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Napirendi javaslat 
 

1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4649. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. 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  
 
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Szávay István (Jobbik) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
 Szászfalvi László (KDNP) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, köszöntöm a 
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjait, a kedves érdeklődőket. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 jelen lévő képviselővel határozatképes, illetve 
Szászfalvi László alelnök urat én helyettesítem.  

Javaslatot teszek rövid bizottsági ülésünk napirendjére. Első napirendi 
pontunk a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter úr nyújtott be. A mai napon ezzel az a dolgunk, hogy bár 
első helyen a Mezőgazdasági bizottság lett kijelölve, de azt gondolom, tartalmában 
olyan a törvényjavaslat, amely a tavalyi MÁÉRT-döntést is figyelembe vette a külhoni 
értéktárak kapcsán, úgyhogy mindenféleképpen csatlakozzunk a törvényjavaslathoz. 
Az egyebek napirendi pontban majd szeretném tájékoztatni a bizottságot az előttünk 
álló ülésekről, külhoni meghívásainkról, tehát igyekszem egy tájékoztatót adni a 
májusi-júniusi programjainkról. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendhez van-e kiegészítésük. 
(Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Kérdésem lenne, tisztelt elnök úr, méghozzá az, hogy az előterjesztő 

képviseletében van-e jelen valaki, mert, ahogy látom, nincsen. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő képviseletében nincs itt senki, mert a mai napon csak 

a fölcsatlakozásról döntünk. A héten elkezdődik a törvény általános vitája, és amikor 
elérkezünk a módosító javaslatokhoz, tehát a bizottságban is magához a vitához, 
akkor lesz itt az előterjesztő képviselője. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Értem. 
 
ELNÖK: Ma valóban egy rövid bizottsági ülést terveztem, a fölcsatlakozásról 

kell döntenünk. Nem mi vagyunk a kijelölt bizottság, de szeretném, ha a bizottságunk 
részt venne ennek a törvényjavaslatnak a vitájában, munkájában.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a kiküldött napirendi 
javaslatunkat. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Tehát a bizottság jelen lévő tagjai egyhangú döntéssel a mai napirendet 
elfogadták. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény módosításáról szóló T/4649. számú törvényjavaslat 

Első napirendi pontunkban - nem kívánom még egyszer megismételni - arról 
kellene szavaznunk, hogy a T/4649. számú törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be 
vitához kapcsolódó bizottságként. A határozattal kapcsolatban van-e észrevétel, 
módosítás? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
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Kérdések, észrevételek 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Bár szó volt arról, hogy majd részletesen akkor 

fogjuk ezt a javaslatot tárgyalni, amikor ezzel kapcsolatban dolgunk lesz, de ha most a 
felcsatlakozásról döntünk, akkor is hozzá kell hogy szóljak a mi vonatkozásunkban 
két dologgal kapcsolatban. Egyrészt én nagyon köszönöm és nagyon helyes, hogy 
elnök úr odafigyel arra, hogy ha ilyen javaslatok keringenek a Házban más 
bizottságoknál, megnézi, hogy mi az, amihez a mi bizottságunknak is köze lehet. Erre 
én bíztatom elnök urat a továbbiakban is, hogy mindig csapjon le az ilyen és ehhez 
hasonló javaslatokra, és mazsolázzuk ki azt, aminek külhoni magyar vonatkozása van. 
Ez jó és helyes, ha ezt megcsináljuk, de akkor én azt javasolom képviselőtársaimnak, 
hogy érdemben is beszéljünk ezekről a kérdésekről. A felcsatlakozásra viszont én 
most nem fogok tudni igennel szavazni, méghozzá azért, mert a javaslatban olyan 
korlátozó rendelkezések vannak, amikkel nem tudok egyetérteni, és egyébként nem is 
értem, kedves képviselőtársaim, főleg úgy nem értem, hogy a javaslat az indoklásban 
tényleges és érdemi indokolást nem tartalmaz; az 5., a 8. és a 14. §-ról beszélek. 

Onnan közelítek, hogy a Magyar Állandó Értekezlet miatt van itt többek között 
ez a javaslat. A Magyar Állandó Értekezlet kapott különböző jogosultságokat és 
lehetőségeket az értéktárak összeállítása kapcsán, most ezeket kívánják - számomra 
teljesen érthetetlen és fölösleges módon - szűkíteni úgy, hogy az ellenzéket ebből még 
onnan is kigolyózzák, ahonnan eddig esetleg elfelejtették volna. 

Az 5. § úgy szól, a régi szöveg: „A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: 
MÁÉRT) a külhoni magyarság értéktárat hozhat létre.” Az új szöveg szerint a 
MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezetek hozhatják létre ezt az értéktárat. A 14. § 
szerint a Hungarikum Bizottságba eddig a MÁÉRT által delegált 3 személy 
kerülhetett be, most egy olyan változtatást találunk, hogy a MÁÉRT-en részt vevő 
külhoni szervezetek által delegált 3 személy. Érdemi indoklást egyébként a 
javaslatban ezzel kapcsolatban nem találunk, mint ahogy nem találunk azzal 
kapcsolatban sem - illetve, amit találunk, az nem pontosan igaz -, hogy eddig bárki 
kezdeményezhette valaminek a bekerülését a magyar értéktárba, de most már nem. A 
régi szöveg úgy szólt: „Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei 
értéktárba, valamint a külhoni magyarság értéktárába bárki kezdeményezheti.” Az új 
szöveg pedig megmondja, hogy melyik - egyébként gyakorlatilag a Fidesz által 
delegált meg felállított - bizottság élhet ilyen kezdeményezéssel. 

Egész egyszerűen nem értem ezt, képviselőtársaim, főleg itt, a Nemzeti 
összetartozás bizottságában, mondják meg, hogy ezekre a lépésekre most miért van 
szükség. Az egész Hungarikum Bizottság eleve úgy áll fel, hogy abban csak és 
kizárólag az önök emberei vannak, a kormányzat által delegált, a minisztériumok által 
delegált tagok vannak, illetve 2 főt választhat a parlament, és önök - az önöktől 
megszokott elegancia szerint - szintén 2 kormánypárti képviselőt tettek bele a 
parlament részéről, még véletlenül se egy ellenzékit és egy kormánypártit, a Magyar 
Állandó Értekezleten pedig eddig sem volt jellemző az, hogy akár az MSZP, akár a 
Jobbik elkezdjen azon izmozni, hogy a határon túli magyarok éppen kit delegáljanak 
ezekbe a bizottságokba.  

Teljesen fölösleges, értelmetlen, rosszízű módosító javaslat gyakorlatilag mind 
a három. Olyan területeken vagy ügyekben próbálja még inkább az önök eddig is 
meglévő túlhatalmát és túlbiztosítottságát erősíteni, amivel kapcsolatban túlzottan 
sok beleszólása az ellenzéknek eddig sem volt. Ezek olyan elvi kérdések, amelyek 
semmi másra nem jók, csak hogy újabb rossz és negatív gesztust tegyenek mindenféle 
olyan kommunikáció irányában, ami a nemzeti összetartozásról és együttműködésről 
szól.  
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Ebben a bizottsági teremben számos alkalommal beszéltünk már arról, 
legutóbb például az európai érdekképviseleti alapítvány működése kapcsán, amikor 
Kövér elnök úr kabinetfőnöke, Veress László 15 percen keresztül beszélt a nemzeti 
együttműködés és a nemzetpolitikai konszenzus meg a pártok fölött álló összhang 
szükségességéről, majd a következő napirendi pontban egy fideszes felvidéki 
párttábort támogattunk - egyébként a közös alapítványunkból - 3 millió forinttal, és 
ez megint egy ilyen dolog. Egész egyszerűen erre nincsen szükség, ez egy teljesen 
fölösleges, rossz és negatív gesztus az önök részéről.  

Nagyon sajnálom, hogy most nincs itt, aki ezt érdemben el tudná magyarázni a 
minisztériumból, hogy miért van erre szükség, hogy a Magyar Állandó Értekezlet 
tagjai között megint különbséget tegyünk. A Magyar Állandó Értekezlet arról szól, 
hogy egységesen képviseli az egész nemzetet, a Kárpát-medence magyarságát. Önök 
most idehoznak két teljesen fölösleges javaslatot, amelynek csak az a lényege, hogy 
hogyan tegyünk megint különbséget a Magyar Állandó Értekezlet tagjai között, és 
hogy hogyan rekesszük ki az egyébként semmilyen komolyabb politikai súllyal nem 
rendelkező döntésből az ellenzéki képviselőket. Én kérem és javaslom ennek 
megfontolását az önök számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Van-e még más észrevétel a döntéshozatal előtt? (Jelzésre:) Dunai Mónika 

képviselő asszony! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Magam természetesen támogatom, hogy 

csatlakozó bizottságként vegyünk részt ennek a napirendnek a részletes vitájában, és 
némiképpen nem értem, hogy Szávay István miért fog most nemmel vagy 
tartózkodással szavazni. Ugye, azt mondta, hogy nem fogja megszavazni a mai 
határozatunkat. (Szávay István: Közben meggondoltam magam.) Viszont az ön 
logikájából pont az következik, éppen hogy igennel kellene önnek szavaznia, mert 
akkor nyílik lehetősége arra, hogy a bizottságban a részletes vitát lefolytassuk, ön 
föltehesse a kérdéseit, és abban a vitaszakaszban itt, a bizottságban nyilván meg fog 
jelenni az előterjesztő vagy az előterjesztő képviselője. Tehát csak amellett szerettem 
volna érvelni, hogy Szávay Istvánt meggyőzzem arról, hogy neki is az a jó, hogyha 
megszavazza a mai határozatunkat, vagyis hogy csatlakozó bizottságként vegyünk 
részt ennek az előterjesztésnek a vitájában. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Igen, mire végigmondtam az előző gondolatomat, addigra egyébként 

magamban már én is erre jutottam, hogy ebből a szempontból inkább ez lesz a helyes 
és majd a kritikáimat ott mondom el, bízva abban, hogy talán van értelme meg lesz 
haszna, de köszönöm szépen képviselőtársamnak az abszolút konstruktív 
hozzászólását. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy látom, hogy további hozzászóló ehhez az ügyhöz nincs. Képviselő úr 

elismerő szavait köszönöm szépen én már nem kezdem el őt győzködni arról, amit 
Dunai képviselő asszony mondott, én is úgy gondolom, hogy miután itt ma 
gyakorlatilag egy ügyrendi döntést hozunk abban az ügyben, hogy részt kívánunk 
venni a részletes vitában, én is arról akartam meggyőzni Szávay képviselő urat, hogy 
ezt a döntést támogassa. 
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A törvényjavaslat egészére jelentkezünk be, tehát az 1-20. §-okra, kapcsolódó 
bizottságként. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezzel a határozattal egyetért. 
Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen. 

A bizottság egybehangzó döntést hozott arról, hogy fölcsatlakozunk a 
törvényjavaslathoz. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pontban a következőt szeretném elmondani bizottságunk 
ma látható programjairól az elkövetkezendő hetekben, illetve arra fogom majd kérni a 
bizottság munkatársát, dr. Sándor Tamást, hogy mindezt egy kör e-mailben is 
erősítse meg a bizottság tagjainak.  

A következő bizottsági ülésünket a jövő héten fogjuk tartani, május 20-án, 
szerdán. Ez a szokásainktól eltérő, részben azért lesz így, mert ugyan ez egy B-hét, de 
nem lesz hétfőn plenáris ülés, mert a Parlament épületében NATO-csúcs 
rendezvényre kerül sor, ezért a B-hét hétfői programja keddi napra kerül át. Viszont 
mi azért tartjuk szerdán 11 órakor, mert a külüggyel egyeztetve egy nagykövetjelölti 
meghallgatást is kell tartanunk zárt ülésen, illetve ekkor kerülhet sor arra, amiről ma 
döntöttünk, a hungarikumokról szóló törvényjavaslat részletes vitájára. Szintén a jövő 
héten, szerdán kerülhet sor a költségvetési törvényhez való felcsatlakozásunkra is, 
ugyanis, ha a héten benyújtásra kerül a költségvetési törvény, akkor minden 
bizottságnak döntést kell hoznia arról, hogy ott milyen fejezetekre kíván 
fölcsatlakozni. 

Június 1-jén, hétfőn, 9 órakor tartanánk bizottsági ülést, melyen a 
Határtalanul! programmal kapcsolatban lenne egy részletes tájékoztató részben a 
támogatáskezelő, a minisztérium részéről, részben két iskolát kerestünk meg, hogy az 
eddigi tapasztalataikról számoljanak be, illetve egy, a Határtalanul! programban részt 
vevő utazási irodát is sikerült elérnünk, úgyhogy azt gondolom, elég széles képet 
kaphatunk a Határtalanul! programról. Viszont úgy tűnik, hogy másnap, kedden, 
június 2-án is bizottsági ülést kell tartanunk, akkor kerülne sor a költségvetés - 
feltételezzük ezt az időpontot - részletes vitájára és a módosító javaslatokról történő 
szavazásra, tudniillik a mai menetrend szerint úgy tűnik, hogy június 2-5. között kell 
ezt minden bizottságnak megtennie.  

Azért javaslom a keddi napot, mert közben meghívást kapott a bizottság 
Marosvásárhelyről egy látogatásra június 4-én, a nemzeti összetartozás napjára. Ez 
azt jelenti, hogy 3-án kellene kiutazni a bizottság tagjainak, 5-én, pénteken vissza, 4-
én pedig az egész napot ott töltenénk. Egy közös meghívást kaptunk Bíró Zsolt elnök 
úrtól, a Magyar Polgári Párt részéről, ők az RMDSZ-szel közösen szerveznek most 
eseményeket Marosvásárhelyen, június 4-én. Illetve Bíró elnök úr ma reggel 
tájékoztatott arról, hogy két nagyon fontos találkozót szerveznek a bizottság tagjai 
számára részben az orvosi egyetem vezetőivel, részben pedig egyházi vezetőkkel. 
Ismerjük a mai erdélyi közállapotokat, a megbeszélés két fontos témát is érint, 
egyrészt az orvosi egyetemet, másrészt az egyházi ingatlanok ügyét. Itt arra szeretném 
majd kérni a bizottság tagjait, hogy a héten, ha tudnak, hétvégéig jelezzenek vissza, 
hogy az itthoni, magyarországi programjaikkal ez hogyan egyeztethető össze, tudnak-
e jönni. Még egyszer mondom, 3-án egy reggeli indulás lenne és egy péntek késő 
délutáni, kora esti érkezés, tehát szerda-csütörtök-péntek, ugyanakkor, mint az előbb 
mondtam, előtte hétfőn és kedden is bizottsági ülést kell tartanunk. 

A következő hetek programjáról annyit tudunk, hogy június 15-én, hétfőn - 
erről döntött a parlament - egy B-héttel véget ér a normál parlamenti program, ez az 
ülésszak, onnantól kezdve már rendkívüli ülések következnek jobb esetben június 
végéig, rosszabb esetben július elejéig. Akkor már arra kell készülni, hogy nincs A-hét 
és B-hét, hanem hétfőn, kedden, szerdán is ülésezések várhatók. Viszont június 16-17-
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ére kaptunk egy meghívást Kárpátaljára, melyhez a beregszászi főkonzul úr, 
Szalipszki úr segítségét vesszük igénybe, ő szervezi a bizottság beregszászi látogatását. 
Ez egy keddi és szerdai nap lenne, kedd délelőtti kiutazással, délutáni programokkal, 
szerda délelőtti hivatalos találkozókkal és szerda délutáni visszautazással.  

Tehát ez az, amit ma egyelőre előre látunk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? E-mailben el fogjuk ezt küldeni önöknek, és még egyszer mondom, a 
június 4-ével kapcsolatban pedig péntekig várjuk a visszajelzést, hogy körülbelül hány 
emberre számíthatunk a bizottságból. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a gazdag tájékoztatót, elnök úr. 

Ha kimegyünk Erdélybe, azért erről majd én szeretném kérni, hogy részletes írásos 
anyagot is kapjunk, annál is inkább, mert hétköznap 3 napra elmenni, ez szerintem 
többünknek sok, ugyanakkor fontos lehet. Örömmel hallom, hogy mind az RMDSZ-
szel, mind az MPP-vel fogunk találkozni, de szerintem jó lenne, ha az önök egykori 
szövetségesével, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőivel is tudnánk találkozni ebben 
a 3 napban. A kárpátaljai úthoz pedig jó utat kívánok a bizottság többi tagjának, én 
ezt itthonról fogom szemlélni, de remélem, hogy sikeres és eredményes lesz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Amint a hivatalos meghívót a részletes programmal megkaptuk, 

abban a pillanatban ezt körbeküldjük. A június 4-ei marosvásárhelyi bizottsági 
látogatással kapcsolatban annyit, hogy a politikai pártokkal való találkozáson túl 
sokkal fontosabbnak tartom azt, amiről az előbb szóltam, amit Bíró elnök úrral 
egyeztettem, hogy az egyetemi és az egyházi vezetéssel találkozhatunk, ahol napi, 
fontos ügyekről kaphatunk tájékoztatást és esetleg nyújthatunk nekik segítséget, de 
amint a részletes programtervet megkaptuk, azt küldjük. Köszönöm szépen.  

Úgy látom, más hozzászólás nincs, a bizottsági ülésünket lezárom (Jelzésre:), 
illetve nem zárom le. Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat! Csak felmerült bennem, ez az út busszal 

lenne? Merthogy van repülőgép is Marosvásárhelyre, ami meggyorsítaná az utazást. 
 
ELNÖK: Igen, de a következő a helyzet. Van repülőjárat, sajnos a számunkra 

legrosszabb időpontban, kedden és szombaton, tehát ez már 5 napra nyújtaná meg a 
kiutazásunkat, úgyhogy vélhetően kisbusszal vagy autókkal történik ez az utazás, de 
Marosvásárhely így is legalább 10 óra, ezért mondom, hogy a szerda és a péntek az 
utazással fog eltelni.  

Van-e még más kérdés? (Jelzésre:) Tessék, képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, de mégiscsak ezen pörgök, elnök úr. 

Azért szombaton kimenni és kedden visszajönni egy rövid héten, az biztos, hogy jobb 
lenne. 

 
ELNÖK: Tehát megfordítani? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen. Jön-megy a gép mindig délben, tehát 

szombaton délben kimenni és kedden délben visszajönni egy rövid héten, szerintem 
jobb lenne. 

 
ELNÖK: A meghívás 4-ére, csütörtökre szól, június 4-ére, tehát az egy konkrét 

dolog, ők azt onnan nem akarják mozgatni. Egyébként így van, ha ez csak a helyi 
egyházi, civil szervezetekkel, oktatási intézmények vezetőivel történő találkozás lenne, 
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azt lehetne mozdítani különböző napokra, de a június 4-ét, a csütörtöki programot 
nem. A többit megbeszéljük utána. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a türelmüket, a bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


