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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:  
Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket. 
Köszöntöm alelnök urakat, képviselőtársaimat a bizottságból, kedves vendégeinket, 
minden kedves érdeklődőt, és külön tisztelettel köszöntöm Haág Tibor 
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, aki a kormány 
képviseletében jelent meg.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Dunai Mónika képviselő 
asszonyt Bóna Zoltán képviselő úr helyettesíti, Petneházy Attila képviselő urat pedig 
Szászfalvi László alelnök úr. Mindkét képviselőtársunk igazoltan van távol, a 
Kulturális bizottság ma Nyíregyházán tartja kihelyezett ülését.  

Kérem a bizottságot, hogy határozzunk a mai napirendünkről. Első napirendi 
pontunk a költségvetésről szóló törvényjavaslat, második napirendi pontunk pedig az 
egyebek. Ki az, aki egyetért a napirenddel. Aki igen, az, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem? (Szávay István jelentkezik.) A napirendhez 
kíván hozzászólni, képviselő úr? (Szávay István: Igen.) Szavazás közben vagy utána 
is jó? (Szávay István: Utána.) Tehát a bizottság egybehangzó igennel a napirendet 
elfogadta. Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném javasolni, illetve 

kérni, elnök úr, hogy az egyebek napirendi pontban, ha megtennéd, hogy egy néhány 
mondatot az írországi látogatásodról, ha mondanál a bizottságnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rendben.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10377. szám) 

Nos, első napirendi pontunk - elfogadtuk a napirendet - a költségvetés és az 
ahhoz kapcsolódó módosítók. A vitát két szakaszban fogjuk lefolytatni. A részletes 
vita első szakaszában kerülhet sor arra, hogy a kisebbségi, illetve többségi véleményt 
el tudjuk mondani a költségvetésről általában, illetve annak nemzetpolitikai részéről, 
illetve ez a vitaszakasz szól arról, hogy maga a költségvetési törvényjavaslat megfelel-
e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek és illeszkedik-e a 
jogrendszer egységébe. Az első vitaszakaszt tehát megnyitom, kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ebben a szakaszban kívánnak-e szólni. Már előzetesen is jelezték, hogy 
van kisebbségi vélemény. (Jelzésre:) Kiss László képviselő úrnak adom meg a szót. 

Észrevételek, vélemények 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha megengedi a tisztelt 
bizottság, akkor a kritikai megjegyzéseimet együttesen mondanám el, hogy ne húzzuk 
azzal az időt, hogy több dologra tagoljuk szét a vitát. 

A szocialista párt álláspontja az, hogy a költségvetés továbbra is azokkal a 
problémákkal küzd, amelyeket az előző években is elmondtunk, és ezért nem tudjuk 
támogatni. Bár nagyon szépen köszönjük ezt a táblázatot, amit készítettek számunkra, 
ezt legutóbb vetettük föl - azt hiszem, éppen Szávay képviselőtársam -, hogy jó lenne 
látni egységében, miről is beszélünk a nemzetpolitikai szakterület kapcsán. Nagyon 
jó, hogy van ez a táblázat, és ez nem is az önök kompetenciája vagy problémája - és 
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akik elkészítették, az övéké sem -, hogy még mindig úgy látjuk, nagyon szétaprózódott 
a terület, amely az átláthatóságát és a transzparenciáját azért erősen megkérdőjelezi a 
nemzetpolitikai területnek.  

Úgy látjuk, hogy ez a költségvetés egy választási költségvetés lesz, azonban 
összességében még annyi kiadást sem tervez a kormány elkölteni, mint amennyit 
elköltött az előző évben, ezért aztán úgy gondoljuk, hogy a költségvetés 
fenntarthatósága is megkérdőjelezhető. Számos olyan költségvetési előirányzat 
növekedik a területen, amiről azt gondoljuk, hogy ez nem indokolt, ilyen például a 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., mellette párhuzamos struktúra kiépülése. 
Továbbra is problémánk az, hogy a nemzetgazdasági, illetve külgazdasági szempontok 
sokszor ütköznek a nemzetpolitikai szempontokkal, és azt gondoljuk, hogy ez a 
tendencia a költségvetésből is látványos, hogy továbbra is így marad.  

Több alkalommal jeleztük, hogy a vajdasági és a kárpátaljai gazdasági 
fejlesztési programokat támogatjuk, és reményünket fejeztük ki annak kapcsán, hogy 
itt egy olyan támogatási rendszer fog kiépülni, amely pártatlan, és amely a régiók 
egészének a támogatását és a magyarság egészének a támogatását szolgálja. Ehhez 
képest viszont azt látjuk, hogy a pénzkeret felhasználását felügyelő testület 
felállításában csak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget, Horvátországban a 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét kívánják bevonni, és hasonló a 
helyzet Délvidéken is, ezt mindenképpen problémásnak tartjuk. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet kapcsán folyamatosak a kritikáink, most 
nem mondanám el azokat, napokig lehetne csemegézni azok közül a különböző kiváló 
programok közül - idézőjelben értem -, amelyek megvalósítása semmiféle 
nemzetpolitikai célt nem szolgál. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a forrás máshol jobban 
tudna hasznosulni és erre részletes javaslatot is tettünk, nyilván, ha van kérdés, akkor 
a vita kapcsán ezeket megindokoljuk.  

Összességben, tehát a Magyar Szocialista Párt az elmondott érvek alapján nem 
támogatja a költségvetés elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Több szempontot hasonlóan és néhány dolgot azért mi különbözőképpen 

látunk, mint ahogy most ellenzéki képviselőtársam elmondta. A 2017-es költségvetés 
nemzetpolitikai vonatkozású sorait áttekintve azt mindenképpen szeretnénk 
kihangsúlyozni, és mi azt látjuk - egyébként az MSZP-vel szemben -, hogy végre van 
egy érdemi növekedés a nemzetpolitikai célú támogatások tekintetében. Mi az elmúlt 
hat évben következetesen azt az álláspontot képviseltük, hogy minden olyan 
kezdeményezést, törekvést és forrásbővítést, amit helyesnek és jónak gondoltunk a 
kormányzat részéről, azt mindig őszintén, konstruktív ellenzékként is támogattuk, 
ugyanakkor mindig felhívtuk a figyelmet számos területen a források bővítésének a 
szükségességére. Tehát összességében van előrelépés ebből a szempontból a 
költségvetésben. Nem gondolom, hogy választási költségvetés lenne, sőt, ha választási 
költségvetés lenne, akkor ennél talán még nagyobb forrásbővítésekkel lehetne és 
kellene számolni, ugyanakkor konkrét ügyek tekintetében vannak hiányérzeteink.  

Bár összességében nő a nemzetpolitikai célú támogatások összege, van több 
olyan fontos terület, amivel kapcsolatban továbbra is úgy érezzük, hogy nem kellő 
figyelmet fordít rá a kormány, ilyen például csángó testvéreink, a csángómagyarok 
ügye; ezzel kapcsolatban konkrét módosító javaslattal is éltünk. Bizottságunk előtt az 
elmúlt egy évben két alkalommal is terítéken volt a csángókérdés, úgy érezzük, hogy 
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ezzel kapcsolatban lenne még feladata, sőt továbbmegyek, kötelessége is 
Magyarországnak és a magyar államnak.  

Azt konkrétan elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Balassi Intézetnek juttatott 
költségvetési források jelentősen csökkennek. Szeretném kérdezni - igazából nem 
tudom, hogy kitől, talán elnök úrtól -, tudunk-e valamit arról, hogy ennek mi állhat a 
hátterében, kell-e esetleg hosszú távon azzal számolni, hogy a Balassi Intézet akár 
megszűnik vagy a feladatait valamilyen módon átszervezi, átadja valaki másnak. 
Érthetetlen, hogy miért van ez a támogatáscsökkenés.  

Továbbra is kritika tárgyává tesszük, hogy számos fontos tétel, számos fontos 
ügy nem szerepel önálló költségvetési sorként, ilyen például a Kárpát-medencei 
Magyar Jogsegélyszolgálat, a Magyar Ifjúsági Konferencia vagy éppen a külhoni 
hadisírgondozás, és még több ilyet is tudnék sorolni.  

Egyet kell hogy értsek az előttem szóló képviselőtársammal azzal kapcsolatban, 
egyébként köszönöm szépen ezt a táblázatot - erről, ha jól emlékszem, főosztályvezető 
úrral tavaly is beszéltünk már, és akkor vállalta főosztályvezető úr, hogy egy ilyet el 
fog készíteni, készíttetni, hogy egy ilyet látni fogunk -, azért ez mindenféleképpen 
haladás a korábbiakhoz képest. Ugyanakkor másik részről meg arra világít rá, amit mi 
sok éve kritika tárgyává teszünk, hogy túlzottan szétszabdalt a nemzetpolitikai 
támogatási struktúra a kormányzaton belül ahhoz képest, hogy egyébként van egy 
Nemzetpolitikai Államtitkárság és van egy nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli 
miniszter. Értem azt - ez többször elhangzott, például Balog miniszter úr is elmondta 
-, hogy a kormánynak egyáltalán nem szándéka ezeknek a támogatásoknak az 
összpontosítása, sőt kifejezetten azt tartják jónak és helyesnek, hogy minden 
minisztériumban van egy főosztály meg egy szoba és két ember, aki nemzetpolitikával 
foglalkozik, mi értjük ezt a szándékot, ettől függetlenül sem értünk vele egyet. 
Ezeknek a támogatási formáknak és struktúráknak egy sokkal inkább 
központosítottabb szinten való kezelésével értenénk egyet.  

A Bethlen Gábor Alap, ami a legtöbb kritikát érdemli és érdemelte az elmúlt 
években is a kormányzat nemzetpolitikai támogatásai tekintetében, nos, döbbenten 
tapasztaljuk, hogy már az eddig meglévő és egyébként túlzottan ki nem bontott 
költségvetési sorok, alsorok is eltűntek. Még kevésbé lesz a Bethlen Gábor Alap 
átlátható, még kevésbé lesz ellenőrizhető, még kevésbé van a döntéshozók keze 
megkötve azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésükre álló, egyébként nem kevés 
forrást milyen módon fogják elkölteni. A konkrét sorokból gyakorlatilag most már 
csak a Magyarság Háza programjának a támogatásai vannak, ezt semmiképpen sem 
tartom elfogadhatónak.  

Szeretném itt is kérdezni elnök urat, tudunk-e valamit arról, hogy mi volt a cél 
azzal kapcsolatban, hogy a Bethlen Gábor Alap költéseit még jobban elrejtsük, illetve 
még nagyobb szabadságot és mozgásteret adjunk azoknak a döntéshozóknak, akik 
ezek fölött a milliárdok fölött döntenek. Miért van az, hogy ezek a támogatások most 
már gyakorlatilag csak egy összegként szerepelnek a költségvetésben? Nem ebbe az 
irányba kellett volna haladni, hanem éppen az ellenkező irányba, világosabbá tenni és 
még a korábbiaknál is pontosabban kibontani, hogy az a sok milliárd forint, amit a 
Bethlen Gábor Alap kezel, azt pontosan hogyan, milyen célokra és kik költhetik el.  

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetről nekem is kell szólnom, annál is inkább, 
mert most már több mint egy évvel ezelőtt volt az a parádés bizottsági 
meghallgatásunk itt Szász Jenő elnök úrral, akkor sem tudott túl sok érdemi dologról 
beszámolni és a konkrét kérdésekre válaszolni az általa 1,2 milliárd forintból 
működtetett kamuintézet tekintetében, és az elmúlt egy évet áttekintve vagy az elmúlt 
egy évet tekintve is azt látjuk, hogy nem túl sok mozgás történt az intézetben. 
Úgyhogy én szívesen fölvetném azt, elnök úr, hogy vendégeljük meg ismét Szász elnök 
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urat egy bizottsági ülésen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az általa vezetett intézet 
nemzetstratégiai kutatómunkájáról mit tudna elmondani, hogy az elmúlt egy évben 
milyen nemzetstratégiai kutatásokat végeztek.  

Ettől függetlenül mi továbbra is úgy gondoljuk egyébként, hogy erre az 
intézetre szükség lenne, csak ennek az intézetnek nemzetstratégiát kellene kutatnia. 
Lenne bőven feladata, akár a külhoni magyarság tekintetében egy olyan tudományos 
műhelyként működve, amely a kormányzati döntéshozatalt, a különböző 
nemzetpolitikai testületek döntéshozatalát szakmai anyagokkal, stratégiai 
javaslatokkal előkészítené. Egyetlenegy ilyet nem láttunk az elmúlt egy évben. És 
amire külön szeretném felhívni a figyelmet - az utóbbi időben elég sokat foglalkoztam 
vele, ezért is kértem egyébként elnök urat, hogy Írországról beszéljünk, én magam is a 
múlt hét végén voltan Dublinban -, kiemelt jelentőségét látnám annak, hogy a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet foglalkozzon a külföldi magyar közösségekkel.  

Egyébként is azt gondoljuk, hogy a magyar nemzetpolitikában szükség van egy 
alapvető szemléletváltásra azzal kapcsolatban, hogy be kellene látni és tudomásul 
kellene venni azt, hogy tíz- és százezres magyar közösségek vannak a világ 
nagyvárosaiban, akik nem kalandvágyból mentek ki, ezt felejtsük el, nem is kívánnak 
rövid időn belül hazamenni, tartósan, hosszú távon abban a városban akarnak 
berendezkedni, és ezeknek a közösségeknek a segítésére a magyar kormánynak 
gyakorlatilag az égvilágon semmilyen elképzelése és stratégiája nincsen. Egy van, az 
nagyon jó, egyébként ezt el kell mondanom, hogy a Kőrösi-program kapcsán ott is 
nagyon jókat mondtak nekünk a helyiek Dublinban, tehát a kiküldött két 
ösztöndíjassal nagyon elégedettek voltak és maga a program jó, ezt mi is így 
gondoljuk, de azért ez a százezres magyar közösségek megtartása tekintetében nagyon 
kevés.  

Iskolarendszerre, intézményekre, a hitoktatás megszervezésére vagy legalábbis 
a lelkiélet megszervezésére lenne szükség, ehhez pedig alapvető fontosságú lenne 
háttértanulmányok, felmérések, stratégiák, elemzések elkészítése. Ez lehetne, és 
amennyiben mi erre felhatalmazást fogunk kapni akár a következő, akár az azt követő 
választáson, akkor a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek ez lesz az első számú 
feladata, de én ennek a fontosságára már most szeretném képviselőtársaimnak a 
figyelmét is felhívni és a kormányét is fel fogom hívni több alkalommal, hogy el kell 
gondolkodni azon, hogy ezeknek a százezres magyar közösségeknek a megtartása, 
identitásgyengülésük megakadályozása érdekében milyen lépéseket kellene és lehetne 
nekünk itt, Magyarországon tennünk. 

Összességében, minden pozitívumával együtt - és ezt fontosnak tartottam, 
hogy elmondjam -, ezzel együtt is úgy látjuk, sajnos még mindig a negatívumok és a 
hiányosságok vannak többségben, ezért a javaslatot a Jobbik nem fogja tudni 
támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Szászfalvi László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr.  
Tisztelt Bizottság! A többségi álláspontot szeretném röviden összefoglalni és 

ismertetni. Azt gondolom, hogy egy olyan költségvetés-tervezet áll előttünk, amely 
eddig soha nem tapasztalt mértékben nagyságrendileg megnöveli a nemzetpolitikára 
fordított összegeket, és ezzel támogatja a külhoni magyar nemzetrészeket. Zárójelben 
annyit szeretnék hozzátenni a költségvetési struktúrával kapcsolatban - régi vita ez, 
hogy egységesen van megtervezve vagy nem egységesen van megtervezve -, azt 
gondolom, ha arról beszélünk, hogy nemzetegyesítés, a nemzetegyesítés folyamata, a 



9 

nemzetegyesítés jelentős részén túl vagyunk, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 
a határon túli közösségeket, a külhoni magyar közösségeket is integrálni kell a 
magyar költségvetésbe. Tehát teoretikusan én ezt szeretném reflektálni az előttem 
elhangzott kritikákra, ami legitim vélemény természetesen, tehát az is egyfajta 
megközelítés.  

Azt gondolom, hogy a mi megközelítésünk pedig az, hogy egy nemzetegyesítési 
folyamat tekintetében a központi költségvetés már nemcsak Magyarország 
költségvetése, hanem már nemzeti költségvetés és a nemzeti költségvetésben 
integráltan szerepelnek azok a területek - minisztériumokhoz és egyéb alapokhoz 
kötve -, amelyek a határon túli külhoni közösségeink költségvetési támogatását 
jelentik. Tehát nagyságrendileg megnövekedtek a támogatások, az összegek, és azt 
gondoljuk, hogy mindezek a lehetőségek a határon túli magyar közösségeink, a 
külhoni magyar közösségeink megmaradását segítik és támogatják.  

Sokrétű és sokszínű program, nemzetpolitikai programok bontakoztak ki az 
elmúlt években. Az első fontos terület a Nemzetpolitikai Államtitkárság, ahol sikeres 
programok indultak el az elmúlt esztendőkben. Ismerjük mindannyian, ebben a 
bizottságban külön nem kell magyarázni a tematikus éveket, amelyek jelentősen 
hozzájárultak a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás fejlesztéséhez. Évek óta 
működik a Kőrösi Csoma Sándor-program, emellett most elindult a Petőfi Sándor-
program és mindkét program jelentős eredményeket hozott a külhoni magyarság 
identitásának a megerősítésében. A Miniszterelnökség fejezetében - mint ahogyan azt 
látja mindenki most már a táblázatból is - másfél milliárdos, tehát egy nagyon 
jelentős mértékű növekedést jelent a költségvetési soron a nemzetpolitikai 
tevékenység támogatásának előirányzat-növelése. Azt gondoljuk, hogy ez a másfél 
milliárdos plusz mindenféleképpen megalapozza azoknak a programoknak a további 
jelentős megizmosító és megerősítő támogatását, amelyek elindultak az elmúlt 
időszakban.  

A másik fontos terület a külhoni magyarság oktatási, kulturális intézményeinek 
és szervezeteinek a támogatási rendszere. Az a tapasztalatunk, nyilván 
mindannyiunknak, hogy a szomszédos államokra nem igazán számíthatunk ezeknek 
az intézményeknek vagy ezen intézményrendszereknek a fenntartásában - bár 
jegyezzük meg, hogy az ő feladatuk lenne, az ő kompetenciájuk lenne -, éppen ezért a 
magyar államnak segítenie, támogatnia kell ezeket az intézményeket mind a 
működtetésben, mind a fejlesztésekben és a beruházásokban. 2010 óta jelentős 
összegeket fordítottunk már erre a feladatra és a 2017-es esztendőben még további 
jelentős források állnak majd rendelkezésre. A Bethlen Gábor Alap előirányzata 
csaknem kétszeresére nő a költségvetési tervezet szerint az előzőekhez képest és 
ugyancsak jelentősen növekszenek majd az EMMI-ben a határon túli magyar oktatás 
és kultúra támogatásának az elkülönített forrásai.  

Végül, de nem utolsó sorban azt is látjuk, hogy bár jelentős erőfeszítéseket 
tettünk az elmúlt esztendőkben kulturális és oktatási intézményeink működtetésére 
és fejlesztésére a határon túli nemzeti közösségeinkben, de nyilvánvalóan az 
identitásmegtartás szempontjából ezen túlmenően komoly erőfeszítéseket kellett és 
kell tennünk arra, hogy a gazdaságfejlesztésre is jelentős erőket összpontosítsunk. Az 
elmúlt időszakban elindult a vajdasági gazdaságfejlesztési program, illetve 
megkezdődött Kárpátalján is a gazdaságfejlesztési program. Örömmel látjuk és 
tapasztaljuk azt, hogy nem álltunk meg és nem állunk meg ennél a két programnál, 
hiszen a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési soraiban külön sorokon 
találhatók az erdélyi, a felvidéki, a horvátországi és a muravidéki gazdaságfejlesztési 
tervek támogatására szánt keretösszegek, amelyek jelentős mértéket tesznek ki, 
megközelítőleg 14 milliárd forintot a következő esztendőben.  
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Tehát azt gondoljuk, ha a vissza nem térítendő támogatások mellett még a 
kedvezményes, államilag támogatott hitelkonstrukciókat is hozzávesszük, akkor ez 
egy jelentős előrelépés lehet a külhoni magyar nemzeti közösségeink identitásának 
megőrzésében és a szülőföldön való megmaradásban. Azt gondoljuk, hogy mind a 
nemzetpolitikai programok, mind pedig a külhoni oktatási, kulturális intézmények 
működtetésére és fejlesztésére, illetve a különböző gazdaságfejlesztési tervek 
megindítására szánt összegek jelentős mértékben növekednek, és ezek a források 
elegendőek arra, hogy a következő évben előre tudjunk lépni ezen a területen is, a 
nemzetpolitika területén is.  

Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a 2017-es költségvetés egy fontos 
lépés a nemzetpolitika területén. Nyugodtan mondhatjuk, hogy most már nemcsak az 
anyaország költségvetését tervezzük, hanem a nemzet költségvetését, és ezért is 
jeleztem azt, hogy mi úgy látjuk, ha a nemzetegyesítés folyamatában gondolkodunk, 
akkor nagyon fontos vagy alátámasztható az az érv, hogy a költségvetésben is 
integráltan szerepeljen a különböző területeken a külhoni magyar közösségek 
támogatása és segítése. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Több jelentkezőt nem látok. Tehát elhangzottak a kisebbségi vélemények és a 

többségi vélemény is, most szeretném megkérdezni Haág Tibor főosztályvezető urat… 
(Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat! Elnök úr, nekem egyrészt volt két 

kérdésem önhöz, másrészt meg lenne még egy-kettő. A véleményem kapcsán 
mondtam el, nem akartam bő lére ereszteni, de alapvetően a vonatkozó költségvetés 
kapcsán még lenne egy-két kérdésem, ha azt szabadna föltennem, legfeljebb válasz 
nélkül maradnak. 

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Egyrészt azt kérdeztem az előbb, hogy a Balassi 

Intézetről tudunk-e valamit, másrészt hogy a BGA-nak miért tűntek el az alsorai. A 
BGA-hoz kapcsolódóan tudunk-e valamit arról, hogy szándékában áll-e a 
kormánynak három év után végre visszaadni a határon túli magyar családoktól elvett 
nevelési-oktatási támogatást. Vagy ha már az, amit az elmúlt két évben önök elvettek 
a családoktól, ha ezek nem is fognak már utólag kifizetésre kerülni, legalább 
visszakerül-e jövőre ez az összeg a korábbi, egyébként 15 évvel ezelőtt meghatározott 
22 ezer forintos szintre, ez lenne az egyik kérdésem. 

A másik, ezt csak most szúrtam ki - bocsánat, nem voltam elég figyelmes -, a 
határon túli műemlék-felújítási program, látom, hogy 200 millió forinttal szerepel. 
Ennek külön nagyon örülök, mert az elmúlt években minden alkalommal nyújtottunk 
be ide módosító javaslatot, képviselőtársam egyébként most is, de itt azért négy vagy 
öt évvel ezelőtt még azt hiszem, egy nevetséges 5 millió forintról indultunk, úgyhogy 
azért szeretném megjegyezni, hogy ezt örömmel láttam. 

Ami kérdésem lenne - lehet, hogy főosztályvezető úrhoz, talán, nem tudom -, 
az Erzsébet-program keretében kialakított erdélyi táborhely és kapcsolódó 
eszközállomány. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hol van ez a táborhely. Csak nem 
véletlenül Tusnádfürdőn-e, vagy valahol máshol? Tehát konkrétan milyen táborról 
van itt szó, amire 430 millió forintot adunk, illetve erre a programra is? 

Ez viszont biztos, hogy főosztályvezető úrhoz szól, a Nemzeti Együttműködési 
Alapnál szerepel egy 256 millió forintos tétel, de ezt én nem tudom értelmezni, hogy 
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ez miért van itt; ez a 2. oldal utolsó előtti sora. Nagyon örülök annak, hogy egyébként 
a Nemzeti Együttműködési Alap nagyon sok pénzt ad határon túli együttműködésre 
és a határon túli magyar civil szervezetekkel való együttműködésre, de a Nemzeti 
Együttműködési Alapnak van egy külön költségvetési sora, tehát pontosan mit jelent 
ez a 256,4 millió forint, ezt szeretném még kérdezni, mást nem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Akkor a vitának ebben a szakaszában kérem főosztályvezető urat, 

hogy részben reagáljon az elhangzottakra, illetve magam is szeretném megköszönni 
ezt a táblázatot, amit a mai ülésünkre elkészített. Egy évvel ezelőtt kaptunk erre egy 
ígéretet, és köszönjük szépen, hogy nem felejtette el. Főosztályvezető úr, öné a szó. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Először is kötelességem elmondani, hogy az előterjesztő véleménye szerint a 
benyújtott törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrendszeri egységbe, megfelel a nemzetközi jogból 
és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás 
szakmai követelményeinek.  

A táblázattal kapcsolatban köszönöm szépen az elismerő szavakat. Nekem az 
volt az ígéretem, hogy ez a költségvetési törvény része lesz. Ez ma a költségvetési 
törvény része. Azért gondoltam, hogy kinyomtatom, és elnök úr engedélyével 
kiosztásra került ez a táblázat, mert látva a költségvetés terjedelmét, gondoltam, nem 
valószínű, hogy minden képviselő fel fogja fedezni ezt a táblázatot benne. Az 1. kötet, 
mindenki tudja, magáról a normaszövegről és a törvény mellékleteiről szól, és van egy 
még vastagabb, az több mint ezer oldalas, a fejezeti kötetek. A fejezeti kötetek 
tartalmazzák részletesen az érintett tárcák, fejezetek soronkénti indoklásait, ennek a 
végén minden tárca szerepelteti azokat az összegeket - amennyiben abban a 
fejezetben van -, amely nemzetpolitikai vagy határon túli feladatok ellátását szolgálja, 
és erről készült egy összesítő táblázat, ami szintén melléklete ennek a fejezeti 
kötetnek. Sejtettem, hogy nehéz lesz így felfedezni, hiszen először szerepel. 

A jövőre nézve szeretném, ha a zárszámadásokban is benne lenne, mégpedig 
olyan módon - azt nem biztos, hogy el tudom érni, hogy ott lesz -, hogy az eredeti 
előirányzat, tehát ami most tervezve van, és hogy ebből mi lett elköltve. De hogy mi 
lett elköltve, az biztos, hogy meglesz, és ha technikailag és időben meglesz rá a 
lehetőség, akkor úgy nyomtatnám ki ezt a táblázatot, hogy én összeszerkeszteném a 
kettőt, tehát hogy mi volt tervezve és mi alakult. Tenném ezt azért is, mert ennek a 
táblázatnak azért van egy olyan gyermekbetegsége - ezt be kell vallanom -, hogy két 
fontos sor kimaradt belőle, magából a táblázatból, ez a borsi Rákóczi-kastély 
889 millió forintos felújítási kerete, ami az előző évhez képest új és az EMMI 
fejezetében a Határtalanul! program 2 milliárdja, ami nem azt jelenti, hogy nincs a 
költségvetésben benne, hanem ebbe a táblázatba nem került bele.  

Ennek annyi oka van, azt tudni kell, hogy a fejezeti köteteket a miniszterek, az 
érintett miniszter, illetve a nemzetgazdasági miniszter az aláírásával hagyja jóvá, és ez 
kerül be, és igazából én magam - ez lehet, hogy az én hibám - nem gondoltam arra, 
hogy az érintett két fejezet ezt a két sort nem minősíti abba a feladatba tartozónak, 
tehát nem kerül bele a táblázatba, tehát ezért nem szerepel most. Magában a 
fejezetben benne van, tehát a költségvetési támogatás megvan rá, csak a táblázatban 
nem szerepel, úgyhogy ez nekem egy tanulópénz, hogy a jövőben akkor így próbálom 
majd alakítani ennek a részét a költségvetésben meg a zárszámadásban és a bizottsági 
ülésekre. 

A Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban az igaz, hogy az 1. számú melléklet 
prezentációja leegyszerűsödött, és abban Szávay képviselő úrnak igaza van, hogy nem 
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túl beszédesek ezek a számok, de a fejezeti kötetekben - a LXV. fejezet a Bethlen 
Gábor Alap - a Bethlen Gábor Alapról benne van maga az alapot kezelő szerv 
vezetőjének és az alap felett rendelkező bizottság tagjainak aláírásával egy 5 oldalas 
dokumentum, amelyben benne van részletesen az, hogy milyen feladatra, milyen 
forrásokat céloznak felhasználni. Tehát tulajdonképpen le van bontva a 
nemzetpolitikai célú támogatások 19,9 milliárdja, és természetesen szerepel a 
Magyarság Háza program 216 milliós támogatása. Tehát ebben elég sok információ 
benne van, az igaz, hogy a prezentáció így, első ránézésre kevés információt ad, de a 
fejezeti kötetekben ez megtalálható.  

Az Erzsébet-programmal kapcsolatban, hogy konkrétan milyen táborok és hol 
vannak ezek a táborok, erre sajnos nem adnak választ számomra a fejezeti kötetek. 
Maga a tárca azt jelezte, hogy ők ennyi pénzt terveznek felhasználni ilyen célokra. 
Ugyanez igaz az NCA-val kapcsolatban, mert az NCA egy többmilliárdos előirányzat, 
eddig nem is lehetett nagyon kiolvasni belőle terv szintjén, hogy ezekre a külhoni és 
nemzetpolitikai feladatokra mennyit terveznek elkölteni. Ez igazából a tárca 
adatszolgáltatásán alapul, de ez nem olyan mélységű, ami megalapozná azt, hogy én 
most erre a kérdésre pontos választ tudnék adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Ami kérdést itt a vitának ebben a szakaszában hozzám intézett Szávay 

képviselő úr, arra részben megkapta főosztályvezető úrtól a választ, tehát BGA-
ügyben a fejezeti kötetben szerepel egy részletesebb bontás, de javaslom, hogy akár év 
közben a Bethlen Gábor Alapkezelőnek szentelhetünk itt egy napirendet, volt már a 
tavalyi esztendőben is, amikor beszámoltak a működésükről. 

A Balassi Intézet, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kapcsán nem tudok 
önnek bővebben válaszolni annál, mint amit a sajtóból tudunk, vagy a tájékoztatókból 
tudunk, hogy több mint 70 intézmény szerepel azon a listán mint háttérintézmény, 
amely vagy megszűnik, vagy jogutód nélkül szűnik meg, vagy beolvad máshová, vagy 
éppen a minisztériumba. Sajnos ebben a sorban ott van a Balassi Intézet is - ebben 
még egyébként nem született döntés -, és ott van, vagy volt ebben a sorban a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet is.  

A nevelési-oktatási támogatással kapcsolatban én benyújtottam egy módosító 
javaslatot az eredeti szintre emelésre, ez itt a szavazásoknál sorra fog kerülni.  

A módosító javaslatok megvitatása 

Úgy gondolom, hogy rátérhetünk a részletes vita második szakaszára, amikor 
is a benyújtott módosító javaslatokról szavazunk. Ügyünk megkönnyítése érdekében 
tisztelettel kérdezem főosztályvezető urat, hogy a 35 darab módosítóból, illetve most 
már 34, mert az ülés megkezdése előtt Bóna képviselőtársunk visszavonta egy 
módosító javaslatát, tehát a 34 darab módosító javaslatból van-e olyan, amit a tárca 
tud támogatni.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő a bizottság hatáskörébe tartozó 35 módosító indítvány közül egyiket sem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezt közben már nem fogom föltenni 

kérdésként. Tehát a tárca mint előterjesztő nem támogatja a módosítókat.  
Az ajánlás 51. pontjában Szávay István képviselő úr módosító javaslata, a 

külhoni magyar stúdiók eszközfejlesztésének támogatása, összefügg a háttéranyag 
395. pontjával. A Miniszterelnökség rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből 
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kíván elvonni és a külhoni stúdiókra fordítani plusz 500 millió forintot. (Jelzésre:) 
Érvelni kíván, képviselő úr? 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Inkább egy hozzáfűzést hadd tegyek, elnök úr. 

Majd azért próbálok nem mindegyikhez hozzászólni, ha nem muszáj, ígérem, de egy-
két mondat kell ide. Itt hadd reagáljak a borsi Rákóczi-kastély kapcsán. Nagyon 
örülök és üdvözlöm ezt a kormányzati szándékot végre, hogy erre a célra fog pénz 
jutni, annál is inkább, mert én az elmúlt évek során nem kevesebb, mint 5 
alkalommal minden évben beadtam egy módosító javaslatot a költségvetéshez a borsi 
Rákóczi-kastély felújítása kapcsán, amit egyébként 3 alkalommal bizottságunk, tehát 
önök, illetve az előző bizottság kormánypárti képviselői is támogattak, csak a Házban 
vérzett el. Úgyhogy merem azt gondolni és talán szerénytelenség nélkül hinni, hogy ez 
az elmúlt 5 év, hogy ezt a témát többször idehoztuk és szóba került, talán hozzá tudott 
ahhoz járulni, hogy ez végre valamilyen formában megvalósuljon, úgyhogy ezt 
mindenképpen szeretném üdvözölni. 

Hasonló szándékkal hozom be immár hatodik alkalommal a „Külhoni magyar 
tévéstúdiók eszközfejlesztési támogatása” című sort, ez is volt már, azt hiszem, 
egyszer, hogy a bizottság többségét megkapta. Az elmúlt években egyébként számos 
alkalommal kaptunk mindenféle ígéretet államtitkároktól, Szalay Annamáriától - 
Isten nyugtassa! -, illetve másoktól, akik ebben illetékesek voltak, hogy valamilyen 
programot majd ki fognak találni és majd valamilyen módon segíteni fogják a külhoni 
magyar médiát. Továbbra is várat magára ez a kérdés, pedig szükség lenne ilyen 
jellegű segítségre, úgyhogy ha kell, a következő években is ezt a javaslatot minden 
alkalommal be fogjuk hozni, hátha előbb-utóbb az lesz a sorsa, mint a borsi Rákóczi-
kastélynak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazunk a módosító javaslatról. Ki az, aki a 

módosító javaslattal egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 115. pontban Szávay-, Gyüre-módosító javaslat szerepel, a Kárpát-medencei 
Magyar Jogsegélyszolgálatra plusz 60 millió forint, összefügg a háttéranyag 391. 
pontjával, szintén a rendkívüli kormányzati intézkedésektől vonna el. (Nincs 
jelentkező.) Kérdés, hozzászólás nincs. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 
igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 122. pontban Szávay képviselő úr módosítója a Miniszterelnökségtől vonna 
el, a felhalmozási költségvetésből 300 milliót és az ajánlás 1926. pontjában pedig a 
határon túli egyházi intézmények fejlesztését támogatja. Ki az, aki támogatja? Aki 
igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.  

A 133. pont Kiss László képviselő úr módosítója, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, ha jól látom, szinte teljes költségvetését osztja szét. Összefügg az 
ajánlás 155., 1746., 1748., 1750., 1752. pontjával. Határon túli műemlék-felújítás, 
határon túli felsőoktatási feladatok támogatása, határon túli kulturális feladatok 
támogatása, a Határtalanul! programra plusz 500 millió, illetve a határon túli 
köznevelési feladatok támogatására szánna a képviselő úr ezzel a módosító javaslattal. 
Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 
6 nem mellett a bizottság nem támogatta.  

A 134. módosító javaslat Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, 
Ikotity István és Sallai R. Benedek, a Miniszterelnökség, Nemzetstratégiai 
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Kutatóintézettől von el, és összefügg az ajánlás 174. pontjával, ahol is a 
jogsegélyszolgálathoz helyezi ezt a plusz 150 millió forintot. Ki az, aki támogatja? Aki 
igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Tartózkodás 
nem lévén, tehát 6 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

(Jelzésre:) Tessék! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Azt szeretném kérni, érzésem szerint nem vagyok 

benne biztos, hogy most jól haladunk, de egész biztos, hogy máshogy, mint a korábbi 
években, ugyanis a korábbi évek során mindig magát a javaslatot vettük előre, azt, 
hogy hova kívánunk plusz sort juttatni, és ehhez kerestük meg az összefüggést azzal 
kapcsolatban, hogy honnan kívánunk elvenni, én javasolnám, hogy inkább eszerint 
haladjunk. Itt Kiss képviselő úr nem tette szóvá például, hogy az előző szavazásnál 
gyakorlatilag 5 különböző módosító javaslatát szavaztuk meg egyszerre. Ő ezt nem 
tette szóvá, nyilván én nem teszem helyette, én viszont nem szeretném, ha adott 
esetben az általam benyújtott módosítókról ilyen csomagban szavaznánk, és azt 
nézzük, hogy honnan kívánunk elvenni, hiszen szerintem az a fontosabb szempont, 
hogy mi az, amire plusz forrást kívánunk átcsoportosítani. Ha meg lehetne oldani, 
akkor azt kérném, hogy inkább ezek szerint haladjunk, hogy hova rakunk 
növekményt, hiszen a módosító javaslatok alapvetően erről szólnak, és akkor ehhez 
keressük meg, hogy mely pontokkal függ össze forrásteremtési szándékkal, hogyha 
ezt kérhetem. 

 
ELNÖK: Kérheti, képviselő úr, de én az ajánlási pontok szerint fogok haladni. 

Értem a problémáját. Az előző esetben Kiss képviselő úr egy módosító javaslattal 
elvett a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől, egyébként azzal összefüggő öt célra 
helyezte el. Én az ajánlás sorrendjében fogok haladni, arra teszek ígéretet, hogy 
mindenhol el fogom mondani, hogy milyen nemzetpolitikai céllal függ össze az, 
amikor például a rendkívüli kormányzati intézkedésekből vagy 
kormánykommunikációtól akarnak elvenni. Tehát el fog hangozni, hogy mire 
szánták, de én az ajánlás sorrendjében fogok haladni.  

(Jelzésre:) Kiss László képviselő úr! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Szávay képviselőtársam érvelésének 

pontosan az a lényege - nekem egyébként nem volt, nincs kifogásom az ellen, hogy így 
haladjunk, ugyanakkor az a lényege -, hogy itt volt öt javaslatom ebben az esetben, 
amit egy szavazással szavazott le a bizottság. Nem vártam mást, tehát emiatt nem 
akartam húzni ezzel az időt, hogy külön szavazza le a bizottság, de ennek ellenére az a 
helyzet, hogy ez nem egy javaslat, amely ugyanarról szól, hanem ezek öt, fogalmilag 
különböző javaslatok, amelyek egymásnak is alternatívái is természetesen. Ezért 
aztán szerencsésebb lenne az, és én ezt javasolnám az elnök úrnak és a bizottságnak 
is, hogy abban az esetben, ha az előterjesztő kéri, akkor legyen mód külön szavazni 
ezekről a módosítókról. Ha nem kéri - én nem fogom kérni -, akkor pedig menjünk 
ebben a menetben, ahogyan megyünk, mert valóban a 155-ös, az 1746-os, 1748-as, 
1750-es, 1752-es külön módosító javaslatok, egymással nem függenek mindig össze - 
még egyszer mondom, nekem ez rendben van, én nem fogom ezt kérni -, de 
szerintem, ha valamelyik képviselőtársam ragaszkodik ehhez, akkor adjuk meg neki a 
lehetőséget, hogy külön szavazzunk ezekről a módosítókról.  

 
ELNÖK: Ezt a módszert javaslom. Tehát kérem, engedjék meg nekem, hogy az 

anyagban így haladjak sorrendben, és a végén, amikor nyilván föl fogom tenni a 
kérdést, hogy van-e tudomásuk olyanról, amiről nem szavaztunk, és ha külön kéri 
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képviselő úr, most közben följegyzi és arról, ha kér szavazást, akkor ott meg fogjuk ezt 
erősíteni. Köszönöm szépen. 

A 139. Kiss László és Kunhalmi Ágnes képviselők módosítója, a Veritas 
Történetkutató Intézettől venne el, és összefügg az 1870. ponttal, ahol a 
Politikatörténeti Alapítványt és Intézetet támogatnák plusz 961,4 millióval. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem? (Szavazás.) 8 nem szavazat 
mellett a bizottság nem támogatta. 

A 146. módosító Kiss László és Kunhalmi Ágnes módosító javaslata. A 
Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítványt 
támogatnák, és összefügg a 2122. ponttal, a kormányzati kommunikációtól vonná el 
ezt a 40 millió forintot. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki 
nem? (Szavazás.) 8 nemmel a bizottság nem támogatta. 

A 152. módosító Szávay István képviselő úr, a Határon Átnyúló 
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata plusz 30 millió forint. Összefügg a 
612. ponttal, az Országvédelmi Alaptól venné ezt el. Ki az, aki támogatja? Aki igen? 
(Szavazás.) 3 igen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta. 

A 153. Ander Balázs képviselő úr módosítója. A határon túli műemlék-felújítási 
programot támogatná, és összefügg az ajánlás 357. pontjával, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésektől vonná el ezt a támogatást. Ki az, aki támogatja? Aki 
igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 154. Ander Balázs módosítója, határon túli műemlék-felújítási program 
támogatása. Összefügg az ajánlás 427. pontjával, szintén a rendkívüli kormányzati 
intézkedésektől von el. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. 
Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

A 175. Novák Előd módosítója a határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztési, 
működési támogatására, összefügg az ajánlás 2106. pontjával, a kormányzati 
kommunikációtól vonná el és egymilliárd forinttal támogatná a stúdiók 
eszközfejlesztését. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki 
nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 176. Novák Előd módosítója, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház, ez a 
Miniszterelnökségnél megjelenő új sor lenne 30 milliós támogatással, a kormányfői 
protokolltól vonná el, az ajánlás 1964. pontjával függ össze. Ki az, aki támogatja? Aki 
igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

392., Szávay István, Dúró Dóra. A rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 
- összefügg az ajánlás 1754. pontjával - a külhoni magyar könyvkiadás és 
könyvtárhálózat fejlesztése, egy új jogcímként jelenik meg az EMMI-nél. (Jelzésre:) 
Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak nagyon röviden. Ez szintén egy 4-5 éves 

történet, bízom benne, hogy talán valamilyen előrelépés ez ügyben is fog történni. 
Van már egy ehhez hasonló program, ami egy pár éve indult, ami a külföldön lévő 
gazdátlanul maradt könyvek hazahozatalát célozza, ami egy kiváló kezdeményezés. 
Akár egyébként ezt össze lehetne kötni egy programmal is, hogy a külhoni magyar 
nagyobb városi közkönyvtárak, de főként inkább a felsőoktatási intézményekhez 
kötődő könyvtárak fejlesztésére akár ilyen célból is lehetne, de egyébként úgy 
gondoljuk továbbra is, hogy egy külön, önálló költségvetési sort megérdemel a 
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magyar kultúra ilyetén való terjesztése, illetve a külföldi, külhoni magyar értelmiség 
könyvekkel való ellátása, ezért javasoljuk ezt a pontot ismét és sokadjára. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr.  
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosítót. Aki igen? (Szavazás.) 

Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) A bizottság 
egybehangzóan, 9 igennel támogatta. 

397., Farkas Gergely és Szávay István, a rendkívüli kormányzati intézkedések 
keret terhére, ahonnan elvesz 25 milliót, 1756. pontban a Magyar Ifjúsági Konferencia 
és Állandó Bizottság működtetését támogatná 25 millió forinttal. Ki az, aki egyetért? 
Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel támogatta a módosítást. 

A 398. pontban Szávay István képviselő úr a rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére mínusz 43,4 millió forint, összefügg az ajánlás 2165. pontjával, 
határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

399., Szávay István és Dúró Dóra, a rendkívüli kormányzati intézkedésektől 
vennének el 70 millió forintot az 1758. pontban a bákói moldvai magyar oktatási 
központ létrehozására. Ez nem olyan régen volt bizottságunk ülésén is napirendi 
pont, a moldvai csángó oktatási program. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Ezzel kapcsolatban engedjék meg - függetlenül attól, hogy most mit fognak 

majd szavazni, kíváncsi vagyok rá egyébként -, ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy 
ezt a módosító javaslatot én eljuttassam majd önöknek elektronikus formában, 
ugyanis ehhez a módosító javaslathoz csatoltam egy kétoldalas anyagot. 
(Közbeszólások: Tudjuk.) Láttátok akkor ezek szerint? Jó, elküldöm 
képviselőtársaimnak. Csatoltam egy kétoldalas anyagot, amit Pákozdi Judit elnök 
asszony készített, egy rövid leírást arról, hogy pontosan miről is lenne szó ezen 
oktatási központ kapcsán. Ez itt szóba került már nálunk a bizottsági ülésen, én 
ezután megkerestem őt, és kértem, hogy ezt röviden foglalják össze, illetve hogy 
ennek mi az előtörténete, mire lenne szükség. Erről most azért hadd mondjak egy pár 
mondatot, mert erről szeretném meggyőzni önöket. 

Ez egy régi terv, egy ilyen oktatási központ létrehozása, ami elsősorban 
egyébként egy kollégium lenne, méghozzá akár bentlakásos jelleggel is, ahol 
egyébként oktatási tevékenység is folyna magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
kultúra kapcsán. Az elsődleges cél az lenne - Bákóban nincsen magyar középfokú 
oktatás -, hogy a románul tanuló, egyébként csángó származású fiatalok számára 
lenne cél egy bentlakásos kollégium létrehozása, ahol egy magyar közösségi környezet 
alakulhatna ki a középiskolás fiatalok számára, akik egyébként román iskolába 
járnak, románul végzik a középfokú tanulmányaikat, de egy magyar kollégiumban, 
magyar nyelvű társak között lehetnének. Ezzel kapcsolatban néhány évvel ezelőtt 
elindult már egy gyűjtés, és Böjte atyának egy elkülönített számláján van már 
70 millió forint, amit egyébként keresztszülők és mindenféle adakozók kifejezetten 
erre a célra adtak össze, hogy egy ilyen kulturális, oktatási központot, kollégiumot 
Bákóban létrehozzunk. 

Én címzettként az AMMOA-t, tehát A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványt 
jelöltem meg, hiszen ezt a programot ők szervezték. Meg lehet egyébként mást is, de 
úgy gondolom, hogy náluk ez jó helyen lenne, és körülbelül, nagyjából ugyanennyi 
pénzre lenne még szükség, tehát 70 millió forintra - azt hiszem, ennyit is nyújtottam 
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be - ahhoz, hogy ezt a központot meg lehessen nyitni. Böjte atya már volt is Bákóban, 
már nézegettek is egyébként ehhez épületeket, de egyelőre a rendelkezésre álló pénz 
nem elégséges. Tehát én úgy gondolom, hogy költségvetési szinten 70 millió forint 
valószínűleg nem fog nagyon meglátszani, ugyanakkor ráadásul nem is arról van szó, 
hogy egy az egyben kellene egy program működését átvállalni, hanem gyakorlatilag 
van egy önrész, ami ennek a központnak a megvalósítását gyakorlatilag felerészben 
már fedezi, és ehhez javaslom az érintett szervezetekkel, elnök asszonnyal, illetve 
más, a csángó oktatásban érintett szervezetekkel együttműködésben, hogy ezt a 
forrást még ennyivel egészítsük ki, és akkor ez a központ meg tudna valósulni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A saját véleményem, hogy valóban 

támogatható ez az ügy, még ha az elő is fordul, hogy a költségvetésnél ez a módosítás 
nem megy át, könnyen lehet, jó esélyt adok arra, hogy egyébként pont innen, a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekből ez az ügy valóban megvalósulhat és a 
javaslatnak megfelelő támogatást fog kapni ez a csángómagyar oktatási központ. Nos, 
ki az, aki a módosító javaslattal egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? 
(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Egybehangzó igennel a 
bizottság támogatta. 

A 403. módosító Szávay István és Dúró Dóra képviselők módosítója. A 
rendkívüli kormányzati intézkedésektől vesz el 511 millió forintot és az 1749. ponttal 
összefüggően a Határtalanul! program támogatása a cél. (Jelzésre:) Szávay képviselő 
úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Örömmel hallottam, hogy elnök úr is benyújtott 

ezzel kapcsolatban egy módosító javaslatot. Ezzel kapcsolatban?  
 
ELNÖK: Nem. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, én kevertem itt össze. Én viszont 

benyújtottam, méghozzá annak érdekében sokadik éve, hogy valóban 
megvalósulhasson az, hogy egy teljes évfolyamnyi magyar diák valóban állami pénzen 
elmehessen a határon túlra. Ez most két szempontból sem így valósul meg. Az egyik 
az, hogy messze nem érinti az egész korosztályt gyakorlatilag azért, mert éveken 
keresztül minősíthetetlen, penetráns botrányok voltak az egész ügy szervezésével, a 
kivitelezéssel, a lebonyolítással - mármint az EMET részéről egyébként, nem az 
iskolák részéről -, tehát egész egyszerűen nincsen elég pályázó. Nagyon sok helyen 
megunták az oktatók azt, hogy bohócot csinálnak magukból a szülők, a tanártársak 
meg főleg a diákok előtt, ezért egész egyszerűen nincsen elég pályázó. Több hónapos 
csúszások voltak mind a pályázatbírálásban, mind a forráskiutalásban, a kirándulások 
egy jelentős részét nem sikerült megvalósítani, vagy nem akkor, aki tudta, átrakta, de 
sokan nem tudták átrakni stb., stb.  

Elég sokat ugráltunk ezen, úgyhogy talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idei 
évben sikerült normális időben kiírni, és most már a hat kategóriából ötöt el is 
bíráltak, ami talán arra enged következtetni, hogy nem fognak ilyen csúszások 
előfordulni. Ennek mindenképpen örülünk, ugyanakkor az elmúlt évek gyakorlata 
azért sok mindenkinek a kedvét elvette, ez pedig magának a programnak ártott, 
úgyhogy ha talán most egy-két évig normálisan fog működni, akkor talán megint 
többen kedvet kapnak ahhoz, hogy pályázzanak. 

A másik, ami talán még legalább ugyanekkora probléma, az pedig az, kedves 
képviselőtársaim, hogy ezek a kirándulások nem ingyenesek, egyáltalán nem 
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ingyenesek. A kormány azt hirdeti, hogy itt állami támogatással, nem is állami 
támogatással, állami finanszírozással ingyenes kirándulásokra lehet elmenni, de ezek 
a kirándulások 15-30 ezer forintba kerülnek most a családoknak, a gyerekeknek. Elég 
sok oktatási intézményt látogattunk körbe képviselőtársaimmal az elmúlt egy 
hónapban, és az volt a tapasztalatunk, nekem személyesen is a volt iskolámban és a 
környéken meg Bács-Kiskunban, hogy bizony ezeket a pénzeket be kell fizetni a 
családoknak, és bizony, ami nagyon szomorú, hogy vannak olyan családok, akiknek 
hiába vinnék el a gyerekét néhány napra a világ végére, nagyon jó programra, nem 
tudom, hogy mennyibe kerülne egyébként, de 15 ezer forintot sem tudnak bizony a 
családok erre adott esetben rászánni, és nem fog tudni a gyerek elmenni. Ennek 
ugyanis az az oka, hogy ezeknek a kirándulásoknak csak a szállás- és útiköltségére 
lehet pályázni, ami annál is inkább érthetetlen egyébként, mert forrás viszont lenne 
bőven pont elnök úr tavalyi költségvetési módosítójának köszönhetően.  

A tavalyi évben 1,2 milliárd forintos volt a keret, ebből 1 milliárd 84 millió 
forintot sikerült elkölteni, tehát tavaly is már bent maradt több mint 100 millió forint, 
ehhez képest ezt a keretet idénre megemeltük 2 milliárd forintra. Visszhangtalan 
maradt, nem kaptam visszajelzést a kormányzat részéről, de szeretném itt is 
elmondani, hogy az a leghatározottabb meggyőződésem, hogy akár még egy utólagos 
pályázati kör kiírásával is lehetőséget lehetne, sőt kellene arra teremteni, hogy 
ezeknek a programoknak az egyéb költségeit is megpályázhassák az iskolák, így az 
étkezést és a belépőknek a fizetését.  

Ami külön érthetetlen számomra, hiszen a programnak az a lényege, hogy a 
nemzeti összetartozást növelje, a külhoni magyar területekre elvigyük a gyerekeket, 
szembesüljenek azzal, hogy a magyar történelem egy jelentős része a mostani 
határokon túl zajlott, és ugyanakkor meg például egy munkácsi vár vagy egy székely 
múzeum meglátogatása, vagy Mátyás szülőháza, azért meg egyébként pénzt kell 
fizetni, és ezek a belépődíjak például nincsenek benne a megpályázható összegekben, 
mint ahogy az étkezési költség sem, ami még talán valahol indokolható egyébként, de 
ha egyszer azt mondjuk, hogy ingyenes ez a kirándulás, akkor legyen ingyenes, főleg 
akkor, ha még azt látjuk, hogy a forrás is rendelkezésre áll erre.  

Úgyhogy amennyiben önök ezzel egyetértenek, vagy elnök úr egyetért, akkor 
szeretném vagy javasolnám, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen gondolkodás vagy 
valamilyen cselekvés induljon el, ugyanis most még ráadásul plusz forrást sem kell 
teremteni. Úgyhogy én úgy gondolom, lenne rá lehetőség, hogy akár a pályázaton már 
győztes iskolák számára egy második pályázati kört írjon ki a minisztérium, ahol a 
kirándulás egyéb költségeit is meg lehet finanszírozni, hogy a családoknak ne kelljen 
15-20 ezer forintot fizetni ezért, és ne forduljon elő az, hogy egyébként szegény és 
hátrányos helyzetű magyar gyerekek akár egy ilyen kisebb összeg fizetése miatt, vagy 
amiatt, mert nem tudnak fizetni, ezekről a programokról le tudjanak maradni. 

Ezt a módosítót azért javasoltuk egyébként - körülbelül, úgy számoltunk, ez 
plusz 500 valahány milliárd forint -, hogy a mostani pályázati számok mellett, ha jövő 
évre ennyi forrást erre a célra biztosítunk, akkor nagyjából az összes pályázó vagy 
legalábbis jó vagy megfelelő pályázatot benyújtó iskola valóban az összes költségét el 
tudja számolni, és akkor ezeknek a gyermekeknek valóban a magyar állam egy az 
egyben tudja ezeket a kirándulásokat, ezeket a külhoni osztálykirándulásokat 
finanszírozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy nekem kell-e erre reagálnom, ez 

egy elvi kérdés ezt eldönteni. A Határtalanul! programban most a pályázati kiírásban 
a pályázati pénzt utazásra és szállásra lehet fölhasználni. Ez sem kevés összeg, 
különösen egy erdélyi viszonylatban a távolságok nagyok, tehát az utazási költség is 
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magas, és valóban, biztosításra - ami kötelező elem (Szávay István: Így van, ezt még 
el is felejtettem.) -, étkezésre és belépőkre nem lehet fordítani. Ez egy elvi kérdés, 
hogy teljesen ingyenes legyen vagy mégis a résztvevők valamennyivel járuljanak 
hozzá, ez egy lefolytatandó vita. Ezt egyébként valóban a támogatáskezelő egy 
módosított pályázati kiírásban is akár megteheti, ehhez nem kell plusz forrás, itt 
viszont most egy plusz forrásról is kell döntenünk ennél a módosítónál, hiszen 
mintegy félmilliárd forinttal a képviselő úr meg kívánja emelni ezt. Ki az, aki a 
javaslattal egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 608. pontban Szávay István képviselő úr módosítója az Országvédelmi 
Alaptól vonna el 300 millió forintot és az ajánlás 1753. pontjában a szórványgondnoki 
programra fordítaná ezt a 300 millió forintot. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

610., Szávay István és Dúró Dóra, az Országvédelmi Alaptól von el 68,4 millió 
forintot, az 1751. pontban a határon túli köznevelési feladatok támogatására szánja. Ki 
az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

611., Szávay István és Dúró Dóra, szintén az Országvédelmi Alapot 
csökkentenék 50 millió forinttal, és az 1755. pontban a magyarországi diákigazolvány 
biztosítása a határon túli diákoknak. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Néha már saját magamat is 

unom, ne haragudjanak! Ez pont egy olyan téma, 2010-ben, amikor Semjén 
miniszterelnök-helyettes úrnak, illetve akkor még képviselő úrnak a miniszteri 
meghallgatása volt, ez a kérdés akkor vetődött fel és Semjén Zsolt akkor tett ígéretet 
arra, hogy a magyarországi diákigazolványt ki fogjuk terjeszteni a külhonban élő 
magyar diákokra is valamilyen formában. Akkor is talán elhangzott ez a kulcsmondat, 
hogy ezt a vitát még le kell folytatni. Több alkalommal rákérdeztem erre az utóbbi 
időben, sajnos lépés nem történt. Abban viszont egészen biztos vagyok, ismerve 
számos külhoni magyar diákszervezet véleményét, hogy erre igény lenne. Sajnálom, 
hogy ez a mai napig sem valósult meg, de továbbra is következetesen emellett a cél 
mellett kiállunk, ezért nyújtottam be ismét ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tehát határon túli diákigazolvány biztosítása. Ki az, aki ezzel 

egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) A bizottság 9 igennel támogatta a módosító 
javaslatot.  

613., Szávay István és Dúró Dóra, az Országvédelmi Alaptól 50 millió forint 
elvonás és az 1757. pontban csángó oktatási programra szánnák a képviselők. Ki az, 
aki egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

614., Farkas Gergely és Szávay István, az Országvédelmi Alaptól 31,2 millió 
forint csökkentés és az ajánlás 1776. pontjában az ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark támogatása ugyanekkora összeggel. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt szintén többedik éve, talán 

már azt hiszem, kétszer nyújtottam be korábban ezt a javaslatot, most az a különbség 
ahhoz képest, hogy idén végre eljutottam magam is ebbe a történeti emlékparkba, 
ahol 1996-ban még kölyök koromban jártam utoljára. A javaslatom nagyon egyszerű 
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célt szolgál, kedves képviselőtársak, azt hogy egy magyar család számára elképesztően 
drága most a belépőjegy megfizetése, tehát ha egy magyar család oda el akar menni 
két gyerekkel, 10 ezer forintnál kezdődik csak a belépő, és akkor még semmit nem 
csináltak, nem utaztak oda, meg nem ettek, nem ittak. Valamennyi, úgy gondolom, 
hogy egy kevés költségvetési plusz támogatással lehetőség lenne, nyilván akkor 
célzottan, amennyiben ebből esetleg lesz valami, de azt célozza a módosító 
javaslatom, hogy a belépődíjakat lehessen csökkenteni, mert ez nagyon sokak 
számára sajnos megfizethetetlen vagy legalábbis nehezen megfizethető; ennek az 
emlékparknak a jelentőségére meg talán, gondolom, nem kell felhívnom a figyelmet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosítót? Aki igen? (Szavazás.) 

3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 615. Szávay, Dúró, Farkas képviselők módosítója. Az Országvédelmi Alap 
csökkentése 66 millió forinttal és az ajánlás 1863. pontjával függ össze, a Trianon 
Múzeum támogatásával. Szintén szeretném itt is megjegyezni, hogy a Trianon 
Múzeum Alapítvány igazgatója is volt bizottságunk előtt, akkor is szóba került, hogy 
bizony ott felújításra, korszerűsítésre volna szükség. (Nincs jelentkező.) Hozzászólást 
nem látok. Ki az, aki a módosítást támogatja? Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel 
támogatta. 

616., Szávay, Kulcsár, Staudt, Gyüre képviselők módosítója. Az Országvédelmi 
Alap csökkentése 100 millióval, összefügg a 900. ponttal, hadisírok gondozása sor a 
Honvédelmi Minisztériumnál. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

618., Szávay István, Dúró Dóra. Az Országvédelmi Alap csökkentése, és 
összefügg az 1747. ponttal, a határon túli kulturális feladatok támogatása. Ki az, aki 
támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

1023., Egyed Zsolt „Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület” új sort 
kíván beemelni a Belügyminisztériumnál plusz 5 millió forint kiadással. Összefügg a 
2073. ponttal, a kormányzati kommunikációtól vonná el ezt az összeget ehhez a civil 
szervezethez. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

Az 1024. Egyed Zsolt képviselő úr módosítása, a Hegyivadászok - Észak-
Magyarországi Hadtörténeti Egyesület támogatása. Összefügg a 2074. ponttal, a 
kormányzati kommunikációtól vonná el ezt az összeget és adná a Hegyivadászoknak. 
Ki az, aki a módosítást támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

1730., Kiss László és Kunhalmi Ágnes. Az EMMI-nél felvilágosító órák 
tartására szánna 10 millió forintot és a kormányzati kommunikációtól vonnák el, a 
2124. ponttal függ össze. (Jelzésre:) Kiss László képviselő úré a szó. 

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ez a felvilágosító órák nem annyira 

tartozik a területhez, itt felelős állattartásról van szó, azért kértem azt, hogy itt 
tárgyalhassuk, mert itt tudok jelen lenni, és bízom képviselőtársaim 
kompetenciájában, hogy meg tudják ítélni, hogy kell-e ez vagy nem kell ez, ha ez így 
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elfogadható az önök számára. Csak maga a cím egy kicsit félrevezetőnek tűnt, ezért 
tartottam fontosnak megmagyarázni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, megértettük. Ki az, aki támogatja? Aki igen? 

(Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Az ajánlás 1864. pontja, Kiss László képviselő úr a Trianon Múzeum 
Alapítványt támogatná plusz 6 millió forinttal és a háttéranyag 2121. pontjával függ 
össze, a kormányzati kommunikációtól vonná el ezt az összeget. Az előbb már ennél 
nagyobb összeg mellett is kiálltunk. Ki az, aki a módosító javaslattal egyetért? Aki 
igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel támogatta. 

Az 1871. pontban Farkas Gergely, Novák Előd, Szávay István, Erdélyi Magyar 
Ifjak plusz 10 millió forint, összefügg a 2156. ponttal, a kormányzati kommunikációtól 
vonnák el. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Részben a szervezetnek, 

részben az általuk működtetett, egyébként rendre kormánypárti képviselőket is 
felvonultató és meghívó erdélyi EMI-tábornak szól ez a módosító javaslat. Azt 
érdemes tudni, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen olyan nagyobb Kárpát-medencei 
magyar ifjúsági fesztivál, amit a kormányzat egyébként nem támogat. Ennél sokkal 
kisebbek is vannak, amelyekre nagyon magas összeg jut, mondjuk, akár Felvidéken, 
Délvidéken vagy Kárpátalján. Az erdélyi EMI-tábor az egyik legrégebbi - most már a 
13., 14. lesz talán az idén, segítsetek ki -, amelyik a Kárpát-medencében a nemzeti 
érzelmű fiataloknak nyújt egy egyhetes programot. Sajnos a szervezetnek mind ez 
idáig nem sikerült például a Bethlen Gábor Alaptól sem forrást kapni erre a táborra, 
ellentétben egyébként a kormánypártokhoz meglehetősen közel álló táboroknak a 
több tízmillió forintos támogatásával, ezért gondoltuk javasolni. Azt hiszem, hogy ez a 
tábor is mind színvonalában, mind látogatottságában, mint programkínálatában 
megérdemli azt, hogy valamilyen formában támogatásban részesülhessen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. 

Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság a módosítót nem támogatta. 

1917. sorszám alatt Kiss László képviselő úr módosítása, az Aquincum Múzeum 
és Régészeti Park támogatása a javaslat célja. Összefügg az ajánlás 2117. pontjával, a 
kormányzati kommunikációt csökkentené ezzel az összeggel. (Nincs jelentkező.) 
Kérdés, hozzászólás nincs. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki 
nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

1922. szám alatt Kiss László képviselő úr módosítása, a külhonban szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek támogatása, a határon túli egyházi és annak belső egyházi 
jogi személye plusz 30 millió forint kiadással. Összefügg a 2118. ponttal, a 
kormányzati kommunikációtól vonná el ezt az összeget. Kérdezem a bizottságot, ki az, 
aki támogatja. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel támogatta. 

1930. sorszám alatt Bóna képviselő úr a módosítóját visszavonta.  
2119. sorszám alatt Kiss László módosítása csökkenti a kormányzati 

kommunikációs kiadásokat, és a 2166. ponttal függ össze, a Magyar Tudományos 
Akadémiánál a Lendület… Bocsánat! Fordítva. A Lendület programtól venne el? 
(Derültség.) Ez vicces lenne. Nem, mégiscsak az eredeti olvasatom az igaz, a 
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kormányzati kommunikációtól von el és a Magyar Tudományos Akadémia Lendület 
programjához helyez át. (Kiss László: Megjegyzem, itt valamit elrontottam.) Ki az, 
aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

2233., Pánczél Károly, összefügg a háttéranyag 2289. pontjával. A javaslat 
szerint a Mehib Zrt.-től vonnám el ezt az 1 milliárd forintos kiadást és a 2289. 
pontban pedig a nemzetpolitikai célú támogatást, a nevelési-oktatási támogatást 
szeretném visszaemelni a szűkítés előtti szintre. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt 
támogatja. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel támogatta. 

Kérdezem a bizottság tagjait és Kiss László képviselő urat, hogy szavazzunk-e 
még egyszer arról a csomagról. (Kiss László: Nem, köszönöm.) Nem. Köszönöm 
szépen. Nem tudunk akkor olyan módosítóról, amiről ne esett volna szó? (Nincs 
jelentkező.) 

Döntéshozatalunkban a következőhöz jutottunk el, döntenünk kell a részletes 
vita lezárásának a tényéről. Ki az, aki egyetért a részletes vita lezárásával? Aki igen? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság egybehangzó igennel a részletes vitát lezárta.  

Most pedig döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, 
azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést is jelenti, illetve felhatalmazza az elnököt, hogy a 
jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek, természetesen azzal, hogy a jelentés 
részeként az ülés végén aláírva benyújtható a kisebbségi vélemény, ami itt is 
elhangzott, az ennek a jelentésnek a függeléke. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta.  

Főosztályvezető úr, esetleg az elhangzottakra kíván-e reagálni?  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a jelenlétét, ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

(Jelzésre:) Az egyebek napirendi pontban Szávay képviselő úr!  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én még azért az előzőhöz 

szeretnék kapcsolódni, bár attól még lezárhatjuk nyugodtan. Annyit engedjenek meg 
képviselőtársaim, hogy elmondjak, nagyon örülök annak, hogy a huszonegynéhány 
benyújtott módosító javaslatomból több olyan is akadt, amely mögé kormánypárti 
képviselőtársaim is be tudtak sorakozni, amellyel egyet tudtak érteni, vagy amelynek 
a fontos kiemelését támogatni tudták. Ez korábban is jellemző volt egyébként a 
bizottságunkra, hogy több téma mellett egységesen ki tudtunk állni, örülök neki, hogy 
ez most is így volt. Én azt is kérném önöktől, különösen elnök úrtól nemcsak a saját 
javaslataim, de általában nyilván a bizottság által megszavazott összes javaslat 
tekintetében, hogy minden lehetőségét és befolyását akkor ezzel kapcsolatban vesse is 
latba, hogy ezek a javaslatok adott esetben a kormánypárton is keresztül tudjanak 
menni, vagy ha maga a javaslat nem is - mert ilyet is láttunk már és elegánsan utalt 
erre elnök úr -, akkor legalább magából a szándékokból valami valósuljon meg a 
megbeszéltek szerint, ezt mindenképpen szeretném kérni. Természetesen a magunk 
részéről, amennyiben ezekről az ügyekről szavazásra fog sor kerülni az 
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Országgyűlésben, akkor ehhez természetesen a Jobbik frakciója minden módosító 
javaslat kapcsán a támogatását fogja adni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Egyebekben először is szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a június 

1-2-ai muravidéki bizottsági látogatás végleges programja most már kirajzolódott és a 
napokban ezt elküldjük a bizottság tagjainak. Előreláthatólag a muravidéki látogatás 
után még június 6-án, hétfőn délelőtt tartunk bizottsági ülést. Előző nap lesz 
Erdélyben önkormányzati választás, reméljük, a Nemzetpolitikai Kutatóintézettől 
frissiben kapunk egy tájékoztatást a választási eredményekről és más napirendi 
pontokra is sor kerül.  

Szávay képviselő úr kérdésére az írországi, dublini látogatás kapcsán: Potápi 
Árpád János államtitkár úr és jómagam kaptunk egy meghívást és három napot 
töltöttünk ott Írországban. Azért is tartottuk fontosnak, hogy elmenjünk Dublinba és 
Corkba, mert tulajdonképpen a diaszpórán belül is egy érdekes terület ez, hiszen a 
legeslegújabbkori diaszpóráról van itt szó. Az ott élő mintegy 15 ezer főnyi magyar 
munkavállaló nagy része a 2006 utáni években vagy épp az elmúlt 1-2 évben érkezett, 
tehát annyiban különbözik a skandináv vagy az egyesült királyságbeli, vagy éppen a 
kanadai vagy egyesült államokbeli, dél-amerikai diaszpórától, hogy ez nem sok 
évtizedes múltra visszatekintő magyar közösség, hanem az elmúlt évek 
munkavállalóiból áll ez a diaszpóra.  

A programokkal kapcsolatban: egyrészt részt vehettünk a nagykövetségen egy 
honosításon, egy honosítási aktuson, ahol három, immár magyar állampolgár tett 
állampolgársági esküt, illetve mind Dublinban, mind Corkban tudtunk találkozni 
magyar szervezetekkel, illetve vasárnapi iskolák képviselőivel. Mind a magyar 
szervezeteknél, mind a vasárnapi iskoláknál elmondható, hogy abszolút friss és 
önszerveződő közösségekről és ügyről van szó. Tulajdonképpen hivatalosan 
bejegyezve még egyik sincs, éppen ezért problémás feléjük eljuttatni bármilyen 
támogatást, akár a Bethlen Gábor Alap, a Nemzetpolitikai Államtitkárság vagy az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma értelemszerűen magánszemélyekhez nehezen tud 
anyagi támogatást eljuttatni, bármilyen hasznosak is ezek a célok.  

Mind Dublinban, mind Corkban elhangzott, hogy az ott működő magyar 
közösségek most nyújtották be hivatalosan az irataikat és hivatalosan bejegyzett civil 
szervezetként, egyesületként fognak működni. Illetve a vasárnapi iskolákról 
megkaptuk azt a tájékoztatást, hogy sok pedagógus végzettségű is dolgozik ott kint, 
Írországban, teljesen más szakterületen, de azért szombaton vagy vasárnapi napon 
rendelkezésre állnak a közösségnek, termeket bérelnek, akár egy oktatási 
intézményben, és a szülők oda viszik el az óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeiket 
szombati, vasárnapi foglalkozásra. A dublini olyannyira jól szervezett, hogy 
megkeresték az Emberi Erőforrások Minisztériumát kvázi egy tantervvel, hogy ők 
milyen óraszámban, milyen tantárgyakkal foglalkoznak ott a hétvégén, és kérnék 
ennek az elfogadását.  

Nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy a dublini magyar közösségből azért 
sokan tervezik azt, hogy pár év múlva hazatérnek, éppen ezért fontos számukra, hogy 
a gyermekeik valamiféle papírost kapjanak erről az ott működő vasárnapi iskoláról, 
illetve nagyon sok gyermek magántanuló itthon, és mondjuk, augusztusban tesz 
osztályozó vizsgát, és az ottani évben eltöltött 20-22 történelemórát valamilyen 
módon ismerjék el.  

Talán nem árulok el titkot azzal, államtitkár úr volt arra fölhatalmazva, hogy 
mind a két városban a két működő vasárnapi iskolának részben bérleti díjra, de 
leginkább szemléltetőeszközök biztosítására Dublinban egy hárommillió forintos 
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támogatásról esett szó, amelyről egy hivatalos kérelem érkezik majd az 
államtitkárságra, és erre megszületik majd a támogató válasz, Corkban pedig 
kétmillió forintról esett szó, és ott is találkoztunk a talán „Írmag” nevű civil 
szervezettel, amelynek a bejegyzése most folyik.  

Fontos lenne, hogy valóban bejegyzett egyesületek legyenek, illetve 
bekerüljenek abba a vérkeringésbe, ami azért a magyar nemzetpolitikában létezik. 
Nem olyan régen volt a nyugat-európai szervezeteknek Stockholmban egy találkozója, 
de minden év decemberében - november végén, decemberben - van a Diaszpóra 
Tanács, amelyben ma még az ír diaszpóra nem vesz részt, s jeleztük számukra, hogy 
szeretnénk, ha ebbe bekapcsolódnának. Nagyon röviden ez a tájékoztatóm. 

(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nagyon köszönöm, elnök úr, és engedje meg, azért 

is kértem, hogy erről beszéljünk, mert szerintem ez nagyon fontos dolog és jó, hogyha 
a bizottság elé kerül, és hadd erősítsem meg gyakorlatilag mindenben én is azt, amit 
elnök úr elmondott. Én három napot töltöttem most Dublinban, találkoztam 
többségében én is azokkal a szervezetekkel, amelyekkel önök is, illetve a 
nagykövetségen Pálffy nagykövet úrtól, illetve a követség dolgozóitól egy tényleg 
nagyon széles körű és magas szintű tájékoztatást kaptunk. Tehát igen komolyan 
fogadtak minket, amit tényleg nagyra értékelünk, egy kétórás beszélgetésen 
tekintettük át az ír-magyar kapcsolatoktól kezdve az ír belpolitikán át, nyilván a helyi 
magyar közösségek - ez volt a legfontosabb - ügyeit.  

Én magam nagyon szeretnék ráerősíteni ennek az oktatási programnak a 
jelentőségére, annál is inkább egyébként - és akkor itt egy kicsit visszakanyarodok 
még ahhoz, amit az ülés elején mondtam -, hogy ha már olyan túl sok koncepció még 
nincsen Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjünk a Kárpát-medencén 
kívüli oktatással, akkor az egyik út lehetne talán a már működő stratégiák vagy 
legalábbis valamilyen elindult kezdeményezések felkarolása, ezeknek egyáltalán a 
begyűjtése, megnézve azt, hogy melyik lehet akár más magyar közösség számára is 
norma. Itt van még egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy sok szülő 
számára adott esetben visszatartó tényező lehet a hazatéréstől az, ha a gyereküknek 
ezt az oktatását nem ismerik el, és ha mondjuk, egy vagy két év után hazajönnek, 
akkor a gyereket lejjebb rakják egy vagy kettő osztállyal az itteni iskolarendszerben, 
ami bizony az ellen hathat adott esetben, hogy a család egyáltalán megfontolja-e a 
hazaköltözést. Ez egy fontos motiváció lehet nyilvánvalóan.  

Nem tudom, hogy ez az ügy hogyan áll, de én arra kérem elnök urat, hogy ha 
ezzel kapcsolatban majd tud valamit vagy valami döntés születik a minisztériumban, 
akkor arról majd egy bizottsági ülésen beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy 
mindenképpen foglalkozni érdemes azzal a tervvel, amit a dublini magyar iskola és 
óvoda vezetője a minisztériumnak eljuttatott. Nyilván ezt felül lehet vizsgálni és sok 
szempontból lehet módosítani, de alapvetően azt hiszem, ha erre lesz szándék a 
kormányzat részéről, és remélem, hogy lesz, akkor meg lehetne teremteni az alapjait 
egy olyan rendszernek, ahol tényleg lenne valamilyen minőség-ellenőrzés, egyeztetett 
tantervek, valamilyen formában a magyar oktatás részévé tenni ezeket a 
kezdeményezéseket, ezáltal is egyrészt ilyen szempontból a hazatelepülést 
elősegítendő, más szempontból pedig az identitásőrzést elősegítendő.  

Ezzel kapcsolatban hadd vessek fel még egy gondolatot - ezt főleg Szászfalvi 
képviselőtársamnak mondom -, hogy az iskola mellett a templom és a lelki 
közösségek azok, amelyek nagyon fontosak, és nem megoldottak egyébként. Ennek 
vannak részben emberi okai, a katolikus egyházban komolyabb paphiány van, nálunk, 
protestánsoknál, református, evangélikus vonalon ez, mondjuk, kevésbé problémás, 
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ennek inkább anyagi hiányai vannak. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a magyar 
kormány akár a történelmi egyházakkal valamilyen tárgyalást folytasson azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan lehetne segíteni ezen magyar közösségek hitéletének a 
megszervezését. Egyébként, ha emlékeznek képviselőtársaim, többször szóba került 
már itt a bizottsági ülésen, amikor Dél-Amerikából, innen-onnan, Kanadából voltak 
nálunk, mindenhol rendre felmerült a papok, lelkészek hiánya. Bizony ez az 
identitásőrzésnek egy fontos fóruma, egy fontos tere, egyrészt a közösségszervezés 
miatt is nyilvánvalóan, másrészt jelenthet egyfajta asszimilációs hatást is, ez másik 
irányból.  

Furcsa volt azzal szembesülni és szomorú, de érthető, hogy nagyon sok erdélyi 
magyar - hiszen azért azt tudjuk, hogy a nyugat-európai diaszpóra nemcsak 
magyarországi magyarokból áll -, az erdélyi magyarok például Dublinban román 
misére járnak, mert nincsen magyar mise, nincsen magyar pap, román meg van, azt 
megértik, eljárnak abba a közösségbe, mert lelki igényük van rá. Eljárnak abba a 
közösségbe, abban a közösségben fognak gyökeret ereszteni, nem kell ezt szerintem 
tovább ragozni, tehát a templom és az iskola az a két terület - nem találunk fel semmi 
újat -, amelynek a megteremtésére bizony ezekben a közösségekben is szükség lenne. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértünk ebben. Valóban ez is felmerült, hogy 

nincs Dublinban sem magyar nyelvű istentisztelet, sem mise, ez most nem megoldott, 
az iskoláról meg azt gondolom, hogy ezt a kérdést kiveséztük, erről valóban a 
szakembereknek kell dönteni, hogy mi az, ami elfogadható abból, ami ott történik. A 
dubliniak abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a nagyon sok munkavállaló 
között végzett, gyakorlott pedagógusok vannak, fel tudják mutatni azt, hogy mit 
tanítanak, milyen óraszámban foglalkoznak hétvégén a gyerekekkel, milyen 
tankönyvekből tanítják a gyerekeket. Most az a kérdés, hogy ezt hogy lehet itthon és 
milyen mértékben elfogadni. Azt gondolom, én magam azt gondolom, hogy egy 
osztályozó vizsgához, amit itthon augusztusban tesznek, abba ezek mindenféleképpen 
beszámíthatóak, de erre mi is érdeklődéssel várjuk az EMMI reagálását. Köszönöm 
szépen. 

Van-e az egyebekben más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Túlszerepelek itt a mai bizottsági ülésen, elnézést! 

Igen, az, hogy a muravidéki program kapcsán úgy fogalmazott elnök úr, hogy a 
majdnem végleges program. Korábban is szokás volt a bizottságunkban, Potápi elnök 
úr alatt is, illetve elnök úr is erre mindig lehetőséget adott, hogy a kihelyezett 
bizottsági ülések programjához adott esetben tehetünk vagy a bizottság tagjai 
tehetnek javaslatot, akár például a meghívottak személyére is, vagy hogy kikkel 
találkozzunk, milyen szervezetekkel. Amennyiben erre lenne lehetőség, akkor én erre 
lehet, hogy tennék javaslatot, főként ifjúsági vonalról. Ha még egy nem teljesen 
végleges tervezetet kaphatnék, akkor hadd szabadjon egy napot ülni rajta, és akkor 
esetleg, ha valami javaslatom lenne, akkor azt hadd tegyem meg még ezzel 
kapcsolatban. (Az elnök bólint.)  
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás, kérdés nem lévén, köszönöm 
szépen a bizottság alelnökeinek, tagjainak a munkáját. A jelenlévők között külön 
köszöntöm Daku Magdolna főosztályvezető asszonyt, hogy megtisztelt itt minket a 
mai költségvetési napirendünkön. Köszönöm a munkájukat, a bizottsági ülést 
bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


