégén Kárpátalján jártam, 
Mezőgecsében felavattuk Kárpátalja első Trianon-emlékparkját. Szeretném jelezni, erről a Duna 
TV is volt szíves tudósítani, ahol a közszolgálatiság jegyében nem mint jelen lévő és a 
rendezvényt támogató Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjeként feliratoztak, hanem 
csak pusztán mint a Nemzeti összetartozás bizottságának tagját. Szeretném jelezni 
képviselőtársaimnak, hogy természetesen nem ebbéli minőségemben vettem részt a 
rendezvényen, hanem mint a rendezvényt támogató Jobbik képviselője. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más jelentkező. Akkor kérem a tisztelt bizottságot, 

hogy szavazzunk a napirend szóban közölt változtatásának elfogadásáról. Ki ért egyet a napirend 
elfogadásával? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs 
jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta ülésünk módosított napirendjét.  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 1. napirendi pontunk Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 
napirendi pontnál köszöntöm az előterjesztő részéről megjelent Haág Tibor főosztályvezető urat 
az NGM részéről. 

A bizottság tagjainak felhívom a figyelmét, hogy az ajánlási pontoknál összefüggésekről 
is szavazunk.  

Az első javaslat a 9/1. pont, Potápi Árpád János képviselő úr módosító javaslata, amely 
összefügg az ajánlás 1441/1. számú pontjával. Kérdezem, az előterjesztő részéről mi az álláspont. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 

Egyetlenegy megjegyzést engedjenek meg a tisztelt bizottsági tagok. Az előterjesztő azzal 
egyetért, hogy a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 
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támogatásban részesüljön a következő évben, de semmiképpen nem a Bethlen Gábor Alap 
forrásainak a terhére, amit céloz az előterjesztés, ezért a Költségvetési bizottságnak az 
előterjesztő egy olyan bizottsági módosító javaslatot tesz, ahol ez a támogatás megvalósul, de 
ahogy említettem, nem a Bethlen Gábor Alap forrás terhére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a módosító javaslat még nem érkezett meg a bizottságba, 

tehát erről most nem tudunk szavazni. Én azt kérem a bizottsági tagoktól, hogy szavazzunk az 
elnök úr által tett módosító javaslat mellett. Kérdezem, hogy ki ért egyet a módosító javaslattal. 
(Szavazás.) 8. Ki van ellene? (Szavazás.) 2. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja. 

A következő a 139/1. számú, Novák Előd képviselő úr által tett módosító javaslat, mely 
együtt kezelendő az ajánlás 140/1. számú pontjával. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki van ellene? (Szavazás.) 3. 

Ki tartózkodik? (Szavazás.) 7. Egyharmad sem támogatja. 
A következő módosító javaslat a 181/1. szám alatti, dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 

által benyújtott módosító javaslat, mely együtt kezelendő az ajánlás 170/4., illetve az 1590/1. 
számú pontjaival. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 

(Dr. Szili Katalin megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki van ellene? (Szavazás.) 3. 

Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5. Egyharmadot sem kapott, tehát nem támogattuk. 
A következő módosító javaslat a 451/1. számú, dr. Botka László képviselő úr által 

benyújtott módosító javaslat, mely együtt kezelendő az ajánlás 925/4. számú pontjával. 
Kérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

10. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1. Egyharmadot sem kapott.  
A következő a szintén dr. Botka László képviselő úr által benyújtott javaslat 451/2. szám 

alatt, ez együtt kezelendő az ajánlás 925/6. számú pontjával. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki van ellene? (Szavazás.) 10. 

Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3. Egyharmadot sem kapott.  
A következő módosító javaslat 1128/1. szám alatt a Farkas Gergely, Novák Előd, Balczó 

Zoltán és Szávay István képviselő urak által benyújtott módosító javaslat, együtt kezelendő az 
ajánlás 1070/1. számú pontjával. Az előterjesztő véleménye? 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják. (Szavazás.) 3. Ki van ellene? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Az egyharmadot nem érte el.  
A következő 1132/1. számon Volner János képviselő úr módosító javaslata, együtt 

kezelendő az ajánlás 658/5. számú pontjával. Az előterjesztő véleménye? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kik támogatják. (Szavazás.) 2. Ki van ellene? 

(Szavazás.) 6. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4. Nem érte el az egyharmadot.  
A következő módosító javaslat 1133/1. szám alatt a Novák Előd képviselő úr által 

benyújtott javaslat, mely együtt kezelendő az ajánlás 214/2. pontjával. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Az egyharmadot nem érte el. 
1368/1. szám alatt a Novák Előd képviselő úr által benyújtott módosító javaslatról 

szavazunk, mely együtt kezelendő az ajánlás 1074/4. számú pontjával. Előterjesztő álláspontja? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják. (Szavazás.) 4. Ki van ellene? 

(Szavazás.) 2. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 6. Egyharmadot sem kapott.  
Ha jól látom, ezzel végeztünk, végéhez értünk az 1. napirendi pontnak. Köszönöm 

főosztályvezető úr részvételét. 

Egyebek 
A 3. napirendi pontunk következik, Egyebek. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a 

holnapi ülés az Információs Hivatalban 10 órakor kezdődik, busz indul 9 órakor a Zoltán utcából, 
ha a Parlament irányából érkezünk, a Szabadság térről nyílik jobbra. Aki kocsival jön, annak a 
cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 85. Ez a holnapi ülés. 

Jövő hétfőn az ülés 10 óra 30-kor kezdődik, zárt ülésünk lesz, Bacskai József ungvári és 
Tóth István beregszászi főkonzul tájékoztatójára kerül sor. December 3-án, kedden Magdó János 
kolozsvári és Zsigmond Barna csíkszeredai főkonzul tart tájékoztatót szintén zárt ülés keretében. 
Óra még nincs, csak hogy december 3., kedd, két hét múlva. Tehát a jövő héten a kárpátaljai 
főkonzulokkal, rá egy hétre pedig az erdélyiekkel. Annak még órája nincs.  

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): 26-án 10.30-kor? 
 
ELNÖK: Igen, 10 óra 30-kor, 25-én, hétfőn, 10 óra 30-kor zárt ülés. Kinek van még 

valami? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést, nem voltam elég gyors, nekem 

még az előző napirendi ponthoz lenne egy kérdésem, méghozzá az, hogy mi újság azzal a 
bizottsági módosítóval, amiben megállapodtunk itt az előző ülésen a határon túli 
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osztálykirándulások költségvetési támogatásának növelése tekintetében. Gondolom, emlékeznek 
képviselőtársaim. Abban maradtunk, hogy bizottsági módosítóval fogunk élni, amiről szerintem 
legkésőbb mondjuk most kellene vagy kellett volna szavazni, hogyha jól számolom. 

 
ELNÖK: Elnök úr fenntartja saját módosítását, nem készült újabb módosító javaslat. 

Ennyit tudok én ez ügyben. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Számomra csak azért furcsa, mert legjobb tudomásom 

szerint van bent egy módosító javaslat, amit elnök úr képviselőként aláírt ezzel kapcsolatban. Ez 
most ugyanaz, amiről azt beszéltük, hogy bizottsági módosító lesz, vagy ez egy másik javaslat 
esetleg és akkor mégsem lesz bizottsági módosító, mint ahogy a bizottságunk ebben 
megállapodott? 

 
ELNÖK: Bizottsági módosító javaslat már nem lesz, most szavaztunk a módosító 

javaslatokról. Ez, ami az első 9/1. szám alatt, az elnök úr által mint képviselő által benyújtott 
módosító javaslat volt, amiről szavaztunk. 

Van-e még valakinek bejelentenivalója? (Jelzésre:) Kalmár Ferenc! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Nekem volna bejelentenivalóm. A Nemzeti 

összetartozás bizottságának küldöttjeként Csóti György, Szili Katalin, valamint jómagam 
Temesváron voltunk pénteken és szombaton a Szórvány Alapítvány megalakulásának huszadik 
évfordulóján Bodó Barna alapítványi elnök úr meghívására. Erről majd kellene beszélnünk, és 
majd beszámolunk részletesebben, mert felvetődött néhány olyan kérdés, amelyről jó volna, ha 
beszélnénk, ezt egy következő bizottsági ülésen majd tegyük meg. Ezt mi nyilván fogjuk tartani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Egész rövid beszámolót én is 

tartanék. Az elmúlt 10 napban, két hétben egyrészt Kárpátalján, Aknaszlatinán jártam, ahol a 
KMKSZ-szel tárgyaltam, és többek között a választási regisztráció, részvétel témáját érintettük, 
illetve a múlt héten Közép-Erdélyben több városban, több helyen, Kolozsvárott, Nagyszebenben, 
Nagyenyeden vettem részt tárgyalásokon részben politikai, részben egyházi vezetőkkel 
ugyanebben a témában, fideszes képviselőként, de mindenhol nyilván a bizottsági pozíció is 
megemlítésre került. Azt az üzenetet adtam át a tárgyalópartnereknek, amiben, azt gondolom, 
hogy itt is egyetértés van, ez pedig az, hogy mindenki támogatására számítunk, és ezt kérjük a 
határon túli választási részvétel elősegítése érdekében. Pozitív tapasztalatokat szereztem, szívesen 
beszámolok majd még részletesebben, illetve beszélgetésben képviselőtársaknak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem számoltam azzal, hogy ilyen gyors 

lesz az ülés, úgyhogy a következő ülésen majd szeretnék egy öt percet kérni önöktől itt a szolyvai 
megemlékezés kapcsán gyűjtött tapasztalatainkkal kapcsolatban. Egy kötetet szeretnék majd 
önöknek megmutatni a következő ülésen, oroszul kiadtak eddig feltáratlan levéltári forrásokat, 
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dokumentumokat a kárpátaljai magyarság Szibériába hurcolásáról, malenkij robotra hurcolásáról. 
Ezt a kötetet megkaptam a szerzőtől, ezt szeretném behozni a következő ülésen. 

Amit viszont mindenképpen most szeretnék még megkérdezni, az az, hogy van-e 
bármilyen információja a kedves kormánypárti képviselőknek - kár, hogy főosztályvezető úr már 
elment - azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Állandó Értekezleten ez utólag nem került szóba, de 
Semjén miniszterelnök-helyettes úr némileg meglepően egy félmondat erejéig azt közölte a 
MÁÉRT-on, hogy jövőre 18 milliárd forint lesz a Bethlen Gábor Alap kerete. Erről tudunk-e 
valamit, hogy ez így hogy lesz, hogy fog bekerülni a költségvetésbe, miből, milyen forrásból, 
miért várható ez. Ezt így konkrétan közölte anélkül, hogy ez egyrészt szerepelne a költségvetési 
törvényben, másrészt még az ezzel kapcsolatos módosító javaslatok egyáltalán beérkeztek volna. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy valaki tud-e erről valamit. (Nincs 

jelentkezés.) Nincs tudomásunk róla. 
Van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása az Egyebek napirendi ponthoz? (Nincs 

jelentkezés.) Nem látok jelentkezőt. Akkor köszönöm mindenkinek a részvételt. Bezárom az 
ülést. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc.) 

 
 
 

Dr. Kovács Ferenc  
alelnök 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 
 


