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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/1794. szám)   

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

2. A magyar zászló és címer napjáról szóló határozati javaslat (H/2117. 

szám)  

(Rogán Antal és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

 

3. A hűség falvairól szóló törvényjavaslat (T/2188. szám)  

(Hende Csaba és Ágh Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

 

4. Tájékoztató az Erdélyi Magyarok Egyesülete tevékenységéről  

Előadó: B. Kis Béla elnök  

 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Kiss László (MSZP)  
Ander Balázs (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak   
 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
B. Kis Béla elnök (Erdélyi Magyarok Egyesülete)  
Spaller Árpád (Erdélyi Magyarok Egyesülete)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása  

A napirend elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel 
köszöntök minden kedves megjelentet a Nemzeti összetartozás bizottsága mai 
ülésén! Köszöntöm a meghívott vendégeket, és köszöntöm a bizottság tagjait! 
A kiküldött napirendi pontjainknak megfelelően teszem majd fel a napirend 
elfogadását szavazásra, előtte azonban megállapítom, hogy a helyzet 
komolyságára való tekintettel, miután ma költségvetési módosító 
javaslatokról fogunk itt a bizottságban dönteni, a bizottság minden tagja jelen 
van, és a bizottság határozatképes. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
elfogadják-e az előzetesen kiküldött napirendünket. Aki igen? (Szavazás.) Aki 
nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket.  

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
T/1794. számú törvényjavaslat (Részletes vita) 

Így rá is térhetünk az első napirendi pontunkra, Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatra, amely a T/1794. számot 
viseli. Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a 
kormány képviseletében megjelent Haág Tibor főosztályvezető urat!  

A költségvetési zárszámadáshoz hasonlóan - ami a bizottságnál már 
napirenden volt - fogjuk ezt tárgyalni, tehát két szakasza lesz a vitának: a vita 
első szakaszában gyakorlatilag egy „általános vita” keretében véleményt 
alkotunk arról, hogy megfelel-e a törvényjavaslat az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
illetve itt hangozhatnak el majd a szavazás során kiderülő kisebbségi vagy 
többségi javaslatok. Majd pedig áttérünk a vita második szakaszára, ahol a 
képviselőktől beérkezett módosító javaslatokról fogunk szavazni, illetve a 
napirendi pont végén szavazunk a részletes vita lezárásról, illetőleg a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról.  

Akkor megnyitom a részletes vita első szakaszát. Kérdezem a 
főosztályvezető urat, hogy a költségvetéshez általában van-e most 
kiegészítenivalója, vagy az elhangzottakra kíván majd reagálni.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

elhangzottakra szeretnék reagálni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottság tagjainak adom meg a 

szót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván szólni. (Jelzésre:) Kiss László 
képviselő úr! 

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel a 

véleményünk sok esetben megalapozza a módosító indítványainkat, ezért, 
hogyha megengedik, csak abban az esetben térnék ki a módosító indítványok 
részletes indokolására majd a vita második szakaszában, hogyha konkrét 
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kérdés merül fel azokhoz, most pedig általánosságban mondanám el az MSZP, 
illetve a saját véleményemet.  

Úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslat nem felel meg az egyes 
házszabályi rendelkezésekről szóló határozat megfelelő pontjaiban rögzített 
jogalkotási követelményeinek, tekintettel arra, hogy a költségvetésben 
meghatározott egyes előirányzatok nem tekinthetőek megalapozottnak. Az 
Állami Számvevőszék véleménye szerint a költségvetésnek az általa ellenőrzött 
kiadási előirányzatai 6,58 százalékban részben megalapozottak és 
0,04 százalékban nem megalapozottak, ez az arány az ellenőrzött bevételi 
előirányzatoknál sokkal rosszabb, a bevételi előirányzatok 26,9 százaléka 
részben megalapozott, 1,2 százaléka nem megalapozott - ezek jelentős 
arányok. Hogy két fontos tételt emeljek csak ki a költségvetés általános 
rendszeréből: úgy emeli meg 20 milliárd forinttal az általános forgalmi adóból 
származó bevételeket a kormány, hogy ahhoz semmiféle indokolást nem fűz, 
illetve egy 169 milliárd forintos egyéb értékesítési, hasznosítási bevételekkel 
számol, amiről nem lehet tudni, hogy mi az.  

A Költségvetési Tanács nem látta megalapozottnak a Beruházási 
Alaphoz tartozó bevételeket sem, továbbá a Költségvetési Tanács nem tudta 
értékelni az egyes kiadási előirányzatok csökkentésének megalapozottságát, 
mert a kormány nem bocsátotta rendelkezésére a csökkentést megalapozó 
intézkedések részleteit.  

Az aggályaink természetesen nemzetpolitikai vonatkozásban is 
fennállnak, hiszen ezt a rendszert is érinti ez a fajta bizonytalanság. Nem 
derül ki megfelelően számunkra az, hogy számos előirányzat csökkentése 
mellett miért irányoznak elő 1,2 milliárd forintot egy olyan intézet számára, 
amely ennek a támogatásnak megfelelő tevékenységet messze nem végzett. A 
Balassi Intézet 267,2 millió forintos előirányzat-növekményének csak az 
isztambuli magyar intézet vonatkozásában lehet pozitív üzenete, amelynek 
működtetésére 496 milliót irányoz elő a javaslat. 29 milliós zárolás mellett a 
többi kulturális intézetnek 200 millió forinttal kevesebb támogatás jut jövőre.  

Ellentétben a kormány által hangoztatott külgazdasági prioritásokkal 
számos előirányzat is csökken, a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a nemzeti 
befektetéseket támogató előirányzat is.  

Az MSZP 13 módosító javaslatban tett javaslatot arra, hogy ezeket a 
problémákat megpróbálja eszközölni, ezek nagyjából amiatt voltak 
szükségesek, amit az előbb ismertettem.  

Végezetül az Alaptörvény 36. cikkelyében megfogalmazott 
államadósság-csökkenési szabállyal való összhang kockázata is nagy az MSZP 
véleménye szerint, a hiány és az államadósság is a határon billeg a számítások 
szerint. Éppen ezért az MSZP az elmondott általános és konkrét szakmai 
problémák miatt csak akkor tudja támogatni a költségvetést, én magam akkor, 
hogyha a módosító indítványainkkal sikerül ezeket a problémákat megoldani.  

Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szávay István! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm a 

bizottság tagjait, a főosztályvezető urat! Engedjék meg, hogy én a 
költségvetéshez általánosságban - Kiss képviselőtársammal ellentétben - ne 
szóljak hozzá, nem érzem ennek szükségét; annál inkább annak a 
nemzetpolitikai fejezeteihez. Az a szomorú valóság, hogy nagyjából a 
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költségvetéshez Ander képviselőtársammal fűzött kisebbségi véleményünkben 
körülbelül ugyanazt kell elismételnünk nagyjából, mint amit a zárszámadási 
törvényhez fűztünk az idei költségvetés vonatkozásában, ugyanis azokban a 
lényegi kérdésekben, amelyeket nemcsak mi egyébként, hanem adott esetben 
az Állami Számvevőszék is problémásnak tartott, azokban az ügyekben 
továbbra sem sikerült előrelépni.  

A 2015-ös költségvetésnek a nemzetpolitikai vonatkozású területén 
sajnos továbbra is fennáll az az évek óta jelzett probléma, hogy a struktúra 
nem átlátható, és ebből kifolyólag viszonylag nehezen is összehasonlítható és 
összesíthető. A törvényjavaslatban számos külön fejezetben továbbra is több 
mint 30 soron szerepelnek a külhoni magyarsággal kapcsolatos összegek, ami 
gyökeresen ellentmond egyébként a korábban célként kitűzött és egyébként 
üdvözlendő egységes struktúra, egységes szerkezet elvének.  

A költségvetési tervezet alapján a pályázati rendszerben, a pályázati 
rendszerekben továbbra is fennállnak ugyanazok a problémák. A célra 
létrehozott Bethlen Gábor Alap, amely továbbra is indokolatlanul sok, 
indokolatlanul nagy működési kerettel, működési költséggel rendelkezik, a 
Bethlen Gábor Alap mellett továbbra is külhoni pályázati források számos 
helyről biztosítottak, így az Emberi Erőforrások Minisztériumából, a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumból, valamint a Miniszterelnöki 
Hivatalból is, ami egyrészről persze lehet üdvözlendő és örömteli, ugyanakkor 
alapvetően az átláthatatlanságot és az összetöredezettséget erősíti. Ennek az 
átláthatatlan és szétforgácsolt struktúrának az eredménye az, hogy nem lehet 
valójában pontosan megmondani - és akkor ez lenne rögtön az első kérdésem 
majd a főosztályvezető úrhoz -, hogy valójában a jövő évi költségvetés 
pontosan mekkora forrást biztosít összességében mindent tekintve a 
nemzetpolitikai célokra. Mindent összevetve, amennyire mi ezt át tudtuk 
tekinteni és végig tudtuk számolni, azért azt látjuk sajnos, hogy az a korábbi 
félelmünk beigazolódott, miszerint az idei év egyfajta választási költségvetés 
volt a külhoni magyarok számára, és összességében a jövő évben ismét 
csökkenni fognak az erre a célra szánt kormányzati források.  

Szeretném ismét, sokadjára, ceterum censeo felhívni a figyelmet, a 
nevelési-oktatási támogatások kérdésére, amelyeket önök, a kormánypárt 
most már két éve nem fizet ki az erre jogosult külhoni magyar szülőknek, a 
jövő évi költségvetés tervezete szintén alultervezett ezzel kapcsolatban, 
mindössze 4,5 milliárd forint szerepel erre, holott a korábbi években még 
5,5 milliárd forint sem volt elegendő erre a célra.  

32 nemzetpolitikai tárgyú módosító javaslattal éltünk, ezeknek a döntő 
többségét a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől kívánjuk elvonni, egész 
egyszerűen azért, mert teljesen fölösleges, hogy ez az intézet 1 200 millió 
forintból gazdálkodjon, és nagyjából ne csináljon semmit, vagy amit csinál, 
annak semmi köze nincs a kutatáshoz. (Zúg a hangosító berendezés.) Ez 
miattam zúg? (Közbeszólások: Telefon! - Közbeszólások.) Csörög a telefonom 
itt közben a papírok alatt? Az, bocsánat! …Novák Előd, visszahívjuk. 
(Derültség.) Na, hol jártam? (Közbeszólások.) Valami összeesküvés van itt 
ellenem… Ja, igen, ott jártam, hogy… (Szászfalvi László: Saját magad ellen! - 
Derültség.) Be is fejezhetem akár, ugye? Szóval: a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet mindent csinál nagyjából, csak kutatásokat nem, vagy igen, azt 
is másokkal. Most kaptam megint egy meghívót, nagyon örülök, hogy 
Székelyföldön kispályás labdarúgó-bajnokságot szerveznek, csak nem értem, 
hogy ehhez mi köze a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, miért egy 
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kutatóintézetnek kell focibajnokságot szerveznie. Persze értem: azért, mert 
Székelyudvarhelyen van, nyilvánvalóan. Mivel ez az intézet két év után nem 
tudta a saját álláshelyeit feltölteni, és nem tudta a saját működésének a 
szükségességéről nemcsak hogy a magyar közvéleményt, hanem még önök 
közül sem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy mindenkit meggyőzni, ezért 
teljesen fölösleges százmillió forintokat megint beleönteni, hogy aztán abból 
három- vagy négyszázmilliót az év végén visszaadjanak.  

Úgyhogy ami módosítást benyújtottunk, azért, hogy legyen másik lába, 
és hogy azért maradjunk a nemzetpolitika területén belül, ennek a nagy részét 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet meglehetősen eltúlzott költségvetésének a 
terhére tettük meg, de természetesen hogyha ne adj’ isten valami csoda 
folytán önök bármilyen javaslatunkat ezzel kapcsolatban támogatni fogják, és 
ehhez más forrást ajánlanak, akkor természetesen kétségkívül és örömmel azt 
is el fogjuk fogadni annak érdekében, hogy bármilyen szempontból is 
emelkedhessen és igazságosabbá válhasson nemzetpolitikai szempontból a 
jövő évi költségvetés.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóna Zoltán képviselő úr! 
 
BÓNA ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyarország 2015-ös 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat is számos olyan fejezetet tartalmaz, 
amely hála istennek anyagilag megnyugtatóan rendezi a 2010-ben megújított 
nemzetpolitikai céljainkat, nem vonva el forrásokat a legfontosabb 
területektől. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. 
országgyűlési határozat 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fidesz-
KDNP részéről megállapítottuk, hogy a kormány az Alaptörvényben 
lefektetett tartalmi és formai követelményeket betartva készítette elő és 
nyújtotta be a 2015-ös költségvetési törvényjavaslatot. Szintén az 
Alaptörvényben meghatározott törvényi szinten került benyújtásra a 2015. évi 
költségvetési törvényjavaslat, így az illeszkedik a jogrendszer egységébe. A 
2015. évi költségvetési törvényjavaslat a nemzetközi jogból és az európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeket nem sért. A 2015. évi költségvetési 
törvényjavaslatot az igazságügyi tárca is ellenőrizte a közigazgatási 
egyeztetések során, így megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslathoz a Szávay István és Kiss 
László képviselő urak által benyújtandó módosító javaslatokat a Fidesz-KDNP 
részéről nem támogatjuk, mivel az általuk átcsoportosítandó összegeket 
fontos kormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges soroktól vonnák el.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szászfalvi László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 

a szót, tisztelt elnök úr. A Kiss László képviselőtársam által elmondottakra 
szeretnék nagyon röviden reflektálni. Nagyon rigorózusan ismertette az ÁSZ-
nak a véleményét. Én azt javaslom kedves szocialista képviselőtársamnak, 
hogy legyen szíves, tanulmányozza az elmúlt húsz év állami számvevőszéki 
véleményét, a költségvetési tervezetekhez benyújtott ÁSZ-véleményeket. 
Nagyon érdekes olvasmányok lesznek ezek kedves képviselőtársam számára, 
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főleg a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok időszakából, amikor az 
ÁSZ véleményét érdekes módon a szocialista képviselők, a szocialista frakció 
és a szocialista kormány, szocialista-liberális kormány - bocsánat, nehogy 
elfelejtsük, hogy volt SZDSZ is! - érdekes módon soha az életben nem vette 
figyelembe, és azok a bűvös számok, amiket itt Kiss László képviselőtársunk 
emlegetett, hogy mi az, ami kockázatos, és mi az, ami nagyon kockázatos a 
költségvetésben, kedves képviselő úr, azokban a költségvetésekben nem 
0,04 százalékos nagyon-nagyon kockázatos arányokat jelzett akkoriban az 
ÁSZ, hanem sokkal magasabb százalékos arányokat. 

Érdekes módon akkor nem zavarta az ÁSZ véleménye és az ÁSZ 
javaslata a szocialista frakciókat, a szocialista képviselőket. 

Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit alázatosabban kellene a 
költségvetési tervezetekhez hozzáállnia, illetve viszonyulnia a szocialista 
frakciónak, hiszen nagyon-nagyon fontos előrelépések történtek ahhoz képest, 
hogy hosszú-hosszú éveken keresztül képtelenek voltak az európai uniós 3 
százalékos költségvetési hiányt betartani a költségvetés tervezésekor és a 
költségvetés végrehajtásakor a szocialista, liberális kormányok. 

Azt gondolom, hogy a kormány az elmúlt esztendőkben is, ahogyan 
most is, ebben az esztendőben és a következő évi költségvetésben is nagyon-
nagyon fontos, hogy a 3 százalékos költségvetési hiány mértékét betartja, sőt 
nagyon erőteljesen betartja, ha minden jól fog menni. Emellett elértük végre, 
hogy gazdasági növekedés, gazdasági fordulat történt az országban. A 
munkanélküliség határozottan csökken, szeretnénk, hogyha még jobban 
csökkenne természetesen. Nem azt mondjuk, hogy nincsen probléma, nem azt 
mondjuk, hogy minden gondot és bajt már megoldottunk, de azt gondolom, 
hogy összehasonlíthatatlan a két kormányzat időszaka és a két kormányzat 
költségvetési gyakorlata különösen. Inkább örüljön a szocialista 
képviselőtársam és a szocialisták, hogy helyettük a túlzottdeficit-eljárás 
hatálya alól Magyarországot és a magyar költségvetést sikerült kimenteni, és 
azt gondolom, hogy ez egy óriási pozitív változás.  

A 2015-ös költségvetési javaslat tehát ebbe a rendbe illeszkedik és ebbe 
a sorba illeszkedik. Nem mennék bele én sem az egész költségvetésnek az 
elemzésébe általános vitaként sem, de azt gondolom, nagyon fontos, hogy a 
családoknak a támogatását tovább tudjuk erősíteni a következő évi 
költségvetésben, a gazdaság növekedését megalapozó költségvetésről 
beszélünk, a munkahelyek növekedését, a munkahelyteremtést és a 
munkahely-megtartást szeretnénk továbbra is a középpontba helyezni ebben a 
költségvetésben. Ezek azok a keretek, amelyek megteremtik a lehetőséget 
arra, hogy egyáltalán nemzetpolitikai kiadásokról beszélhessünk. És hogyha 
nemzetpolitikai és nemzetstratégiai kiadásokról beszélünk, kedves 
képviselőtársam - most egyelőre Kiss László képviselőtársamra reflektálok 
ebben a tekintetben is -, érdemes lenne összehasonlítani, hogy önök 8 éven 
keresztül most nem mennék még esetleg vissza az 1989 előtti időszakra, és a 
’94-98 közötti időszakra, elég csak a 2002-2010 közötti időszakra, tessék 
szíves lenni összehasonlítani, hogy azokban a költségvetési tervezetekben és 
az elmúlt négy évben és a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatban milyen 
nagyságrendű forrásokat rendelt a kormány, az akkori szocialista, liberális 
kormány és a mostani konzervatív, nemzeti kormány a nemzetpolitikai célok 
megvalósítására. 

Azt gondolom, hogy ennyi elég. Ez szerintem egy morális kérdés. Tehát 
én azt kérem, hogy tessék szíves lenni támogatni a kormány nemzetpolitikai 
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céljainak a megvalósítását, ebbe illeszkedik ennek a költségvetésnek a 
támogatása és az elfogadása is. 

Szávay István képviselőtársamra csak annyiban szeretnék reflektálni, ő 
feltett egy kérdést, hogy mennyivel növekszik vagy csökken - ha jól értettem - 
a jövő évi támogatás nemzetpolitikai tekintetben, ezt ki lehet számolni. 
Konkrétan meg kell nézni a számokat. Gondolom, hogy meg is nézték a 
képviselőtársamék ezeket a számokat (Szávay István: Igen, én megnéztem, 
képviselő úr!) Én tudok mondani egy számot, csak tájékozódási pontként. 
Tehát tavaly, illetve ebben az évben 17 milliárd 407 millió forint volt az, amely 
a költségvetésben nemzetpolitikai célokra volt elkülönítve, a következő évi 
költségvetésben 19 milliárd 799 millió forint. Ebből az következik, hogy 13,7 
százalékkal növekszik a jövő évi költségvetésben ehhez az évhez képest a 
nemzetpolitikai célokra felhasznált állami, kormányzati támogatási keret. 

Azt gondolom, hogy ez egy konkrét tény. Ezek számok. Én nem vagyok 
matematikus, de kénytelen voltam még annak idején érettségizni 
matematikából, azt gondolom, hogy egy 13-14 százalék közötti arány a mai 
világban, a mai külgazdasági, nemzetgazdasági és nemzetközi helyzet 
tekintetében és ilyen összefüggések tekintetében szerintem egy vállalható, jó 
lelkiismerettel vállalható költségvetési keret. 

A részletekről nyilván lehet vitatkozni, tehát én nem is mennék ebbe 
bele, mert nyilván Szávay képviselő úrnak is megvannak a saját elképzelései, a 
Jobbiknak is megvannak a saját célkitűzései, amit én maximálisan tiszteletben 
is tartok természetesen. De azt mondani és arra hivatkozni, hogy a kormány a 
nemzetpolitikai célok tekintetében egyrészt nem figyelmes, nem szeretné 
kiemelten támogatni ezt a területet, sőt ehhez az évhez képest visszalépést 
szeretne, akkor nem is beszéltünk még a Kőrösi Csoma Programról, és egy pár 
olyan dologról, ami az elmúlt héten konkretizálódott, ami pluszforrás lesz 
reménységeink szerint. 

Tehát ezt nem lehet állítani. Ezek ténykérdések szerintem. A 
részletekről nyilván lehet vitatkozni, és ott mindenkinek szíve-joga azt 
mondani, hogy mi fontosabbnak tartanánk ezt, mi hangsúlyosabbnak tartjuk 
ezt, ezek a célok szerintünk fontosabbak lennének, de azt mondani, hogy ez a 
költségvetés nem alapozza meg egyrészt a jövő évi biztonságos működését a 
magyar államnak, és a magyar gazdaság növekedésének a feltételeit nem 
próbálja megteremteni, ezen belül pedig nem próbálja megteremteni a 
nemzetpolitikai célok megvalósításának a költségvetési feltételrendszerét, ezt 
nem lehet állítani, ezt nyilvánvalóan nem lehet elfogadni. 

Tehát azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy 13,7 százalékkal 
növekszik az erre a területre fordítandó forrás a központi költségvetésből, 
akkor azt szerintem el kell ismernünk vagy el kell fogadnunk, hogy ez egy 
fontos lépés, ez egy jelentős lépés. A részletekről meg természetesen lehet 
vitatkozni, és ott szerintem tartsuk tiszteletben egymás véleményét és egymás 
hangsúlyait, mert nyilvánvalóan másképpen látjuk, és másképpen is kell 
látnunk ezeket a területeket. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Három dolog alelnök 

úrnak. Egy. Azért legyen szíves, kezelje helyén a szavaimat. Én azt, hogy ez a 
terület önöknek nem fontos, ezt én nem mondtam, vagy legalábbis nem ezt 
mondtam, ez egészen biztos. 
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Kettő. Mi elég sok időt eltöltöttünk és elég sok energiát fektettünk 
abba, mint ahogy minden évben ezt becsülettel megcsináljuk, hogy ezt a 
költségvetést átnézzük, a kormánypárti képviselők többségével ellentétben 
egyébként. Végignéztünk, végigszámoltunk mindent, úgyhogy én nagyjából 
tudom, hogy ebben mi van. Azzal meg engedje meg, képviselő úr, hogy ha nem 
veszi rossz néven, hogy éljek a gyanúperrel, hogy ön azért nem biztos, hogy ezt 
a munkát ilyen alaposan elvégezte, hanem sokkal inkább felolvas egy olyan 
papírt, amit ön elé tettek, mint ahogy azt Bóna képviselőtársam is megtette, 
anélkül... (Szászfalvi László: Rosszul látta képviselő úr nagyon!) Akkor 
örülök neki, képviselő úr. Anélkül egyébként, aztán persze utasítsák megint 
vissza, ettől függetlenül úgy gondolom, így van, anélkül, hogy egyébként önök 
közül bárki is érdemben átnézte volna azt a 33 plusz tizenvalamennyi -, nem 
tudom, mennyit adott be képviselőtársam - módosító javaslatot.  

Szóval ne haragudjanak, azért ez a hozzáállás még az elmúlt négy évben 
sem volt önökre jellemző. Tehát az, hogy mielőtt elkezdjük tárgyalni, 
egyébként innentől kezdve semmi értelme nincs az egész tárgyalásnak, 
úgyhogy javaslom a napirendnek vagy a felfüggesztését, vagy az egyben való 
megszavazását, szóval az, hogy most itt Bóna képviselő úr felolvassa, hogy a 
Fidesz frakciónak az a véleménye, hogy egyetlenegy költségvetési módosítót 
abból, amit mi benyújtottunk, nem támogat, nem támogatnak önök, anélkül, 
hogy egyébként egy: elolvasták volna, kettő: egyáltalán foglalkoznának vele, 
hogy mi van benne, három: nem néznék meg, hogy nincsenek-e ellentétben a 
saját szavaikkal, mert vannak bizonyos sorok, ahol igenis, csökkenések 
vannak, Szászfalvi képviselő úr például, vannak olyan területek, ahová önök 
kevesebbet juttatnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 13,7 százalék honnan 
ered, tételesen a nemzetpolitika mely területe emelkedik ekkorra összegekkel, 
ha azt szíveskednének elmondani. De innentől kezdve egyébként azt javaslom, 
hogy az égvilágon semmi értelme nincsen ebben a napirendi pontban most 
egyesével nekiállni és azon bohóckodni, hogy szavazzunk, és ön azt mondja, 
hogy majd itt elbeszélgetünk, mindenki elmondja az érveit. Mi a fenének, 
képviselőtársaim? Mi a fenének mondjak én el érvet bármihez, amikor azzal 
kezdik a mai ülést, hogy a Fidesz egyetlenegy ellenzéki módosító javaslatot 
nem támogat? 

Mondják meg, hogy akkor mi értelme a mai bizottsági ülésnek? Legyen 
kedves, elnök úr, alelnök úr, Bóna képviselő úr, mondják meg, mi értelme a 
mai bizottsági ülésnek? Mi értelme van most egyesével végigmenni és 
bármelyikről bármit is elmondani, vagy kifejezni azokat a hangsúlyainkat vagy 
véleményünket, amit egyébként itt Szászfalvi képviselő úr felvezetett, hogy 
majd el tudjuk mondani? Semmi értelme nincs. 

Akkor azt javaslom, sőt akkor én most a magam részéről felajánlom, 
hogy akkor nyugodtan, olvasás nélkül egy szavazást tartsunk a Jobbik összes 
költségvetési módosító javaslatáról, szavazzuk le őket, jó napot kívánok, aztán 
mehet mindenki a dolgára. Jó? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kiss László képviselő úr! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. (Szávay István: Ez 

a nemzeti együttműködés!) Köszönöm a választ, amit Bóna 
képviselőtársamtól kaptam, nyilván nekem ezzel Szávay képviselőtársammal 
együtt van vitám, de azt el kell fogadnom, hogy önök ezt így látják. 
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Azonban Szászfalvi képviselőtársamnak ajánlanék azért néhány dolgot 
a figyelmébe. Az egyik az, hogy kár személyes kérdést csinálni abból, hogy a 
baloldal egyáltalán létezik ebben a bizottságban, ezt meg kell hogy szokja. Azt 
gondolom, hogy az alázatra annak van szüksége, aki folyamatosan minden 
demokratikus érték ellenében csak pusztán azért negligálja a 
mondanivalómat, mert azt én mondom el. Tőlem aztán 1979 előtti példákat is 
nyugodtan hozhat képviselőtársam, ami még nevetségesebb, mert akkor még 
nem is éltem. Hogyha csak olyan példákat hoz fel, amikor én magam nem 
voltam képviselő, azok legalább annyira nevetségesek. Megjegyzem, hogy azok 
a példák, amelyek az Állami Számvevőszék korábbi kifogásairól szólnak, azok 
egyébként nem negligálják a mostani kifogásaimat az Állami Számvevőszék 
véleményével kapcsolatban. Attól még, hogy az Állami Számvevőszék a 
korábbi költségvetéseket is sokszor kritikusan szemlélte, attól még most is ezt 
teszi. Ilyen értelemben én is megfordíthatnám az érvelést, miközben önöknek 
’89-től mindig problémájuk volt az Állami Számvevőszék értékelése kapcsán, 
hogy az a költségvetést elítéli, most pedig nem problémája önöknek. Látja, 
látja, ugyanazt az érmet két oldalról is lehet szemlélni, és egyébként egy 
teljesen meddő és értelmetlen vitát kapunk ezáltal, ezért nem kellett volna 
képviselőtársamnak ebbe belemenni. 

Magam azt gondolom, hogy azok a módosító javaslatok, amelyek 
előttünk vannak, azok olyan időnként látásmódbeli, időnként pedig 
rendszerbeli különbségekre hívják fel a figyelmet, amit adott esetben Szávay 
képviselőtársam, adott esetben a Fidesz, adott esetben az MSZP másként lát. 
Nem ördögtől való egy demokráciában, hogyha sokféle érték van benne, és 
nem ördögtől való az, hogyha egy kérdést másképpen tudunk látni. Azonban 
azt mindenképpen tiszteljük már egymásban, hogyha itt van és véleményt 
mond, akkor azt lehet, hogy őszintén teszi, és azt lehet, hogy… (Szávay 
István: Nem azért, mert hülye vagy hazaáruló!) Így van. És azzal lehet, hogy 
a saját szempontjaiból, a saját politikai szempontjaiból ugyanazt a célt 
szeretné elérni, mint ahogy önök elérik. 

Nekem nincsenek prekoncepcióim önökkel kapcsolatban, sem 
Szászfalvi képviselőtársammal kapcsolatban, sem senkivel kapcsolatban, akik 
itt ülnek a bizottságban, de azt igenis, kikérem magamnak, hogy velem 
szemben ezeket a fajta megjegyzéseket Szászfalvi képviselőtársam, most már 
második alkalommal megtegye. Erre semmiféle alapja nincsen, engem nem 
ismer, és hogyha pedig az én megnyilvánulásomat, a politikai 
megnyilvánulásomat látja, és azt értően nézi, akkor pedig látja, hogy ennek 
semmiféle ilyen alapja nincsen.  

Ezért szeretném kérni önöket arra, hogy szakmai szinten nézzük ezeket 
a vitákat, és vegyük azt figyelembe, hogy attól még, hogy teljesen más 
megközelítéseink is lehetnek ugyanabba az irányba, én például tiszteletben 
tartom azt, hogy ebben nem biztos, hogy nekem van igazam, vagy lehet, hogy 
igazam van, de mégis kisebbségben maradok, akkor ezeket a vitákat ebben a 
mederben továbbra is fogjuk tudni rendezni. De ehhez az kell, hogy én egy 
percig se gondoljam önökről azt, hogy nem őszintén, a legjobb értékeiknek 
megfelelően politizálnak, még akkor is, ha én ezzel nem értek egyet, és önök 
fordítva ne gondolják ezt akár Ander, akár Szávay képviselő úrról, akár rólam 
is, hogy nem őszintén, a saját értékeimnek megfelelően próbálok egy másik 
megközelítést adni. És ha még időnként meg is tudunk egyezni ebben a három 
megközelítésben, az meg aztán igazán már a nemzeti összefogás lenne. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e más hozzászólás? 

Szászfalvi alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Tekintettel arra, 

hogy állítólag az általános résznél tartunk, ezért gondoltam, hogy itt lehet 
ilyen általános kérdéseket felvetni. Tekintettel arra, hogy Kiss László 
képviselőtársam általános megközelítésben foglalkozott a költségvetéssel, én 
is úgy gondoltam, hogy az általános részével kell kezdeni. 

Tisztelt Képviselő Úr! Tessék elhinni, hogy én semmiféle 
személyeskedést nem kívántam és nem is kívánok a jövőben sem 
megvalósítani. Ön a Szocialista Pártnak a képviselője ebben a bizottságban is, 
meg a parlamentben is. Tehát én nem Kiss Lászlóról alkottam és alkotok 
véleményt, nem is szeretnék természetesen, semmi problémám, nagyon jó 
barátok is lehetünk akár, a Szocialista Pártnak a véleményét, álláspontját 
ismertette itt, ebben a bizottságban általában a költségvetésről, és én 
általában a költségvetéssel kapcsolatban reflektáltam erre a dologra. Tessék 
elhinni azt, hogy én se szeretnék nagyon visszafelé mutogatni. Én egy cikluson 
keresztül a Számvevőszéki bizottságban dolgoztam ebben a parlamentben, egy 
pici fogalmam van az Állami Számvevőszék működéséről és jelentéseiről, és 
abban az időszakban - igaz, hogy akkor ellenzéki képviselő voltam - az Állami 
Számvevőszéknek a költségvetéssel kapcsolatos javaslatai, véleményezései 
sokkal-sokkal súlyosabbak voltak, mint ami itt most, ennél a költségvetési 
törvénytervezetnél megjelenik. 

Tehát én ezért voltam bátor összehasonlítani ezeket az ÁSZ-
jelentéseket, ÁSZ-véleményeket. Azt gondolom, hogy egy képviselőnek ehhez 
van joga, lehetősége, főleg egy általános vitaszakaszban, hogy ilyen kérdésekre 
kitérjen. Nem Kiss Lászlóval szemben, hanem egy szocialista véleménnyel 
szemben jeleztem ezt a tapasztalatomat és ezt a látásomat. 

Szávay képviselő úrnak pedig csak egy mondatot szeretnék mondani. 
Én nem mentem bele a részletkérdésekbe, én azt mondtam, hogy a 2015-ös 
költségvetési törvényjavaslatban a mostani számok szerint 13,7 százalékkal 
növekszik a nemzetpolitikára fordított források kerete. Nem mondtam azt, 
hogy ezen belül egyik soron csökken vagy növekszik, azt mondtam, hogy erre 
a célra 13,7 százalékkal növekszik. (Szávay István: Hol, képviselő úr?) Adja 
össze! (Szávay István: Én öntől kérdezem, hogy tudja-e.) Nekem itt van egy 
listám, ebben benne van minden sor, ennek az összegéből ez következik. Én 
ezt olvastam fel, nem a szövegemet olvastam fel, Szávay képviselő úr, hanem 
ezeknek a költségvetési soroknak az összegét olvastam, azért néztem ide bele, 
hogy pontosan mondjam, és ne mondjak hülyeséget. Ennyi. 

Tehát nem a belső struktúráról beszéltem, hanem általában a 
nemzetpolitikára fordított keretnek a növekedéséről. Ennyi. (Szávay István: 
Én meg konkrétan kérdeztem, képviselő úr, hogy hol jelenik meg ez a 
növekmény.) Adjon össze, legyen szíves, minden sort, és akkor kijön, nagyon 
szépen ki fog jönni. (Szávay István: Maximum harmadszorra tudom ezt a 
kérdést feltenni.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szávay képviselő úr szót kér 

még? (Szávay István: Nem, köszönöm szépen, fölösleges.) 
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Tisztelt Bizottság! Nem kilépve az elnöki szerepkörből, nem a vitához 
szeretnék kapcsolódni, illetve véleményt nyilvánítani, hanem egy rövid 
tájékoztatást szeretnék adni, ami kapcsolódik egyébként a költségvetéshez. 

Ezen a héten hétfőn volt egy bizottsági ülésünk, ahol Potápi Árpád 
államtitkár úr volt a vendégünk. Ő tájékoztatót adott az előző héten lezajlott 
Diaszpóra Tanácsról, illetve Magyar Állandó Értekezletről, ahol az államtitkár 
úr arról tájékoztatta a bizottságot, hogy kormányzati döntés született arról, 
hogy a rendkívüli költségvetési intézkedések keretből, ami a költségvetés 
része, 1 milliárd forint került arra a célra, amire célzott Szászfalvi László 
alelnök úr, a Kőrösi Csoma Sándor Programra, illetve 500 millió forint a jövő 
évi tematikus programra, a szakképzés évére. Ez máris 1,5 milliárd forint 
plusz azokhoz a számokhoz képest is, ami a költségvetési tervezetben szerepel 
nemzetpolitikai célokra. 

Ugyanakkor szintén egy ténymegállapítást engedjenek még meg nekem 
a Szávay képviselő úr által benyújtott módosító javaslatok kapcsán, amelynek 
céljaival az ember egyet is érthet, ugyanakkor a sokat emlegetett 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1 milliárd 200 millió forintos költségvetését 
nem egyszer, hanem többszörösen kívánja elvenni a képviselő úr a módosító 
javaslatokkal. 

Tisztelettel kérdezem főosztályvezető urat, hogy az itt, eddig 
elhangzottakra kíván-e reagálni. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Feladatom, 
hogy az előterjesztő nevében én is nyilatkozatot tegyek azzal összefüggésben, 
hogy a benyújtott törvényjavaslat a 10/2014-es OGY-határozat 44. § (1) 
bekezdésének a), b), c) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel.  

Az Állami Számvevőszék véleményével kapcsolatban azt szeretném 
kiemelni, amit Domokos László elnök úr a parlamentben is mondott, hogy az 
ÁSZ költségvetési törvénytervezetről alkotott véleménye nem egy 
számvevőszéki jelentés volt, hanem egy vélemény, ahol igyekezett felhívni az 
Állami Számvevőszék azokra a kockázatokra a figyelmet, amit ő lát. Mindezt 
tette azért, hogy a képviselők is, a Költségvetési Tanács tagjai is ennek 
figyelembevételével végezhessék a következő parlamenti munkát, legalábbis a 
költségvetési törvénnyel kapcsolatos parlamenti munkát. De azt 
mindenképpen szeretném kiemelni, hogy az általános vitára alkalmasságának 
a minősítését megadta az Állami Számvevőszék a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. 

A Költségvetési Tanács pedig határozatot hozott, az 5/2014. (X.27.) 
számú határozatot, ahol jelezte az egyetértését a benyújtott törvényjavaslat 
vonatkozásában. A Költségvetési Tanácsnak is voltak a kockázatra vonatkozó 
jelzései. Ennek tulajdonképpen a válaszait a benyújtott törvényjavaslat 
tartalmazza is, és összességében volt egy intézkedés, amit ki tudnék emelni, 
hogy pont a Költségvetési Tanács javaslatát figyelembe véve, az előterjesztő az 
Országvédelmi Alapot 20 milliárd forinttal megemelte. 

Szávay képviselő úr kérdezte tőlem, hogy a nemzetpolitikai célokra 
mekkora forrást biztosít a jelenlegi költségvetésben a kormány, az 
előterjesztő. Be kell vallanom, hogy én nem voltam annyira felkészült, mint 
Szászfalvi alelnök úr, de ha a képviselő úr szükségét látja, a mi 
szempontunkból, tehát a mi tudásunk szerint én összegyűjtöm azt, amit már 
alelnök úr összegyűjtött, de saját magam is szívesen megcsinálom ezt a 
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kigyűjtést. Nem csináltam ilyen kigyűjtést, bevallom őszintén, nem 
számítottam egy ilyen feladatra. 

Szintén Szávay képviselő úr mondta azt, amit már többször mondott, 
hogy továbbra is hiányolja, hogy nem a Bethlen Gábor Alapban van az összes 
olyan forrás, ami a bizottság hatáskörében ellátandó feladatokat finanszírozza. 
Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, amit valószínűleg nem fog a 
képviselő úr elfogadni semmiképpen száz százalékosan, hogy mi úgy látjuk az 
előterjesztő szempontjából, hogy amit lehet, azt a Bethlen Gábor Alapban 
tervezünk. Alapozom ezt arra, hogy ebben az évben új kormány alakult, és az 
új kormány feladat- és hatáskörét a 152/2014-es kormányrendeletben 
határozták meg, és ez a kormányrendelet mind az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma számára, mind a Miniszterelnökség számára, mind az 
Igazságügyi Minisztérium számára fogalmaz meg olyan feladatokat, ami a 
bizottság hatáskörében valósul meg. Emiatt sem lehetséges az, hogy egy 
csapásra úgymond minden feladat a Bethlen Gábor Alapból finanszírozódjon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. A részletes vita első 

szakaszát lezárom. 
Áttérünk a részletes vita második szakaszára, a konkrét módosító 

javaslatokra. Tisztelettel kérdezem Szávay István képviselő urat, hogy itt a 
vitában elhangzottakat meg kívánja-e erősíteni, tehát kéri-e azt képviselő úr, 
hogy az ön által, illetve ön és képviselőtársai által beadott módosító 
javaslatokat egyben tárgyaljuk és egyben szavazzuk-e. Képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Miután világossá vált a 

Bóna képviselőtársam által elmondottakból, hogy a Fidesz-frakció olvasás és 
értelmezés nélkül kívánja leszavazni az összeset, épp ezért nagyon értelmét 
nem látom, hogy egyesével külön, mindegyikről vitát nyissunk, arról nem is 
beszélve, hogy számos olyan kérdés van benne, amelyekkel kapcsolatos vitát 
már lefolytattunk. Én annyit kérek, hogy legközelebb legalább annyival 
tiszteljenek meg, hogy elolvassák ezeket a javaslatokat, mielőtt összegző 
véleményt formálnak róla. 

Fenntartom az indítványomat ügyrendi javaslatként, kérem, hogy az 
általam benyújtott összes módosító javaslatról egy, vita nélküli döntéssel 
szavazzunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérem a bizottságtól, hogy erről a 

javaslatról szavazzunk. Tehát a Jobbik részéről érkezett az ügyrendi javaslat, 
hogy a beadott módosító javaslatokat egyben tárgyaljuk, és erről egyben 
szavazzunk. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 7 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

1 nem és 1 tartózkodás mellett Szávay képviselő úr javaslatát a bizottság 
elfogadta. 

Tisztelettel kérdezem az előterjesztőt, hogy Szávay István képviselő úr, 
illetve némely módosító javaslatnál Szávay István, Dúró Dóra és Farkas 
Gergely által beadott módosító javaslatoknál mi az előterjesztő álláspontja, 
van-e olyan, amelyet a kormány támogat. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azok 

közül a bizottsági módosító javaslatok közül, amelyeknek a megvitatását a 
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Nemzeti összetartozás bizottságában kérték, azok közül az előterjesztő egyiket 
sem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát az előterjesztő nem támogatja 

ezeket a javaslatokat. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a Szávay képviselő úr, 
illetve képviselőtársai által beadott módosító javaslatokkal ki az, aki egyetért. 
Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatta a módosító javaslatokat. 
Akkor most rátérünk a Kiss László által benyújtott módosító 

javaslatokra az ajánlásnak megfelelő sorrendben. A 20. számot viseli, melyben 
a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért alapítvány 
támogatására szán plusz 20 millió forintot. Az ajánlás együtt kezelendő és 
összefügg a 741. ponttal, ott a Nemzeti Sportközpontok költségvetését kívánja 
csökkenteni 20 millió forinttal. 

Nem kérdezem már meg az előterjesztőt, mert az előbb nyilatkozott, 
hogy egyik módosítót sem támogatja, tehát az előterjesztő nem támogatja. 
Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja a módosító javaslatot. Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 

Tehát a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  
A következő az ajánlás 138. pontjában Kiss László képviselő úr 

javaslata, mely szerint a Miniszterelnökségtől a kormányzati 
kommunikációval kapcsolatos feladatokat kívánja csökkenteni 1 milliárd 90 
millió forinttal. Ez két másik ajánlási ponttal függ össze. Összefügg az ajánlás 
205. pontjával is, ahol szintén kommunikációs kiadásokat kíván csökkenteni 
578,2 millió forinttal, és mindezeket a forrásokat kívánja átcsoportosítani a 
278. pontban megjelölt Miniszterelnökségnél nemzetpolitikai tevékenység 
támogatására 1 milliárd 668,2 millió forint értékben. 

Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja 
ezt a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 6 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Az ajánlás 488. pontja, a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 
támogatására plusz 20 millió forintot kíván a képviselő úr szánni, és mindezt 
a Nemzeti Sportközpontoktól venné el, az ajánlás 737. pontjával függ össze. Ki 
az, aki egyetért a javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 5 nem mellett a bizottság nem támogatta. 

Az ajánlás 736. pontja, a Nemzeti Sportközpontoktól mínusz 80,2 
millió forintos támogatást kívánna elvonni. Ez összefügg másik két ajánlási 
ponttal, a határon túli felsőoktatási feladatokat kívánná támogatni a képviselő 
úr, illetve a határon túli köznevelési feladatokat is kívánná támogatni az 
ajánlás 790. pontjában. Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki 
egyetért a javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 
nem mellett a bizottság nem támogatta. 

A 738. ajánlási pontban a Nemzeti Sportközpontoktól venne el 14,9 
millió forintot, és ezt a 785. ajánlási pontban a határon túli kulturális 
feladatokra kívánja átcsoportosítani. Ki az, aki egyetért a javaslattal? 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 739. ajánlási pont, a Nemzeti Sportközpontok mínusz 30 millió 
forint, és összefügg az ajánlás 957. pontjával, ahol az Emberi Erőforrások 
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Minisztériumánál határon túli magyar felsőoktatási intézmények 
támogatására szánná ezt az összeget plusz 30 millió értékben. Ki az, aki 
egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 740. ajánlási pont, szintén Nemzeti Sportközpontoktól venne el 2 
milliárd forintot, és mindezt átcsoportosítaná a 788. ajánlási pontnak 
megfelelően a határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatására. 

Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Az ajánlás 866. pontjában a sportágfejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő feladatokat kívánná csökkenteni 300 millió 
forinttal és az ajánlás 1012. pontjában pedig a határon túli egyházi köznevelési 
intézményeket támogatná 300 millió forinttal. Ki az, aki ezzel a javaslattal 
egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 868. pont, a sportágfejlesztési koncepcióktól mínusz 20 millió, és az 
ajánlás 1040. pontjához kapcsolódik, a határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatására plusz 20 millió forint. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem. A 
bizottság nem támogatta. 

A 869. pontban a sportágfejlesztési koncepciók mínusz 10 millió, illetve 
az ajánlás 1042. pontjában a Kolozsvári Akadémiai Bizottság plusz 10 millió 
forint támogatás. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta. 

Az ajánlás 870. pontja, szintén sportágfejlesztési koncepciók mínusz 50 
millió. Kapcsolódik az ajánlás 1011. pontjához, a külhonban szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára szánna plusz 50 millió 
forintot. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

A 871-es, a megszokott sportágfejlesztési koncepciók mínusz 2 milliárd, 
és kapcsolódik az ajánlás 1045. pontjához, a Magyar Tudományos Akadémián 
belül a Lendület Programra szán plusz 2 milliárd forintot. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem mellett a bizottság 
nem támogatta. 

Az 1212. számot viseli az ajánlásban Kiss László képviselő úr módosító 
javaslata, ahol új 125. és 126. sor felvételét kéri, a Bethlen Gábor Alap, illetve 
oktatási, nevelési támogatások új sor megnevezését kéri. Képviselő úr! 

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Csak nagyon röviden. Egy felülről nyitott 

keretet kívánunk létrehozni, ami azt gondolom, hogy tudná kezelni a 
problémákat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr kiegészítését. Itt összeg nem 

szerepel, itt új sorokat kíván a költségvetésben szerepeltetni. Gondolom, az 
előterjesztő ezzel sem ért egyet, hiszen közölte, hogy mindaz, ami itt szerepel a 
mai bizottsági ülésen az ajánlásban, nem támogatja az előterjesztő. 

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Aki igen? (Szavazás.) 3 
igen. Aki nem? (Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 
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Tisztelettel kérdezem a bizottságot - szavazásra kerül sor -, hogy a 
részletes vitát lezárjuk-e. Ennek a tényét rögzíteni kell. Ki az, aki hozzá kíván 
szólni? Szávay István képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék 

akkor itt, a szavazás lezárásánál megjegyezni, hogy bár Szászfalvi képviselő úr 
könnyes szemmel elmondta, hogy önöknek mennyire fontosak a 
nemzetpolitikai célok, ebből a szavazásból egyébként az derült ki, hogy a 
Nemzeti összetartozás bizottságában ülő kormánypárti képviselőknek egyrészt 
sokkal fontosabb egy kamu intézetnek a működtetése, ami több százmillió 
forintot a támogatásából képtelen most már második éve elkölteni. Önök 
fontosabbnak tartják, hogy ezek a pénzek továbbra is itt legyenek, ebben az 
intézetben. Mint ahogy fontosabbnak tartják egyébként a Nemzeti 
Sportközpontnak a működését is a Nemzeti összetartozás bizottságának a 
tagjaként, azzal szemben, hogy például azoknál az egyes szavazási tételeknél, 
csak nyilván nem nézték meg őket, még azokat a módosítókat sem 
támogatták, amelyek bizonyos nemzetpolitikai céloknak legalább az idei évi 
költségvetési támogatását célozta volna. Hiszen számos tétel van, Szászfalvi 
képviselő úr, amire kevesebb van, nemzetpolitikai célra kevesebb van a jövő 
évi költségvetésben előirányozva. 

Önök még ezeket a célokat sem támogatták a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, illetve a Nemzeti Sportközpontnak a javára. Ennyit szerettem 
volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy a részletes 

vitát lezárja. Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) 6 igen. Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ketten pedig nem vettek 
részt a szavazásban, tehát a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadjuk-e. Aki igen? (Szavazás.) 6 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 3 
nem szavazat mellett a bizottság a jelentést elfogadta. 

Természetesen ez azt jelenti, hogy a bizottsági ülésen elhangzott 
kisebbségi véleményeket, illetve az írásban benyújtott véleményeket csatolni 
fogjuk az anyaghoz. 

A magyar zászló és címer napjáról szóló H/2117. számú 
határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úrnak a részvételét. Áttérünk 
második napirendi pontunkra: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről. Rogán Antal és Németh Szilárd István, Fidesz, 
képviselők önálló indítványáról van szó. A magyar zászló és címer napjáról 
szóló határozati javaslat H/2117. számon. Az előterjesztők nincsenek jelen, de 
ez a vitának ebben a szakaszában, amikor tárgysorozatba vételre kijelölt 
bizottságként fogalmazunk meg véleményt, ez nem akadályoz meg minket a 
döntésben. 

Írásban kiküldésre került a határozati javaslat a magyar zászló és címer 
napjáról. A magyar zászlóról és címerről minden évben március 23-án 
méltóképpen emlékezzen meg az ország. Ez a javaslatnak a lényege. Kérdezem 
a bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény. Szávay István 
képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mikor fogunk odáig eljutni, hogy a Fidesz-frakció 
tudomásul veszi azt, hogy nemzeti ügyeket és nemzeti szimbólumokat ne 
sajátítson már ki. Tehát miért kell megint két fideszes képviselőnek a 
javaslatára a magyar zászlóról és a magyar címerről dönteni? Mi fog történni 
akkor, hogy ha mi ezt nem fogjuk támogatni vagy tartózkodni fogunk? Vagy 
mondjuk az egész ellenzék ezt fogja csinálni? Akkor megint erőszakkal 
átnyomnak egy össznemzeti konszenzust igénylő kérdést a magyar 
parlamenten kétharmaddal és eldöntik, hogy a magyar címert és a magyar 
zászlót, ami mindnyájunknak a közös nemzeti szimbóluma, mikor kellene 
megünnepelni? 

Nem azt mondom, hogy nem értek feltétlenül egyet a javaslat céljával. 
A szöveg az nem jó egyébként, itt azért számos helyen kellene módosítani. De 
mikor jutnak el odáig, hogy ilyen kérdésekről nem ártana azért egymással 
legalább néha beszélgetni? Miért nem a bizottság hozza be? Miért Rogán 
Antal és Németh Szilárd képviselő urak akarják ezt a kérdést eldönteni, vagy 
miért gondolják úgy, hogy az ő kettőjük javaslatára vagy dicsőségére kellene 
nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos kérdésekről a Háznak tárgyalnia? 

Egész egyszerűen, ne haragudjanak, de egyszerűen nem értem önöket. 
Azt sem értem, ami az előző napirendi pontban ment, de mindegy, ez már 
nem ide tartozik.  

Az elmúlt egy hónapban önöknek egyébként 12 százalékot zuhant a 
népszerűsége, megérdemelten, hajrá, csak így tovább egyébként. Tele vagyunk 
konfliktusos ügyekkel, kívülről, belülről feszítik a kormányt konfliktusok, 
nyomás alá vannak helyezve számos ügyben, és lefogadom, most is azzal 
foglalkoznak, ahelyett, hogy valamiben megpróbálnának értelmes 
konszenzust találni bárkivel, akivel lehet, gyakorlatilag önökön kívül. Most 
megint behoznak egy olyan javaslatot, aminek egyrészt ebben a formában így 
semmi értelme nincsen, megint a szimbolikus politizálás terére akarják 
áthelyezni a kormányzatnak a kommunikációját, és megint egy olyan kérdést 
feszegetnek, amiről úgy gondolom, hogy nem pártként kellene hogy 
döntsenek, mint ahogy valószínűleg pártként fognak. A nemzetpolitika az nem 
pártpolitika, mint ahogy ezt önök deklarálták az elmúlt négy évben. 

Én azt fogom kérni a Jobbik nevében, hogy ezt a javaslatot Rogán és 
Németh képviselő urak vonják vissza, és az kerüljön be vagy egy bizottsági 
javaslatként, vagy előtte előzze meg egy többpárti megbeszélés vagy 
egyeztetés, és legyen ez egy többpárti javaslat. 

Én első körben a magam részéről nem kívánok megint egy olyan 
kezdeményezéshez csatlakozni, ami a fideszes szimbólumpolitizálás meg 
mítoszgyártásnak lesz egy újabb fejezete, amiről önök megint az egész nemzet 
nevében fognak egyébként egyhangú erőszakkal dönteni abban az esetben, 
hogyha az ellenzék vagy az ellenzéknek bármely pártja ezt a javaslatot nem 
fogja támogatni. 

Én úgy gondolom, hogy a magyar zászló és a magyar címer nem olyan 
ügy, amiből pártkérdést lehet csinálni, úgyhogy ebben a körben egyelőre 
tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss László képviselő úr! 
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KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Részint egyetértek 
Szávay képviselőtársammal. Azt gondolom, hogy nemzeti jelképeinkről és 
nemzeti kérdéseinkről alapvetően konszenzusra kell törekedni, legalábbis 
elsősorban ezt kell megkísérelni. Ezért az a helyes, hogy ha minden olyan 
jogszabályalkotás, amely szimbolikus és nem pedig napi politikai aktusokat 
érint, akkor legalább kísérlet történjék ezek kapcsán arra, hogy ezekben a 
javaslatokban egy nemzeti konszenzust kialakítsanak. 

Szerintem ennek a javaslatnak a benyújtási módja én is úgy gondolom, 
hogy erre nem alkalmas, de nyilván tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy 
ez a javaslat itt van előttünk. 

A javaslattal az MSZP-nek vannak tartalmi problémái is, miközben 
kétségtelen az, hogy a magyar zászló és a címer kapcsán egyfajta nemzeti 
konszenzus alakuljon ki, amelyben a nemzet e két rekvizítumát is megfelelő 
helyre helyezzük, abban meg persze egyetértés van az MSZP részéről. 

Abban az esetben, hogyha a többség úgy dönt, hogy napirendre veszi a 
javaslatot, akkor nyilván megfelelő időben ezeket a módosító javaslatokat el 
fogjuk mondani, hiszen úgy gondoljuk például, hogy a március 15-e, amely 
egyébként is kapcsolódik ehhez a két jelképhez, mindenképpen a március 23-a 
helyett egy alkalmasabb dátum lenne. De azt gondolom, hogy ezt a vitát majd 
akkor le fogjuk folytatni. 

Úgy gondoljuk, hogy erős Magyarország nem képzelhető el akkor, 
hogyha egy felelős kormány nem azon dolgozik, hogy ne legyen 4 millió 
létminimum alatt élő ember, és a hűséget pedig a nemzet iránt egy felelős 
nemzeti kormány például azáltal is jól tudja mutatni, hogyha az európai 
integráció keretein belül nemzeti érdekeinket erőteljesen, akár a többiekhez 
képest is erőteljesebben képviseli. Magam ezt tartanám jó iránynak. Nem 
hiszem, hogy az ilyen formai politizálások bármit is érnek akkor, hogyha ez 
valóban egy pártok fölött álló kezdeményezés lehet.  

Ezért kérem az előterjesztőket is, hogy azon gondolkozzanak el, hogy 
abban az esetben, ha őnekik valójában az a céljuk, amit egyébként az 
előterjesztésben leírtak, akkor sokkal inkább helyes lenne, hogyha mindegyik 
pártot bevonnák abba, hogy egy olyan közös produktum szülessen a végén, 
amit mindenki el tud fogadni, és amely tényleg azokért a célokért, amelyeket 
egyébként önök helyesen határoztak meg ebben az előterjesztésben, tud 
dolgozni. 

Én magam nem vagyok ilyen formakritikus, tehát nekem nem baj az, 
hogyha ez az előterjesztés így bemegy, az MSZP-nek se probléma úgymond, 
azt viszont szeretnénk, hogy ezt ne egy szokásos, már megszokott vita kövesse, 
ami úgy néz ki, hogy akkor majd jövő héten átzavarjuk a Házon, aztán majd 
megszavazzuk, amire Szávay képviselőtársam utalt, hanem történjen kísérlet 
arra, hogy valamennyi pártot vonják be ebbe az egyeztetésbe. Legyenek abban 
konstruktívak például, hogyha mondjuk a március 23-a helyett mást lehet 
alkalmazni, vagy ha még ide valaki bele akar írni olyan értékeket, amelyeket 
fontosnak tart és a többiek számára is vállalható, akkor ezek is szerepeljenek. 

Én ezt a bizalmat meg tudom adni a kormánytöbbség felé, amely arról 
szól, hogy ezen igényeim fenntartása mellett tárgyalja ezt a bizottság, de 
kérem azt, hogy az MSZP módosító indítványait, ami konkrétan a tartalmat 
tekintve március 23-ára, és egyébként pedig a formát tekintve a többi párt 
bevonására vonatkozik, hogy valamiféle közös érték születhessen, ebben 
vegyék figyelembe. 
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És hogyha ez így megtörténik, ha ez megvalósul, akkor ezt követően ezt 
tudjuk támogatni. 

Fontosnak tartjuk, hogy ha tényleg igaz és tényleg komolyan gondolják 
ezeket a magasztos célokat, akkor emelkedjen felül a pártpolitikán, és 
mindenképpen törekedjen a konszenzusra a javaslatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más hozzászólás? Szászfalvi 

László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Én nem szerettem volna szólni, de Szávay képviselő úr 
kihozta belőlem a gondolatokat. 

Szerintem képviselő úr nem kell ennyire túl érzékenynek lenni és 
megsértődni mindenen, hogyha különböző javaslatok jönnek be. Itt konkrétan 
arról van szó, hogy van két képviselő, aki benyújtott egy indítványt, egy 
javaslatot, ennek a tárgysorozatba vételéről beszélünk.  

Én úgy tudom, hogy a Jobbik volt már, amit megszavazott a 
parlamentben és nem ők nyújtották be, vagy nem ötpárti vagy többpárti 
javaslat volt, és mégis megszavazták a végén. (Szávay István közbeszól.) Jó, 
mindegy. Tehát szerintem nincs ezzel semmi baj. Ez egy javaslat, egy 
képviselői kezdeményezés, erről lehet higgadt beszélgetést folytatni, vitát 
folytatni, és a végén szerintem mindenki meg fogja szavazni és mindenki 
támogatni fogja. 

Tehát ez egy képviselői javaslat, ez nem egy frakciójavaslat, vagy nem 
egy akár kormányzati szintű javaslat, szerintem ehhez lehet csatlakozni, 
legalább odáig, hogy tárgysorozatba legyen véve, aztán utána lehet módosító 
javaslatokat tenni, meg lehet vitatni, és szerintem mindenki a végén fogja 
tudni támogatni. 

Tehát szerintem ebből nem kell ilyen „nagy ügyet” csinálni. Fontos 
javaslat, vitatkozni lehet róla, és a végén szerintem ki lehet alakítani egy 
konszenzust. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Petneházy képviselő úr! 
 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Némileg kapcsolódva Szászfalvi képviselő úrhoz, én is azt gondolom, hogy élve 
a gyanúval, hogy Szávay képviselő úr nyilvánvalóan azzal egyetért, hogy ezen 
nemzeti jelképeink egy ilyen megtisztelő ünnepe vagy nevezzük főhajtása az 
nem kizárható, tudom, az ő értékrendjéből is, de majd kijavít, ha nem így van. 
De csak azért valóban elvetni, hogy a kisajátítás szót rá lehessen sütni az 
előterjesztőkre vagy magára a Fidesz-KDNP-re, azért kár volna valóban, mert 
hogy ez megint kisajátítás. Én mondjuk nem értem, hogy ebből miért 
következik a kisajátítása a jelképeknek, csak azért, hiszen ha közös konszenzus 
útján létrejött megállapodás van, amit ha jól értettem, Kiss László képviselő úr 
sem tart kizártnak, akkor megvalósulhat az egyetértés. 

Azt gondolom, hogy itt a kisajátítás szót, legalábbis én a magam 
nevében eltolnám ettől a dologtól, lehet, hogy tévedek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szávay képviselő úrnak adom 

meg a szót. 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Sajnálom, hogy ha képviselőtársaim úgy 
csinálnak, mintha nem akarnák érteni azt, hogy miről beszélek vagy miről 
beszéltünk itt, egy picit néha szinkronban Kiss képviselő úrral. 

Szóval ezek azok a kérdések, képviselő urak, amikből az elmúlt négy 
évben, mondjuk találkoztunk kéthavonta eggyel. Csak önök nem voltak itt 
egyikük sem ebben a bizottságban, ha jól számolom konkrétan, ennek a 
bizottságnak egyedül én voltam tagja az előző ciklusban, és négy éven 
keresztül ment ez, hogy folyamatosan jött a kormánypárt a saját szimbolikus 
ötleteivel, és mindig az lett a vége, hogy „de hát azért ezt ti se gondoljátok, 
hogy ezt nem fogjátok elfogadni, mert biztosan ti is egyetértetek vele.”. 

Értsék már meg, hogy ezekben a kérdésekben, ha önök tényleg 
komolyan gondolják, hogy erről valami konszenzust kell vagy lehetne 
teremteni, akkor ezekről lehet előzetesen is beszélni. Akkor ezt be lehet 
többpárti javaslatként is nyújtani. Higgyék el, egyszerűen elegünk van abból, 
hogy kéthavonta egyszer idejönnek és ötletelnek állandóan valamivel, a hűség 
falvaival például, majd mindjárt arról is el fogom mondani, hogy éppen mi a 
probléma. 

Szóval kéthavonta megy valamiféle ötletelés, aminek mindig az a vége, 
hogy ha ti nem szavazzátok meg, akkor ti vagytok, akik felrúgjátok itt a 
nemzetpolitikai konszenzust. Baromi unalmas, képviselő urak. 

Szászfalvi képviselő úr arról beszélt az előbb, hogy felhívja az 
ellenzéknek a figyelmét, hogy támogassák a kormányzat nemzetpolitikáját, 
teszi ezt 5 perccel azután, miután a Fidesz-frakció közölte, hogy egyetlenegy 
darab módosító javaslatunkat el nem fogadja, olvasás nélkül. 

Így nem lehet ezekről a kérdésekről beszélni és így nem lehet 
semmilyen konszenzust kialakítani. 

Ez a javaslat egyébként november 25-én érkezett, a hűség falvairól, 
akkor iktatták. Már itt van a bizottságunk előtt. Az a javaslat, amit én a múlt 
héten benyújtottam a külföldön élő magyarok választójoga gyakorlásának 
megkönnyítéséről, amivel kapcsolatban a Magyar Állandó Értekezlet elvi 
egyetértést mutatott, az a javaslat pedig a mai napig nincsen se a bizottságunk 
előtt, se tárgysorozatban, se sehol nincsen. 

 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Hány párti 

javaslatként nyújtotta be, Szávay képviselő úr? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ugyan már, képviselő úr! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a bizottságból érkező véleményeket. Én 

azért kiéreztem ebből némileg az ügy iránt a támogatást is és a jó szándékot is. 
Egy dolgot nem tudunk most megtenni, miután az előterjesztők nincsenek itt, 
hogy őket rávegyük arra, hogy ezt vonják vissza, és mondjuk egy ötpárti 
javaslatként érkezzen be, vagy akár bizottsági javaslatként. Tehát kénytelen 
vagyok azt feltenni most szavazásra, amit Rogán Antal és Németh Szilárd 
képviselő urak benyújtottak a magyar zászló és címer napjáról, illetve azt 
feltenni szavazásra, hogy támogatja-e a bizottság, hogy az Országgyűlés 
tárgysorozatára kerüljön. 

Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 6 igen szavazat. Aki 
nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta a tárgysorozatba vételt. 
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A hűség falvairól szóló T/2188. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
  

A következő napirendünk, a harmadik napirendi pontunk a hűség 
falvairól szóló törvényjavaslat T/2188. számon. Benyújtók: Hende Csaba 
miniszter úr, illetve Ágh Péter képviselő úr, mint önálló indítványt nyújtották 
be, és a bizottságunknak itt is arról kell dönteni, hogy javasoljuk-e 
tárgysorozatba vételre. 

Az 1922-es eseményeknek állít emléket ez a törvényjavaslat, mégpedig 
a népszövetségi döntést kikényszerítő hősies és tántoríthatatlan bátorságról. 
Szentpéterfa, Ólmod, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes és 
Pornóapáti falvaknak a leghűségesebb falu címet adományozná a javaslat. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
véleményük, hozzászólásuk. Szávay István képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolog. Egyrészt hogy 

van némi zavar azzal kapcsolatban, nem tudom, hogy ezzel az előterjesztők 
egyébként tisztában vannak-e, itt a hűség falvairól beszélünk. Azt azért 
érdemes tudni, hogy az egész szavazásban vagy ennek a kivívásban vezető 
szerepet játszó Szentpéterfa annak idején a szavazás után már megkapta a Vas 
megyei törvényhatóságtól a „Communitas Fidelissima”, tehát a leghűségesebb 
falu kitüntető címet. Ezt lehet, hogy esetleg érdemes lenne valahol benne 
jelezni. 

Ami ezzel viszont a nagyobb problémám, az pedig az indoklásban 
szerepel. És most azért vagyok nehéz helyzetben, mert nyilván a 
törvényjavaslatról kell szavazni és véleményt mondani, és nem az indoklásról. 
De van az indoklásnak egy része, amit tökéletesen elfogadhatatlannak tartunk, 
és ezért kérem ennek a megfontolását önöktől is. Ez pedig a legutolsó 
bekezdés, ami arról beszél, hogy döntésével az Országgyűlés méltó emléket 
állít a trianoni békével szemben ellenálló, a magyar hazához hű, zömmel 
német és horvát ajkú magyaroknak. Na, ne már! Meg ugye, vannak magyar 
ajkú románok is meg magyar ajkú szlovákok is a környező országokban. 
Szóval ne menjünk bele ilyenbe, képviselő urak, ezt nagyon veszélyesnek 
tartom. Szóval ez annak a nemzetállami vagy kultúrállami felfogásnak a 
magyar viszonyokra való testesítése, ami ellen mi természetesen minden 
eszközzel és módon tiltakozunk a környező utódállamokban. Ez a mondat azt 
mondja ki, hogy aki Magyarországon lakik, az magyar. 

Volt már egy vitánk nekünk így egymás között annak idején már a 
Magyar Állandó Értekezleten is, gondolom, érzik ennek a felvetésnek a súlyát 
vagy a problematikáját. Ne nevezzük már ezeket a német meg horvát ajkú 
akkori embereket magyaroknak, hogyha ők nem voltak azok, és egyébként 
sem vallom azt a fajta felfogást vagy azt a fajta koncepciót, hogy 
Magyarországon mindenkit a magyar nemzet részének kell tekinteni, és ezek 
meg különböző nyelveken beszélnek meg különböző ajkúak, mert ezzel 
gyakorlatilag mindent tagadunk, amivel kapcsolatban a határon túli 
magyarságért fellépünk és az ő jogaikért fellépünk.  

Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy most mit csináljak ezzel a kérdéssel, 
de leginkább azt, hogy ezt azért javaslom önöknek is megfontolásra, nem 
tudom, hogy egy törvényjavaslatnak az indoklását az előterjesztő meg tudja-e 
változtatni. Ezt most komolyan kérdezem, hogy nem tudom, merthogy 
módosító javaslattal nyilván nem lehet hozzá élni, és alapvetően nincs 
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kifogásom a javaslatnak a céljaival meg azzal, amit megfogalmaz, de ezzel az 
indoklással én roppant problematikusnak tartom. Ezt mindenképpen 
szeretném elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt a munkatársaktól azt a tájékoztatást 

kapjuk, hogy egyrészt amit képviselő úr is tud, hogy ez a törvény, hogyha 
elfogadásra kerül, nyilvánvalóan nem az indoklás lesz elfogadva, hanem maga 
a törvényszöveg, ami szól a leghűségesebb falu cím adományozásáról a 
felsorolt településeknek. Itt egy megoldás lehet, hogy ha az előterjesztő újra 
beadná, immár egyébként harmadszor, hiszen azért van ezen ilyen friss 
dátum, mert el volt írva településnév, és ezt kellett pontosítani, nagyon 
helyesen. Igaza van, én igazat adok önnek ebben az érvelésben, 
mindenféleképpen azt tudjuk tenni, hogy az előterjesztőket, Hende miniszter 
urat, illetve Ágh Péter képviselő urat erről tájékoztatjuk. Én most azért mégis 
javasolnám a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételét, és természetesen 
jelezzük feléjük, az indoklás ezen részéhez kifejtett véleményekről 
tájékoztatjuk őket. 

Van-e más kérdés, hozzászólás? Szászfalvi László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Egy rövid 

megjegyzést tennék. Én is egyetértek Szávay képviselő úrnak a felvetésével, 
mindenféleképpen indokoltnak tartom. Nyilván elnök úrral egyetértve, hogy 
ezt szerintem az előterjesztőkkel meg is lehetne beszélni és talán még lehet, 
nem tudom, lehet-e még korrigálni valamilyen módon. 

Arra a félmondatra szeretnék igazán reflektálni, hogy a nemzet 
részének tekintjük vagy nem tekintjük a más nemzetiségű lakosokat. Tehát én 
egyetértek Szávay képviselő úrral, de ugye, nem azt értette ebből, hogy vegyük 
ki az Alaptörvényből és az eddigi nemzetiségi törvényből is, hogy államalkotó 
tényezőnek tekintjük őket, mert gondolom, hogy ebben egyetértünk, hogy az 
rendben van. De akkor nem tudom, mire utalt abban, hogy a nemzet részének 
tekinti, vagy valami ilyen félmondatot értettem, hogy nem ért egyet azzal az 
állásponttal, hogy a nemzet részének tekintik az egyébként más nemzetiségű 
lakosokat. De ugye, az államalkotó tényezővel egyetértünk (Szávay István: 
Persze.), mert azt szeretnénk, hogy Romániában is a magyar nemzeti 
közösségek… (Szávay István: Nem is értem a kérdést, képviselő úr!) Jó, én 
csak kérdezem, hogy mit értett az alatt a fél mondat alatt, hogy a nemzet 
részének tekintjük, merthogy vannak ilyen álláspontok, és ezzel nem ért egyet 
Szávay képviselő úr. Ugye, nem arra gondolt, hogy a Fidesz-KDNP ezt 
képviselné? (Szávay István: Nem, valami félreértés van.) Jó, csak ezt 
akartam mondani, akkor tessék elolvasni a jegyzőkönyvből. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kiss László képviselő úr! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Magam ebbe a vitába most 

nem szállnék be, annyit szeretnék megjegyezni, hogy egyrészt én támogatom 
ezt az előterjesztést, illetve mi támogatjuk. Magam azt gondolom, hogy 
lesznek módosító javaslataim ezzel kapcsolatban, azt majd kérem a 
bizottságtól, hogy nagy türelemmel vitassa meg őket majd annak idején, és 
egyúttal meg azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek lesz majd tere ebbe 
módosítókat betenni. 
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Kérem képviselőtársaimat, abban az esetben, hogy ha majd a 
választókörzetemet érintően nekem is hasonló javaslataim lesznek, akkor 
szintén konstruktívan álljanak majd ehhez a dologhoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért 

a tárgysorozatba vétellel. Aki igen? (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság 
egyhangúlag alkalmasnak tartotta a tárgysorozatba vételre. 

Tájékoztató az Erdélyi Magyarok Egyesülete tevékenységéről 

A következő napirendi pontunk: tájékoztató az Erdélyi Magyarok 
Egyesülete tevékenységéről.  

Tisztelettel köszöntöm az egyesület részéről B. Kis Béla elnök urat és 
Paller Árpád urat, és kérem önöket, hogy foglaljanak helyet ott az előterjesztői 
asztalnál. Köszönjük szépen az egyesületről írásban előre elküldött anyagokat, 
dokumentációt, fényképet, és arra kérném önöket, hogy amennyiben ezt ki 
szeretnék egészíteni, ezt egy maximum 10 perces időkeretben tegyék, hogyha 
lehetséges. Elnök úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon! 

B. Kis Béla, az Erdélyi Magyarok Egyesülete elnökének 
szóbeli kiegészítője 

B. KIS BÉLA, az Erdélyi Magyarok Egyesületének elnöke: Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait és a jelenlévőket. Nagyon röviden próbálom 
kiegészíteni azt az anyagot, amit már benyújtottunk. 

Nehéz összefoglalni a végül is több mint negyed évszázados 
tevékenységet ennyi idő alatt, de talán azokból a papírokból kitűnik, hogy elég 
tartalmas évek állnak mögöttünk. 

A szervezet ’88 márciusában alakult a menekültek körében, és egyfajta 
érdekképviseleti szerepet játszott. Akkor az első erdélyi szervezet volt, amelyik 
létrejött, és rövidesen egyfajta kapcsolatteremtő szerepet játszott az erdélyiek 
és a hivatalos szervek között. Megalakult annak idején a menekültügyi 
koordinációs bizottság, ennek is tagja voltunk, és azt hiszem, elég eredményes 
munkát fejtettünk ki ’92-ig, amikor is ez a bizottság megszűnt. 

Gyakorlatilag azóta a Magyarországon élő erdélyieknek, illetve határon 
túliaknak nincs semmiféle érdekképviseleti lehetősége, és ez nagyon rányomja 
a bélyegét arra a munkára, amit ezek a menekültek, az itt lévő határon túliak 
próbálnak kifejteni. 

Az egyesület ezt a munkát több mint 26 éve végzi, és talán kitűnik ebből 
a munkából, hogy szükség van rá és nagyon fontos ez a szerep, amit mi 
vállaltunk és próbálunk továbbra is fenntartani. Az egyesületnek ’90 óta van 
egy állandó székhelye, mondhatni egyedülállóan Magyarországon. Ezt saját 
erőből próbáljuk valahogy fenntartani, és egy nagyon sokrétű munkát 
kifejteni, ami ha nagyon röviden össze akarnám foglalni, egy művelődési ház, 
egy könyvtár, egy információs központnak a feladatkörét vállalta fel. 

Évente mintegy 100-150 rendezvényünk van, ezek a legkülönbözőbb 
kulturális vagy akár ismeretterjesztő területről nyújtanak képet. Nem sorolom 
fel, de ami egy művelődési házban lezajlik, mint tevékenység, az ott nálunk 
mind megtörtént és folyamatosan történik. 

A másik nagyon fontos tevékenységi kör az erdélyi könyvtár. Ez több 
mint egy negyed évszázados munkának az eredménye, 30 ezer kötetnyi könyv, 
sajtóanyag, dokumentum, digitalizált anyag, mikrofilmes anyag található 
nálunk. Ennek az értékét talán az is mutatja, hogy a Széchényi Könyvtár, a 
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kolozsvári egyetemi könyvtár, az idegen nyelvű könyvtár, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Könyvtára, az Akadémiai Könyvtár, a Szabó Ervin Könyvtár, ezek 
mind partnereink voltak, és elismerik a munkánkat. 

Csak hogy érzékeltessem ennek a fontosságát: Benedek Elek Cimbora 
című lapja a Széchényi Könyvtárban azt hiszem, 10 darab nem volt ebből a 
lapból, kaptunk egy kis támogatást, és ennek eredményeképpen ezt a lapot 
sikerült összegyűjteni Kisbaconban, Kolozsváron, Bukarestben, Szegeden 
található anyagból, ezt digitalizálták és most az interneten mindenki láthatja, 
megőrződött mindenki számára. 

Számos anyagot digitalizáltunk, ameddig futotta nekünk a 
támogatásból. 

A könyvtárhoz kapcsolódóan azt tudom mondani, hogy most egy 
nagyobb volumenű akcióba kezdtünk, könyveket gyűjtünk és Erdély 
legkülönbözőbb pontjaira juttatjuk el. Itt több tízezer kötetnyi könyvről van 
szó. A szétosztása folyamatos, ugyanakkor egyelőre ehhez nincsen megfelelő 
támogatás. A partnereink különböző, Erdélyben található intézmények, 
szervezetek, ingyenes könyvespolcok és könyvtárfeltöltés formájában juttatjuk 
el az olvasókhoz ezeket az anyagokat. 

A könyvadományok mellett folyamatosan voltak ruhaadományok, 
gyógyszeradományok és háztartási eszközök is, amelyeket eljuttattunk oda. 
Van egyfajta kiadói tevékenység, megjelentettünk három könyvet. Ezeket csak 
megemlítem, a jelentőségét nem akarom részletezni: megjelent egy magyar 
nyelvkönyv román anyanyelvűek számára, egy könyv a kolozsvári újmonostori 
templom felépítéséhez gyűjtöttünk azzal pénzt, és egy másik könyv, 
amelyikben az elszármazott erdélyieknek a névjegyzékét gyűjtöttük egybe. 

A kiadványok között szerepel egy Limes című folyóirat, ami még a 
rendszerváltás előtt jelent meg, egyébként megjegyzem zárójelben, hogy az 
erdélyiek szerepe a rendszerváltásban egy kicsit a köztudatban elkopott. Van 
talán annyi szerepe, mint az NDK-s menekülteknek az átengedése, tehát 
érdemes adott esetben erre is odafigyelni. 

A másik folyóirat az a Vigyázó, amelyik egy erdélyi lapszemleként jelent 
meg, annak idején nagyon fontos szerepe volt. Akkor még nem voltak ilyen 
információs lehetőségek, mint most, és akkor mondhatni: rajtunk keresztül 
értesültek a kolozsváriak arról, hogy mi történik Nagyváradon. Tehát egy ilyen 
szerepe is volt ennek a lapnak. 

Ez is a pénz miatt, meg végül is az internet elterjedésével funkcióját 
vesztette. 

A másik kiadványunk az egy Erdélyi hívogató, ez egy információs lap, 
amiben egyrészt a tevékenységeink, másrészt a legfontosabb információk 
szerepelnek. 

Ezen kívül tudományos munkát is végzünk, elsősorban a menekültügyi, 
migrációs kérdésekkel kapcsolatban. A kezdetektől kapcsolatban vagyunk a 
Politikatudományi Intézettel, a Kisebbségkutató Intézettel, a KSH-val és 
rendszeresen konferenciákon, szakdolgozatok elkészítésében közreműködünk. 

Van egy oktatási csereprogramot felölelő tevékenységünk is. Itt nyilván 
az otthoniakkal vagyunk elsősorban kapcsolatban, de a Kárpát-medence egész 
területéről jönnek hozzánk ilyen tekintetben. 

Ami hangsúlyozott, és itt most rátérnék talán a meghallgatás lényegére, 
az a többi hasonló szervezettel való együttműködés. Mi mindig törekedtünk 
arra, hogy kapcsolataink legyenek a hasonló témakörben tevékenykedő 
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szervezetekkel, úgy Magyarországon, mint határon kívül, és a kezdetektől 
fogva próbáltunk a többi erdélyi szervezettel kapcsolatot kialakítani. 

Gyakorlatilag minden szervezettel kapcsolatunk van, tudunk róluk, és 
igyekszünk együttműködni. Ez körülbelül azt jelenti, hogy Magyarországon 
körülbelül 80 ilyen szervezet létezik. Ehhez még hozzáadódnak azok a 
szervezetek, amit nem kifejezetten erdélyiek hoztak létre, de Erdéllyel 
kapcsolatosan hangsúlyozott tevékenységet folytatnak. 

Ebből a körülbelül 80 szervezetből 40 az, akik kézzelfoghatóan 
tevékenykednek. Ezekkel nagyon szoros a kapcsolatunk. A szétosztott ívek 
alapján látható, hogy körülbelül 43 az, akikkel rendszeres kapcsolatot tudunk 
tartani, munkakapcsolatot. Az a munka, ami kialakult, az úgy néz ki, hogy 
eredményes. Két évvel ezelőtt kezdtünk el egyfajta rendszeres találkozót, 
tanácskozást. Ez nem azt jelenti, hogy egy ernyőszervezet, egy főnökség, egy 
meghatározó rendszer formájában működik, hanem tulajdonképpen egy 
parlamentáris rendszer, mindenki megőrzi az önállóságát és a cél a fontos 
minden esetben. 

Ez nagyon eredményesnek bizonyult. Nagyon szoros együttműködések, 
kapcsolatok alakultak ki, egymás segítését sikerült elérni, és eredményként 
felmutathatjuk azt, hogy van egy működő közös levelező listánk, van egy 
működő közös honlapunk, és talán az se elhanyagolható, ha megemlítjük a 
Székelyek Nagy Meneteléséhez kapcsolódó budapesti megmozdulásnak a 
közös megszervezését, amit szintén sikerként könyvelhetünk el. 

A másik és talán a legfontosabb ennek az együttes munkának mint 
eredménye, az, hogy a Nemzeti összetartozás bizottságával nagyon jó 
kapcsolatot sikerült kialakítani. A Nemzeti összetartozás bizottsága a nevének 
megfelelően a nemzet összetartozásával foglalkozik, tehát ez az - mondjam azt 
- a hatalom részéről az a szervezeti forma, amivel nekünk mindenképpen 
eredményes kapcsolatot lehet kialakítani. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez 
meg is valósult. Eddig volt két olyan találkozó, ami előremutat, és reményeket 
kelt bennünk a további együttműködésre. 

A találkozók kapcsán, tehát amikor ezek a szervezetek összegyűltek 
havonta, és megbeszéltük a különböző problémákat, vagy nézzük akár ezeket a 
Nemzeti összetartozás bizottságával tartott tanácskozásokat, ezek folyamán 
három fontos kérdés kristályosodott ki, ami mindenképpen szükséges ahhoz, 
hogy ezek a szervezetek továbbra is eredményesen működjenek. 

Ez nem elhanyagolható, hiszen a civil szervezetek kapcsolatai széles 
körűek, átnyúlnak a határon túlra, és bizonyos programoknak a megvalósítása 
az akár mondhatnám, hogy a vezető intézmények válláról is leveszi a súlyt. 
Ugyanakkor, hogyha nekünk van valamilyen kapcsolatrendszerünk, 
valamilyen hatalmi közvetítő lehetőségünk, akkor könnyebben tudjuk azokat 
a problémákat, amelyek eljutnak hozzánk, közvetíteni, megvitatni, megoldani, 
akár úgy is, hogy felvállaljuk ezeknek a megoldását. 

Tehát ez a három lényeges pont, amit mi tulajdonképpen egyetértően 
szeretnénk elérni. Az egyik az, hogy az lenne a kérésünk a bizottság felé, a 
bizottság tagjai felé, hogy ezeket a találkozókat, amelyek legalább félévente 
esetleg létrejönnének, az erdélyi szervezetek és a bizottság között, ezeket 
valamilyen formában intézményesítsük. Tehát fontos lenne az, hogy 
kialakuljon egy párbeszéd, a problémákat fel tudjuk vetni, a megoldási 
lehetőséget meg tudjuk vitatni és a feladatokat szét tudjuk osztani, próbáljunk 
dolgozni mi, civil szervezetek is ezeknek a megvalósításában, megoldásában. 



 28

Tehát ezt kérjük, hogy egy ilyen lehetőséget adjon a bizottság, hogy ezt 
rendszeressé tudjuk tenni. A problémákat akár egy témakörbe helyezhetjük. 
Én mondanék például két ilyet, amit nagyon fontosnak látunk, hogy 
megvitassuk a bizottság tagjaival. Az egyik például a nemzeti integráció. Ez 
nyilván kapcsolódik az összetartozás bizottságának a tevékenységi körébe. Én 
ez alatt azt érteném, hogy kulturális vagy akármilyen más formában az erdélyi 
tevékenységet, erdélyi értékeket valahogy az össznemzeti érdekek közé 
beillesszük. Tehát integráljuk az erdélyi kultúrát, tudományt, akár sportot a 
magyarországi kultúra, sport, tudomány területére. 

Ennek számtalan lehetősége van. Számtalan olyan dolog is van, ami 
kifejezetten probléma. Ha ezt meg tudnánk vitatni a bizottsággal, szerintem 
nagyon hasznos lenne. 

A másik ilyen téma, amit én esetleg javasolnék, a magyar nyelvnek a 
szerepe az összetartozásban. Rengeteg olyan problémát látunk, ami 
disszonánsan jelentkezik a mindennapokban vagy akár bizonyos döntésekben, 
bizonyos megnyilatkozásokban. Ezekre most nem akarok kitérni, de fontos 
lenne az, hogy odafigyeljünk, hogy a magyar nyelv, és csak egy példát 
mondok: a helységnevek használata. Tehát az sehogy se néz ki, hogyha én egy 
idegen helységnevet használok egy határon túli helységre, mondjuk Komarnót 
használom Révkomárom helyett, akár itt, akár a Felvidéken, tehát sehogy se 
néz ki úgy, hogy én valamilyen formában a nemzeti érdekek irányába akarok 
tenni, tehát hamissá válik bármilyen más tevékenység. 

Ezeknek a problémáknak a felvetése, megoldása szerintem megint egy 
fontos dolog. 

Tehát ez lenne az első pont, az első kérésünk, hogy egy intézményesített 
párbeszéd alakuljon ki a szervezetek és a bizottság között. 

A másik pont pedig az lenne, hogy egyfajta pénzalapot hozzanak létre 
vagy különítsenek el a nemzeti összetartozás érdekében tevékenykedő 
szervezetek számára. Az mégis egy kicsit elfogadhatatlan, a legtöbb 
támogatást a NEA-tól tudjuk pályázat során megszerezni, de azért nem igazán 
ugyanolyan szinten van mondjuk egy kutyabarátok egyesülete vagy tényleg 
összehasonlíthatatlan az agydaganatos gyerekek helyzetével foglalkozó 
egyesületek vagy akár az iskolaalapítványokkal való összehasonlítás. 

Tehát erre egy külön pénzalap kellene külön célokkal és ennek 
érdekében működő, hogy mondjam, központilag létrehozott pénzforrás, 
támogatási lehetőség.  

A másik: nem kell azt mondanom, hogy végül is ennek a pénznek a 
szétosztása, ami a NEA-nál történik, az egyfajta ellentétet szül az erdélyi 
szervezetek között. Tehát nyilván, mondjuk, pályázik 15 erdélyi szervezet, 
akkor valószínűleg nem fog mind a 15 támogatást nyerni, hanem a 
lehetőségeknek megfelelően 2-3-4-5 szervezet, és a többi lemarad a listáról, 
mert megvoltak már az erdélyi szervezetek. 

És nyilván ez azt eredményezi, hogy a különböző szervezetek minden 
úton-módon próbálnak - hogy úgy mondjam - lobbizni. Ez nem segíti az 
összetartozást, a közös munkát. 

A pénznek az elosztása: ha ez a pénzalap létrejön, a pénz az elsősorban 
programokra lenne használható. Tehát nem az a cél, hogy egy-egy szervezet 
valamilyen pénzhez jusson, hanem az lenne a cél, hogy egy-egy projekt, egy-
egy program, egy-egy elképzelés megvalósuljon, amihez mindegyik szervezet 
hozzáadja azt, amit lehetőségei között meg tud tenni. 
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Tehát kimondottan egy programtámogató alapról lenne szó. 
Egyébként, ami az egyedi törekvéseket illeti, arra megmaradhatnának ezek a 
ma is érvényben lévő pályázati lehetőségek. 

A harmadik és talán legfontosabb, vagy nem is a legfontosabb, de 
mindenképpen legalább olyan fontos elképzelés, javaslat lenne egy erdélyi 
központnak a létrehozása. Számomra egyszerűen megdöbbentő az, hogy eltelt 
a rendszerváltás óta több mint 25 év, és gyakorlatilag nincs az egész országban 
egy olyan intézmény, amely kimondottan az erdélyi kultúrával, 
hagyománnyal, értékközvetítéssel foglalkozna. Ha csak belegondolunk, hogy 
hány művelődési ház van Magyarországon, akkor nagyon furcsa az, hogy egy 
mondjam azt, közepes művelődési háznak a szintjén nincs megvalósítva az, 
hogy ott van az intézmény, oda lehet menni, ott lehet mindenféle olyan 
dologgal találkozni, ami az erdélyiekkel, határon túliakkal kapcsolatos. Ezt 
szerintem valamilyen módon orvosolni kellene, és azt hiszem, erre vannak is 
lehetőségek. Ehhez szintén kérjük a bizottság támogatását, hogy egy ilyen 
megvalósuljon. 

Csak hogy érzékeltessem azt, hogy ez mennyire fontos, tehát amikor az 
erdélyi könyvtárnak a gondolata felvetődött - hogy mondjam -, hírré vált, 
akkor rengetegen jelentkeztek, hogy könyvet adományoznának. Könyvet 
adományoznának Magyarországról, és nem elhanyagolható az, hogy elkezdtek 
az itteni erdélyi könyvtár számára Erdélyben gyűjteni. Tehát maga az a szó, 
hogy erdélyi könyvtár, ez már egy vonzó szerepet játszott. Gondolom, hogy 
egy erdélyi központnak a léte legalább annyira fontos lenne mindenki 
számára. Nemcsak az erdélyiek számára, mert nyilván az erdélyi kultúra, az 
erdélyi értékek az össznemzet részét képezik, nagyon fontos közvetítő szerepe 
lenne a határon túliak és a magyarországiak között is, és abban, hogy a 
határon túli kultúra beintegrálódjon a magyarországi kultúrába. 

Tehát végül is ezt a három problémát, kérdést igyekeztünk felvetni, és 
ezekhez kérjük a bizottság támogatását és véleményét is. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen B. Kis Béla elnök úrnak a tájékoztatóját az 
Erdélyi Magyarok Egyesületéről. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, 
véleményt nyilvánítani. Szávay István képviselő úr, majd Szászfalvi László 
alelnök úr. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm tisztelettel 

önöket. Én azt szeretném kérdezni, mivel alapvetően meglehetősen kritikus 
szoktam lenni azzal kapcsolatban, hogy az ilyen különböző bizottsági 
beszámolóknak, kihelyezett üléseknek a konkrét eredményei mik szoktak 
lenni, éppen ezért is kíváncsi lennék arra, hogy volt már két találkozó a 
bizottság és az önök egyesülete között. Mind a kettő bizottsági ülésen önök 
felvetettek konkrét kéréseket, javaslatokat megfogalmaztak a bizottság, és 
ezáltal valójában a kormány vagy a kormánypártok irányába. Azt szeretném 
kérdezni, hogy ezekből a korábban megtett felvetésekből mi az, ami már 
konkrétan megoldódott, vagy bármi is történt-e azokban, amiben önök már 
korábban segítséget kértek? 

 
ELNÖK: Szászfalvi László alelnök úr! 
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SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én igazából szeretném megköszönni az önök 
munkáját. Részben ismerem is a munkájukat, másrészt pedig itt a felsorolt 
partnerszervezetek közül nagyon sok szervezetnek a munkáját konkrétan 
ismerem. Azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos munkát és szolgálatot 
végeztek és végeznek. 

A közös találkozók intézményesítésére vonatkozóan szerintem túl nagy 
akadálya biztos, hogy nincs, elnök úron múlik nyilván, hogy össze lehet-e 
hangolni esetleg ezeket a találkozókat. Az a két célkitűzés, amelyet ennek 
összefüggésében megfogalmazott, szerintem ezek nagyon fontos célkitűzések. 
Azt gondolom, hogy az elmúlt négy esztendőben ebbe az irányba jelentős 
mértékben elmozdultunk a nemzeti integráció tekintetében, részben pedig a 
magyar nyelv szerepének a - hogy mondjam - tudatosításában, de ez nyilván 
egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem egy ilyen egyik pillanatról a 
másikra megvalósítható dolog. 

A pénzalapok tekintetében én egy kicsit - hogy mondjam - a 
kétségeimet fogalmaznám meg. Tehát annyi pénzalap van már, hogy még egy 
külön pénzalapot létrehozni nem hiszem, hogy lehetséges lenne, de majd 
meglátjuk a későbbi tárgyalások során. Szerintem az egy óriási eredmény volt 
az elmúlt néhány esztendőben, hogy a NEA létrehozásával konkrétan a 
nemzeti összetartozás szakmai kollégiumát létre tudtuk hozni. Tehát 
kifejezetten ez volt az egyik fontos cél, amikor a NEA-t létrehoztuk, hogy 
legyen egy olyan lehetőség, mert az előtte lévő NCA-ban gyakorlatilag nem 
volt lehetőség a határon átnyúló civil együttműködésre, és ezzel a nemzeti 
összetartozásnak az erősítésére. 

Szerintem szakmai kollégiumként nagyon jól elindult ez a dolog, 
nyilván tovább kell vinni, tovább kell fejleszteni, stabilizálni kell. A következő 
évben 2 milliárddal több lesz a NEA-ban, ez tehát, azt gondolom, egy újabb 
lehetőség a Nemzeti Összetartozás Szakmai Kollégiumában is. Énszerintem 
ott kellene egy sokkal aktívabb tevékenységet kialakítani, bár nem tudom, 
hogy ott a NEA-val, illetve a szakmai kollégiummal milyen az együttműködés, 
de, gondolom, beszélő viszony bizonyára van, tehát szerintem ott kellene egy 
kicsit erősíteni és aktivizálni ezeket az összekötő szálakat az erdélyi civil 
szervezetekkel, és nagyon jó és nagyon fontos szakmai programokat lehetne 
megvalósítani, illetve a NEA-ból működési támogatásra is lehet pályázni. 
Tehát szerintem mind a kettőt meg kellene célozni, és ezt jól elő kellene 
készíteni, szerintem a bizottság tagjai szívesen támogatják majd az ez irányú 
kezdeményezéseket, és nyilván más pályázati lehetőségek is vannak.  

Itt az erdélyi központ létrehozásával kapcsolatban nem tudom, hogy 
milyen nagyságrendben gondolkoztak, de szerintem az is egy nagyon fontos 
előrelépés, hogy létrejött a Magyarság Háza, ami tulajdonképpen arról szól, 
amit itt hallottunk. Ahogyan én észlelem itt az együttműködéseket, azért 
nagyon sok vidéki szervezet van, amelyekkel önök együttműködnek, tehát azt 
viszont nem tudom, hogy egy budapesti központtal… Biztos, hogy ennek is 
megvan a logikája, tehát nyilván ennek is lehet nagyon jó szakmai 
argumentumokat találni, hogy Budapesten legyen egy erdélyi központ, én még 
egy erdélyi gasztronómiai kiegészítéssel is el tudnám képzelni, egy erdélyi 
étteremmel vagy ilyesmivel, tehát biztos, csak azt nem tudom, hogy ehhez 
milyen eszközök kellenek, és kellenek-e nyilván ehhez állami eszközök, vagy 
egy vállalkozási alapon lehetne elindítani - ezt nyilván végig kell gondolni, és a 
kormányzati tényezőkkel szerintem egyeztetést kellene erről folytatni. 
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Mennyiben fedi le a Magyarság Háza azt a tevékenységet, vagy mennyiben 
lenne speciális a dolog, ezt nyilván körbe kellene járni, és egy valamilyen 
koncepciót ki kellene alakítani, utána lehetne erről később tárgyalni. 
Mindenesetre köszönjük a munkájukat, és további sok sikert és kitartást 
kívánunk!  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Bóna Zoltán képviselő úr! 
 
BÓNA ZOLTÁN (Fidesz): Csak egy pillanatra szeretném rabolni 

mindannyiunk figyelmét. Én is köszönöm szépen, elnök úr, a tájékoztatást, és 
egy gramm erejéig hadd cáfoljak rá arra, amit mondott! Ha hazalátogatok 
gondolatban és lélekben szűkebb pátriámba, a budapesti agglomerációba, 
Dunavarsányba, akkor tudok mondani egy olyan intézményesített példát - 
sajnos ezen a listán nem találkoztam velük -, ahol a Dunavarsányi Erdélyiek 
Baráti Köre használója, kvázi mindennapos résztvevője egy nagy, 
multifunkcionális intézmény, a Soli Deo Gloria közösségi háznak, tehát 
mikroszinten már vannak arra példák, amire Szászfalvi alelnök úr, illetve az 
elnök úr is utalt. Köszönöm szépen én is még egyszer a tájékoztatóját, és a 
következő időszakra a munkájukhoz, a szolgálatukhoz jó egészséget, a Jóisten 
áldását kívánom!  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkezőket nem látok. Elnök úr, 

akkor most lehet reagálni a felvetettekre, illetve válaszolni Szávay képviselő úr 
kérdésére. Arra kérem, hogy legyen mértéktartó a válasszal, hiszen déltől már 
több képviselőtársunknak más programra kell mennie.  

B. Kis Béla (Erdélyi Magyarok Egyesülete) válaszai, reflexiói 

B. KIS BÉLA, az Erdélyi Magyarok Egyesületének elnöke: Igen. Szávay 
képviselő úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy a legnagyobb előrelépés az 
1. pontban történt, tehát már akkor, tehát az első találkozók folyamán 
lehetőség nyílt arra, hogy ezek folytatódjanak a Nemzeti összetartozás 
bizottságával. Potápi úrral volt több levélváltás is, ő fontosnak tartotta ezt a 
dolgot, és tulajdonképpen tőle is egyfajta ígéretet kaptunk ennek az 
intézményesítésére. Az, hogy ő államtitkári pozícióba került, talán nekünk 
egyrészt segítségünkre van, ugyanakkor úgy érzem, hogy jelenleg is az elnök 
úr pozitívan áll a kérdéshez, remélem, a bizottság is, és akkor ez az 1. pont 
valamilyen formában a közeljövőben meg fog valósulni.  

A többi kérdésben - hogy mondjam? - útkeresések vannak. Elhangzott 
itt a Nemzeti Együttműködési Alap mint pénzforrás, elhangzott az idők 
folyamán a Bethlen Gábor Alap mint pénzforrás, tulajdonképpen nem azzal 
van baj, hogy honnan kapnánk a pénzt, hanem azzal van baj, hogy mire 
kapnánk a pénzt. Az elkülönítés tehát azért fontos, és a Nemzeti Civil Alapnál 
elmondtam, hogy az a gond, hogy vannak olyan projektek, amelyek 
egymásnak a konkurensei, ugyanakkor van egy olyasmi, vehetem akár az 
erdélyi központnak a kérdését, ami több költségvetési támogatást igényelne, 
tehát nyilván nem lehet a Nemzeti Együttműködési Alapból finanszírozni egy 
erdélyi központnak a működését, ugyanakkor az ésszerű, hogy egy közepes 
művelődési háznyi pénzösszeget el lehessen költeni egy ilyen cél érdekében. 
Tehát rendben van, hogy van a Nemzeti Együttműködési Alap, rendben van, 
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hogy ott van az összetartozásra vonatkozó elkülönített pénzcsoport, de 
hiányzik az olyan közös munkákra való pénz, amelyek egyrészt akár az erdélyi 
központ vagy akár a közös programok megvalósítását célozza, tehát a közös 
szervezetek által közösen kidolgozott célok megvalósítását.  

Ami pedig az erdélyi központot illeti, itt elhangzott a Magyarság Háza. 
Ez nagyon jó és előremutató lehetőség, ezt még Potápi úr is megoldhatónak 
látta, tehát mint államtitkárság, azt hiszem, támogatja a dolgot, az erdélyi 
központ lehet alintézménye a Magyarság Házának, tehát tartozhat a 
Magyarság Házához költségvetésileg, igazgatásilag, ugyanakkor figyelembe 
véve azt, hogy milyen jelentősége van annak, akár csak szimbolikusan is, hogy 
létezzen egy felirattal egy erdélyi központ, az nagyon fontos lenne. Tehát ha 
egy külön épület vagy külön valamilyen működési hely lenne, ahol működne 
ez az erdélyi központ, az nagyon sokat jelentene. Az, hogy igazgatásilag a 
Magyarság Házához tartozik vagy más intézményhez, az végül is ésszerű és 
megoldható dolog.  

Ilyen vonatkozásban például mi tárgyaltunk a fővárossal is, és felmerült 
például a Merlinnek a kérdése. A Merlin jelenleg kihasználatlanul áll, ott van, 
azt hiszem, nagyságában, lehetőségeiben megfelelne egy ilyen célnak, és úgy 
érzem az eddigi beszélgetések alapján, hogy a főváros is hajlandó ezt 
valamilyen formában erre a célra rendelkezésre bocsátani. Mondom tehát, mi 
próbálunk továbbra is itt-ott érvényt szerezni ezeknek a kérdéseknek. Nyilván 
hogyha a bizottság mögöttünk áll ezeknek a megvalósításában, az nagyon 
sokat jelentene.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy 

bemutatták itt az egyesület tevékenységét mint egy Magyarországon 
bejegyzett civil szervezetet, egyesületet, amely ilyen nemzetpolitikai 
feladatokkal foglalkozik, és némiképp igyekszik összefogni az Erdélyből 
áttelepült magyarokat itt az anyaország területén is.  

Amire Szávay képviselő úr utalt a kérdésében, hogy mi történt eddig, itt 
B. Kis Béla elnök úrtól is elhangzott többféle vágy és kérelem. Az első az volt, 
hogy létrejöjjön valamiféle hivatalos kapcsolat a bizottsággal. Valóban, itt az 
elmúlt időszakban én az elnök úrtól tájékozódtam arról, hogy volt, hogy ő 
kereste a bizottságot, ezt a kapcsolatot továbbutalták az akkori Autonómia 
albizottsághoz, ahol gyakorlatilag sor került egy találkozóra Szili Katalin elnök 
asszonnyal, majd idén nyáron mint a bizottság új elnökét engem kerestek 
meg, és én akkor arra tettem ígéretet, hogy itt, a bizottság előtt bemutathatják 
az egyesületet - tehát az első kis eredmény már megvan a hivatalos 
kapcsolatfelvételre.  

Mindazokra a kérdésekre, amelyekben pénzt, fegyvert és paripát kért a 
katonáknak: a bizottságnak ilyen irányú forrásai nincsenek. Itt Szászfalvi 
alelnök úr felsorolt egy pár ma létező lehetőséget. Hogy a jövőben milyen új 
források nyílnak, arról most itt biztonsággal nem tudunk nyilatkozni, de azt 
ígérhetjük önöknek, hogy rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és amikor önök 
jelentkeznek, akkor mint bizottság mi is a rendelkezésükre állunk.  

Köszönöm szépen az önök tájékoztatóját.  
Ezennel ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy jövő héten 
várhatóan háromnapos parlamenti ülés lesz ismét hétfőn, kedden és szerdán, 
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viszont a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és nagykövetjelöltekkel is 
egyeztetve három nagykövetjelölt meghallgatására kerül sor a jövő héten zárt 
ülésen, viszont mivel csak a szerdai időpont volt a megfelelő, így erre a 
házelnök úrtól engedélyt kértünk, hogy ez plenáris ülésnapon 
megtörténhessen, amire az engedélyt megkaptuk. Nagy valószínűséggel tehát 
jövő héten szerdán, december 3-án, 9 órától zárt ülés keretében hallgatnánk 
meg itt, ebben a teremben három nagykövetjelöltet. A mai naptól az ő 
anyaguk, koncepciójuk megtekinthető a bizottság titkárságán.  

Van-e még más bejelentenivaló, kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay 
képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretném 

megkérdezni, hogy a Bethlen Gábor Alappal mi újság így november vége felé, 
mit tudunk róla?  

 
ELNÖK: Úgy döntött az Országgyűlés, hogy ezt a beszámolót olyan 

formában tárgyaljuk meg, hogy a Ház elé is továbbmegy. Rendszeresen 
kérünk időpontot, és igyekszünk egyeztetni a kormány képviselőivel, 
előadóival, tekintettel egyébként arra is, amit a képviselő úr kért, hogy akár a 
miniszterelnök-helyettes urat is nagyon szívesen látnánk ezen a beszámolón. 
Egyeztetjük az időpontot, és remélem, hogy hamarosan napirendre tudjuk 
tűzni a Bethlen Gábor Alap beszámolóját; mint ahogy van egy másik 
feladatunk is: még a Szülőföld Alap talán 2010-es beszámolója, ami viszont 
véget ér itt, tehát úgy döntött a Ház, hogy itt a bizottságban véget ér annak a 
tárgyalása. Úgyhogy két ilyen beszámoló van jelenleg ránk testálva.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen az önök részvételét a bizottsági ülésen, köszönöm 
vendégeinknek, munkatársainknak, a bizottság tagjainak. Ezennel a bizottsági 
ülést bezárom.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 4 perc)  
  

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Molnár Emese  

 
 


