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Napirendi javaslat

1. Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/638. szám)
(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/573. szám, új/átdolgozott változat a T/385. szám helyett)
(Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott:

Pokorni Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)
Brájer Éva (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
Bánki Erik, a Sport és turisztikai bizottság elnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban

ELNÖK: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Javaslom, hogy kezdjük is el az ülést.
Köszöntök mindenkit, aki megjelent. Gondolom, a napirenddel kapcsolatos
javaslatokat mindenki ismeri, két napirendi pont van, az egyebeket nem számítva.
Szeretnék javasolni itt egy cserét, tekintettel arra, hogy a sportbizottság elnökét is a
körünkben üdvözölhetjük, és ha minden igaz, akkor ez a rövidebb témakör. Tehát
tisztelettel azt javaslom, hogy cseréljük meg a sorrendet. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ha jól értem, akkor ez egyúttal a napirend
elfogadását is jelentette. Köszönöm szépen.

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/573. számú
törvényjavaslat

A módosító javaslatok megvitatása
Tehát következik a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló

javaslat. Benyújtandó javaslatként szerepel itt egy bizottsági módosító indítvány,
tehát a mi bizottságunk, az oktatási bizottság által benyújtandó indítvány. Ez
tulajdonképpen azt a múltkori megfogalmazott véleményt önti formába, amit elnök úr
volt kedves elmondani az ülésen, bizonyára mindenki emlékszik erre, hogy még több
egyeztetést igényel és több végiggondolást. Van-e bárkinek ezzel a javaslattal
kapcsolatban észrevétele, kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.

Akkor ezek szerint szavazhatunk is róla. Kérem, aki egyetért, hogy a bizottság
benyújtsa ezt a módosító javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Innentől kezdve viszont azok a javaslatok, amelyeket a sportbizottság, mint
bizottsági módosítókat megfogalmazott, a mi értelmezésünkben értelemszerűen nem
lesznek támogathatók. De megkérdezném azért Bánki Eriket, hogy ő mit gondol, kér-
e külön szavazásokat és állásfoglalást.

BÁNKI ERIK, a Sport és turisztikai bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Valóban ez már a múlt héten felvetődött, és jelezte egyrészt az
oktatási bizottság is, hogy vannak szakmai kifogásai, észrevételei. Másrészt a
különböző pedagógiai szakszervezetek részéről is érkeztek hozzánk javaslatok. Mi
ezeket igyekeztünk összegyúrni és nagyjából egy konszenzusközeli állapothoz
sikerült eljutnunk, azonban megértem és elfogadom az oktatási szakmai bizottságnak
azt az észrevételét vagy azt a kérését, hogy még a nyár folyamán használjuk fel a
hátralévő időt arra, hogy egyeztessünk, további egyeztetések történjenek. Szerettem
volna, ha gyorsabb döntés születik ebben a kérdésben, és van kellő idő felkészülni
2011. szeptember 1-jéig a mindennapos testnevelés bevezetésére, de azt gondolom,
hogy ez a nyár, ha ez valóban érdemi egyeztetéssel tud telni, akkor ősszel vissza tud
jönni a parlament elé egy olyan új törvényjavaslat, amelynek az elfogadásával a
2011-es céldátum még nem sérül. Tehát ilyen módon elfogadom a bizottság
álláspontját és köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy
tekintettel arra, hogy viszont ezek a javaslatok de jure mégiscsak benyújtásra
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kerültek, ha kérhetném, egy csomagban, egyszerre szavazzunk erről, olyan
értelemben is, hogy mit gondolunk, és hogyan gondoljuk. Tehát aki a sportbizottság
javaslatait, ez pedig a következő sorszám alatt szerepel: 35-ös, 38-as, 39-es, 40-es,
41-es, 42-es, ezek mind-mind a sportbizottság által benyújtott javaslatok voltak, erre
teszem fel a kérdést, hogy egy csomagban, együtt szavazzunk, hogy tudjuk-e ezeket
támogatni vagy nem. Nyilván az előbb megszavazott bizottsági módosítónk arról
szól, hogy ellentétes ezzel, tehát nem tudjuk támogatni, de mégis úgy korrekt, ha
feltesszük a kérdést. Tehát aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs
jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2
tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

A kapcsolódó módosítók között pedig bizottságunkat érintő téma nem
szerepel. Köszönjük szépen a sportbizottság részéről jelen lévőknek, további jó
munkát kívánok!

BÁNKI ERIK, a Sport és turisztikai bizottság elnöke: Köszönöm, elnök úr,
további jó munkát kívánok én is a bizottságnak. (Bánki Erik távozik az ülésteremből.)

Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és
a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló H/638. számú határozati javaslat

A módosító javaslatok megvitatása
Következik az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről szóló

határozati javaslat módosító javaslatainak a megtárgyalása, és a benyújtott
kapcsolódók megtárgyalása is természetesen, ami már eddig beérkezett.

Azt szeretném javasolni, hogy a benyújtott módosítók között szerepel jó
néhány olyan tartalmú, ami konkrétan egy-egy területet nevez meg, hogy oda kellene
iskolai kirándulásokat szervezni, a bátori ősláptól kezdve itt sok minden ilyen
szerepel. Tekintettel arra, hogy Magyarországon ezen kívül valószínűleg még
húszezer hasonló hely lehet, vagy akár harmincezer vagy még több, én először egy
elvi állásfoglalásra tennék javaslatot, hogy az ilyen kérdésekről – ha szabad
javasolnom – egyben szavazzunk, hogy kívánunk-e ezekkel külön-külön foglalkozni
vagy egyben kívánjuk ezt rendezni. Tehát még egyszer mondom: nagyon konkrétan
nevesítenek helyeket, hogy hová menjünk el, Máriapócsra, vagy hová menjenek az
osztályok kirándulni, vagy éppen a Káli-medencébe, vagy nem tudom, hová. Tehát
egy elvi állásfoglalást szeretnék kérni.

Egyetért-e a bizottság azzal, hogy az ilyen kérdésekről egyben hozzunk egy
elvi állásfoglalást? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen.
Köszönöm. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1
tartózkodás.

Tehát 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett ezt elfogadtuk.
Ez a következőket jelenti – és most fogunk szavazni egészen konkrétan, mert

ez csak egy elvi állásfoglalás volt -, az ajánlás 5., 6., 10., 12., 13., 15. pontja, valamint
a kapcsolódók közül a 25-29. pontig terjedő javaslatok. Tehát ezekről akkor most
egyben szavaz a bizottság. (Edelényi Zsuzsánna: Bocsánat, a 7-es is ilyen.) Elnézést,
valóban, a 7-es is ilyen. Tehát ezekről akkor az előbbi döntés alapján együtt szavaz a
bizottság. Van-e bárkinek, bármilyen észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok.
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Kérem akkor a kormány állásfoglalását, hogy tudja-e a kormány ezeket a
támogatni, amelyek konkrét helyszíneket jelölnek meg vagy sem?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mi nem támogatnánk konkrét helyszínek megnevezését.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én azért tartózkodtam, mert szerintem akik
ezeket a javaslatokat készítették, a komolytalanságuk miatt megérdemelték volna,
hogy egyesével, minden egyes előterjesztésnél kellemetlenül érezzék magukat.
Szerintem a parlamentnek az ilyen nevetséges, komolytalan, az előterjesztők által sem
komolyan vett javaslatokkal nem lenne érdemes foglalkozni, tehát kár ilyennel
egymás idejét húzni, mégiscsak egy parlamentben, az Országgyűlésben vagyunk,
tehát ez viccnek gyenge, viccnek rossz, ellenben teljesen komolytalan, ugyanaz a
mondatfordulat, még arra sem vették a fáradságot, csináltak egy egységes mondatot
és a végén az utolsó három szót kicserélték. Tehát ez a parlamenti munka
komolyságának a megkérdőjelezése, úgyhogy nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a bizottságot, hogy az előbb felsoroltakról
egy csokorban szavazzunk. Kérem, aki egyetért ezekkel, tehát igennel szavaz ezekre a
módosítókra, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.)
15 nem. Köszönöm szépen.

Akkor most maradnak azok az ajánlási pontok, amelyekről külön-külön kell
szavaznunk. Az ajánlás 1. pontja Kolber képviselő úr javaslata. Van-e bárkinek,
bármilyen megjegyzése, észrevétele ezzel kapcsolatosan. Kolber képviselő úr!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A cím módosítása arra irányul, hogy több konkrét javaslatot tettem
a napirendi ponttal kapcsolatosan az iskolai kirándulások és az iskolai kapcsolatok
bővítésére, amely nem csupán a magyar-magyar és a határon túli magyar
közösségekkel, magyar fiatalokkal való együttműködést szolgálja, hanem ennél
szélesebb. Erre való tekintettel javaslom a címnek a módosítását, valamint a Nemzeti
Összetartozás Napja mellett az Európa napja iskolai megünneplését is tartalmazzák a
javaslataim. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mi nem támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A javaslat kitűnő, megfontolásra érdemes, de
nem ez ennek a határozattervezetnek a célja, tehát mi nem Európa napját szeretnénk
ünnepelni, hanem a Nemzeti Összetartozás Napját, ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni ehhez a
kérdéskörhöz? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor szavazunk. Aki egyetért Kolber
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képviselő úr módosító javaslatával, kérem, jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért
egyet? (Szavazás.) 15 nem. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Lendvai Ildikó képviselő asszony javaslata szerepel.
Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Szintén egy nagyon szép és támogatandó szöveg, de úgy módosítja a
javaslatot, amit nem tudunk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szintén nem.

ELNÖK: Kíván-e bárki hozzászólni? Parancsoljon!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy ez a javaslat egybecseng ennek a parlamenti
határozatnak a szellemével és céljaival. Mindamellett kinyitja azt, hogy szélesebb
körben vizsgáljuk meg a lehetőségeket, a módszereket. De a javaslat is tartalmazza,
hogy az iskolai nevelés eszközével hogyan lehet szolgálni a magyarság
összetartozásának a tudatát, tehát erre tesz javaslatot, illetve a Kárpát-medencei
megbékélés ügyét, a szomszédokkal való kölcsönös tiszteleten alapuló
együttműködést. Azt gondolom, hogy a Kárpát-medencei megbékélés és a
szomszédokkal való együttműködés egy elfogadott elv, nemcsak a szocialista frakció
részéről, hanem gondolom, ugyanúgy a Fidesz-frakció részéről is. Ezért én javaslom,
hogy támogassák ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A cél elfogadott, az előterjesztők szándéka
azonban az, hogy legyen egy negyedik emléknap az iskolákban, és gyakorlatilag a
módosító javaslat a negyedik emléknapot, tehát a Nemzeti Összetartozás emléknapját
kiveszi a határozati javaslatból, ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Akkor
szavazhatunk. Aki egyetért Lendvai képviselő asszony javaslatával, kérem, jelezze!
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 15 nem. Köszönöm szépen.
Egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában szintén Kolber képviselő úr tesz javaslatot
módosításra. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mivel ismét az Európa napról van szó, nem támogatjuk a módosító
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előterjesztők sem támogatják.
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ELNÖK: Kíván-e bárki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazhatunk.
Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki
nem ért egyet? (Szavazás.) 15 nem. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

Az ajánlás 4. pontjában Ékes Ilona képviselő asszony tesz egy kiegészítést.
Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Egyetértünk a javaslattal.

ELNÖK: Az előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előterjesztő ezt a javaslatot nem támogatja.
Készítettünk egy bizottsági módosító javaslatot, amennyiben a bizottsági módosító
javaslatot a bizottság elfogadja, céljaiban alapvetően egyetért. Annyi különbség van a
mi javaslatunk és e között a javaslat között, Szili Katalin is benyújtott egy javaslatot
és jobbikos képviselők is több javaslatot benyújtottak, nem tudom, sikerült kiosztani a
bizottsági módosítót? (Edelényi Zsuzsánna: Még nem.) Akkor az lenne a javaslatom,
hogy osszuk ki, hogy lehessen látni, hogy miről van szó.

Tehát azzal a célkitűzéssel egyetértünk, hogy a határon túli magyarlakta
területekről is minél többen jussanak el Magyarországra. Viszont ezt olyan keretek
között látjuk támogathatónak, hogy mindez testvériskolai vagy cserekapcsolatok
keretében történjen. Tehát nem szeretnénk abba belemenni, hogy a határon túli
iskolák hogyan pályázhatnak a magyar kormányhoz. Úgy lehet pályázni, hogy
testvériskolák pályáznak arra, hogy itteni gyerekek mennek oda, ottani gyerekek
jönnek ide, és így nyitnánk meg ennek a lehetőségét.

Tehát a mi javaslatunkhoz a legközelebb még talán Szili Katalin javaslata áll,
de azt a célt, amit ezek a módosítók megfogalmaztak, azt tartalmazza a mi
javaslatunk is, de még egyszer mondom, hogy csak iskolai együttműködés keretében
látjuk ezt megvalósíthatónak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e bárki hozzászólni? Cseresnyés Péter!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy mondattal
megerősíteném azt, amit Révész Máriusz képviselőtársunk elmondott. Nagykanizsán
működik ez a dolog, testvérvárosi kapcsolatrendszer keretén belül már táboroztatunk
határon túli magyar diákokat Nagykanizsa tulajdonában lévő diáktáborban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor szavazhatunk. Tehát a 4-es módosító javaslatról szavazunk, annak
ismeretében, hogy egy bizottsági módosító javaslat megfogalmazódott, ami ha jól
értettem, precízebben és részletesebben szabályozza ezt a kérdéskört. Tehát aki a 4-es
ajánlási ponttal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem
ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás.
Köszönöm szépen.

Viszont akkor azt javaslom, hogy a bizottsági módosítóval folytassuk, hiszen
logikailag ide kívánkozik. A kormány képviselőjének a véleményét kérem.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Egyetértünk ezzel a módosító javaslattal.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőt nem kérdezem, mert az előbb
már nyilatkozott. Van-e további kérdés vagy észrevétel a bizottsági módosítóhoz?
Tessék parancsolni, képviselő úr!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csupán egy aspektust
vetnék fel, amely más módosító indítványban szerepel is, az iskolai kirándulások
támogatása esetében egy nagyon fontos szempontnak kellene lennie véleményem
szerint a szociális szempontnak. Ez a javaslat ezt sajnálatos módon nem támogatja.
Örülnék, ha ez szerepelhetne ebben a javaslatban.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő kíván-e szólni?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. Ez egy parlamenti határozati javaslat,
tehát a részletszabályozások nincsenek benne. Az szerepel a határozati javaslatban,
hogy készítsen országos programot a kormány abból a célból, hogy valamennyi
közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, a magyar állam támogatásával
eljuthasson. Az az igazság, hogy egyébként a részletes szabályozás során ez csak úgy
valósulhat meg, ha a szociális szempontokat valamilyen módon figyelembe veszik,
ugyanis ha nem veszik figyelembe, akkor azok a gyerekek, akik szociálisan nehéz
helyzetben vannak, biztos, hogy az önrészt nem tudják kifizetni. Viszont ha itt most
elkezdenénk pontosan szövegezni, akkor ebben az esetben nem lenne egy oldal a
határozati javaslat. Tehát felkérjük a kormányt, hogy a részletes programot erre
vonatkozóan dolgozza ki. A célt meghatározzuk, a célhoz csak úgy lehet eljutni, amit
Kolber képviselőtársam is mondott, tehát szerintem amikor a konkrét szabályozás
megszületik, akkor ez csak úgy történhet meg, ha a rászoruló gyerekeknek a
költségeit finanszírozza az állam. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági módosítóról szavazunk. Aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Aki ellenzi? (Nincs
jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Az 5. pontról már szavaztunk. A 6. és 7. pontról is szavaztunk. A 8. pont
tartalmában kapcsolódik a most tárgyalt, előző módosítókhoz, de ettől függetlenül
természetesen szavazni kell róla. A kormány képviselőjét kérdezem.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mivel ezt fedi a most benyújtott bizottsági módosító javaslat, ezt
külön nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor a bizottsági módosítót készítettük,
akkor belevettük, tehát ha megnézik, a bizottsági módosítóban benne van, hogy a
magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire,
itt pedig az van, hogy a szomszédos országokban lévő magyarlakta területekre, tehát
ugyanaz, Mile képviselő úr javaslatát beledolgoztuk a bizottsági javaslatba.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha
nem, akkor szavazunk. Aki támogatja a képviselő úr javaslatát…

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ilyenkor mi a logikus?



11

ELNÖK: Muszáj róla szavazni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A parlamentben nem szavazunk külön, mert a
parlamentben kizáró javaslatként működik. Itt akár meg is szavazhatjuk. Az
előterjesztő támogatja, bele is vette a javaslatba.

ELNÖK: Tehát aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4
igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 11 tartózkodás.

A 9-es javaslat Lendvai képviselő asszony módosító javaslata. A kormány?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Megint azt tudom mondani, hogy a javaslat jó,
nagyszerű, csak a mi elképzelésünk, ami a határozati javaslatban megfogalmazódott,
nem erről szól. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kíván-e bárki ehhez hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor
szavazunk. Aki egyetért Lendvai képviselő asszony javaslatával, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 14 nem.
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.

A 10-esről már szavaztunk. A 11-es ajánlási pont Kolber képviselő úr
javaslata. A kormány?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kíván-e bárki hozzászólni?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Csak ismételném magam, úgyhogy
köszönöm szépen, nem.

ELNÖK: Akkor szavazunk. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapott egyharmadot.

A 12-esről szavaztunk. A 13-asról szavaztunk. Következik a 14-es ajánlási
pont, Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslata. A kormány képviselőjét
kérdezem.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Egyetértünk a javaslatnak az elvével, de mivel az általános vitában
már erről szó volt, hogy e nélkül nem lehet megszervezni az egész programot, ezért
nem tartjuk szükségesnek ezt a módosítást.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pokorni Zoltánnal egyeztettünk, és mi tudjuk
támogatni a javaslatot a nemzeti együttműködés jegyében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok. Aki egyetért Osztolykán képviselő asszony
javaslatával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Aki nem ért vele
egyet? (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A 15-ösről szavaztunk. A 16-os ajánlási pont Szávay István és Dúró Dóra
képviselők módosító javaslata. Kormány?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mivel a lényegi részét fedi az új bizottsági módosító javaslat, ezért
nem támogatjuk külön.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szintén nem, mert még egyszer mondom, hogy
nem akarunk pályáztatni határon túli magyar iskolákat, osztályokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha
nem, akkor szavazunk. Aki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Nincs jelzés.) Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 15 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
2 tartózkodás.

A 17. ajánlási pont, szintén Dúró Dóra és Szávay István képviselők módosító
javaslata. Ha jól látom, itt a Magyarság Házát egy intézményrendszerré kívánják
fejleszteni. A kormány álláspontja?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mi nem támogatjuk ezt a részletszabályozást.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): 2012-ig elég feszített tempó, hogy ha egy
intézményt létrehozunk. Ha ez jól működik, akkor hosszabb távon el lehet ezen
gondolkodni. Ezzel a határidővel azonban ez nem realitás.

ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Akkor szavazunk. Aki egyetért Dúró Dóra és Szávay képviselő úr
javaslatával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Aki nem ért vele egyet?
(Szavazás.) 15 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem fogadtuk el.

A 18-as ajánlási pont következik, Michl képviselő úr módosító javaslata. A
kormány?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Igen, egyetértünk a javaslattal.

ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztő?
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A nemzeti együttműködés keretében
kereszténydemokrata képviselőtársunk javaslatát támogatjuk. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ilyen
szép pillanatok után akkor következzen a szavazás pillanata. Kérem, aki támogatja,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Ez egyhangú. Ez tényleg szép pillanat volt.

A 19-es ajánlási pont Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító javaslata. A
kormány?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Mi támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ellenben a kormánnyal szemben mi nem, mert
a Nemzeti Összetartozás Napja szerintünk fontos, hogy továbbra is benne maradjon a
szövegben, itt a c) pontban is.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Kolber képviselő
úr!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ebben a javaslatban több értékes szempont
van, ezért is gondolom, hogy mi felsorakozunk a kormány álláspontja mögé. Így
többek között az, hogy a Magyarság Házának nyilván nem csupán a határon túl élő

magyarság értékeit kell bemutatnia, a magyarság értékeinek jelentős részét itt belül
teremtettük, teremtjük meg a jövőben is, így egységesen ad egy egészet, egy egységes
képet.

Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon racionális javaslat. Tehát a nemzeti
teljesítmény nyilván nemcsak határon kívül születik, hanem határon belül is, vagy
ebben legalábbis reménykedünk. Másrészt a Nemzeti Összetartozás Napját ez a
javaslat nem zárja ki, sőt mi több, inkább a nemzeti ünnepek és egyéb más
emléknapok irányába nyit. Nyilván ezzel a Magyarság Házának a funkciója csak
teljesebbé és kerekebbé válhat. Javaslom, hogy ezt támogassa a bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt az előbb élcelődtek a nemzeti
együttműködésről, úgyhogy Kolber képviselő úr meggyőzött, alaposabban elolvasva
a szöveget, mivel a Nemzeti Összetartozás Napja az a) pontban külön szerepel, én
tulajdonképpen tudom támogatni ezt a javaslatot. Kérem a bizottságot is, hogy tegye
ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki még hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Akkor a kormány támogatta, az előterjesztő támogatta. A bizottság döntése
következik. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15
igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen.
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A 20-as ajánlási pont Novák Előd képviselő úr javaslata. A Magyarság Házát
a Magyarok Világszövetségére bízná üzemeltetési oldalon. A kormány képviselője?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szintén nem támogatjuk, nem a Magyarok
Világszövetségének kellene ezt működtetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazunk. Ki tudja támogatni Novák képviselő úr javaslatát? (Nincs jelzés.) Ki
ellenzi? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Teljes elutasítás.
Köszönöm szépen.

A 21-es ajánlási pont, Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. A kormány
képviselője?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A javaslat értékes és szép, de nem tartjuk szükségesnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt külön d) pontban semmiképpen nem
támogatjuk. Abban az esetben egyébként, ha a felvezető részben, tehát az a), b), c)
pontok előtt valami hasonlót megfogalmazna Karácsony képviselő úr, akkor
elgondolkodnánk rajta, de itt mind a három pont egy-egy konkrét intézkedést takar.
Teljesen idegen lenne, ha itt a d) pontba bevennénk ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem.
Akkor szavazunk. Aki egyetért? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.)
12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 22-es ajánlási pont Mile Lajos képviselő úr javaslata. A kormány
képviselője?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szintén nem.

ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Kérdezem a bizottságot, ki
támogatja Mile Lajos képviselő úr módosító javaslatát. Kérem, kézfelemeléssel
jelezzék! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Elutasítva. Köszönöm szépen.

A kapcsolódó módosító javaslatok következnek. Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem kapcsolódó módosítókat még lehet
benyújtani, hiszen a részletes vita még nem volt meg. Innentől kezdve az a kérdésem,
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hogy az eddig benyújtott kapcsolódó javaslatokról érdemes-e szavazni, vagy meg kell
várni az összes kapcsolódót? Általában egyben szoktuk tárgyalni a kapcsolódókat,
tehát ezt csak kérdezem, hogy mi a teendő. Tehát kapcsolódó módosítókat még lehet
benyújtani.

ELNÖK: Az eddig benyújtott módosítóról vagy akár ahhoz kapcsolódó
módosítóról lehet szavazni, amelyik beérkezett. Azt, hogy érkezik-e még be vagy
sem, ezt nem tudjuk. Zárójelben megjegyzem, hogy valóban ma a részletes vita
lezárásáig lehet még benyújtani kapcsolódó módosítókat. Ez azt jelenti technikailag,
hogy holnap akkor bizottsági ülést kell tartani. Amennyiben a képviselőtársak kellő
önmegtartóztatást tanúsítanak a kapcsolódó módosítók terén, akkor a mai nappal le is
tudtuk a bizottsági ülést. Tehát ezt mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom.
Amennyiben van kapcsolódó, akkor holnap még természetesen ül a bizottság. Tessék,
parancsoljon képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pokorni Zoltánnal egyeztetve, elnök úr tett egy
olyan javaslatot, hogy nem sürgős ennek a vitának a lezárása, tehát semmi nincs, ha
csütörtökön nincs végszavazás. Tehát tett egy olyan javaslatot, valamikor pénteken,
hogy ennek a javaslatnak a részletes vitáját halasszuk őszre és ősszel legyen a
végszavazás.

ELNÖK: Ennek semmi akadálya nem lesz, de ez nyilván a bizottság
hatáskörén kívüli kérdéskör most per’ pillanat.

Tisztelettel azt javaslom, hogy az eddig benyújtott módosítókról és
kapcsolódókról szavazzunk, hiszen eddig már tettünk ilyeneket, amikor csomagban
szavaztunk, ami előttünk fekszik, arról tudunk szavazni. Ez az utolsó olyan pont, ami
Szili Katalin által benyújtott javaslat, ez a H/638/24. számon érkezett. A kormány
képviselőjét szeretném kérdezni, hogy mi az álláspontja.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Bármilyen hihetetlen, de nem ismerjük ezt a javaslatot.

ELNÖK: Értem. Az előterjesztőt szeretném kérdezni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szili Katalin javaslata többé-kevésbé hasonlít a
bizottsági módosító javaslatra. A bizottság szerint a bizottsági módosító valamivel
pontosabb ennél.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Akkor szavazzunk. Aki támogatja Szili Katalin javaslatát, kérem, jelezze! (Szavazás.)
2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5
tartózkodás. Köszönöm szépen.

Ha minden igaz, akkor a végére értünk az ajánlási pontoknak. (Dr. Kolber
István: És a Veres János-féle?) Arról már szavaztunk. Ezek azok a kapcsolódó
módosítók, amelyekről úgy szavaztunk, hogy egy-egy konkrét helyszínt jelöltek meg,
hogy hová menjenek osztálykirándulásra. De természetesen, ha igényli a bizottság,
szavazunk róla, tehát 25-29-ig terjedően. Ki tudja támogatni Veres János képviselő úr
javaslatait? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen.
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Akkor most viszont megnyugodhatunk, hogy a végére értünk az egyes
javaslatoknak. Van-e az egyebekben bárkinek észrevétele, megjegyzése? (Nincs
jelzés.) Akkor nekem annyi van, amit az előbb már említettem, hogy amennyiben
tehát a Ház nem változtat a mostani menetrenden, tehát ezen a mostani tudásunk
szerinti forgatókönyvön, akkor elvileg lesz holnap bizottsági ülés, amennyiben van
kapcsolódó. Ha változtat a Ház ezen, vagy nincs kapcsolódó, akkor természetesen
nem lesz, erről időben sms-formában, gyorsan mindenkit tudunk majd értesíteni.

Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen a megjelenést.
További szép napot!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)

Dr. Pósán László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Ipacs Tiborné


