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Napirendi javaslat  

 

1. A II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló határozati javaslat   
(H/3033. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre (KDNP), Lezsák Sándor, dr. Bene Ildikó, 
Dunai Mónika (Fidesz), dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György (KDNP) 
önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján)  
(Megjegyzés: Részletes vita a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a 
HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásával. Az elfogadott határozati 
házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat száma: 
T/3033/4.)  

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról címmel 
benyújtott törvényjavaslat  
(T/3871. szám)   
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján.)  
(Megjegyzés: Részletes vita a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a 
HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásával. Az elfogadott határozati 
házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat száma: T/3871/1.)
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak 
(Fidesz) 
Dunai Mónika (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
 

Meghívottak  
Dr. Hoppál Péter államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Banai Péter Benő államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló (Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Megnyitom a mai ülést, tekintettel arra, hogy a helyettesítési 
renddel együtt a határozatképesség biztosított. Tudom, hogy még további 
helyettesítések be fognak futni, de a határozatképesség megvan, a szavazásig meg a 
napirend utáni szavazásig, meg még úgyis lesz idő ezt majd tisztázni.  

A jelenlegi állás szerint Balla György alelnök urat Tuzson Bence alelnök úr, 
Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt Szűcs Lajos képviselő úr, Nyitrai Zsolt 
képviselő urat Vejkey Imre képviselő úr, Harangozó Tamás képviselő urat Bárándy 
Gergely képviselő úr, továbbá Ágh Péter képviselő urat Mátrai Márta háznagy asszony 
helyettesíti. Mindezekre tekintettel az ülés már most is határozatképes. 

A képviselőtársaim a kiosztott napirendi javaslatot megkapták. Tájékoztatom 
arról is a bizottságot, hogy azért is volt szükséges a bizottsági ülés ilyen gyors 
összehívása - nem csupán a házszabálytól eltérés valamennyi frakció általi 
támogatása miatt -, mert ennek és a napirendnek megfelelően a II. Rákóczi Ferenc 
emléknapjáról szóló határozati javaslat tárgyalására 17 óra 30 perctől kerül majd sor 
a plenáris ülésen.  

A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérdezem, hogy ki az, 
aki a napirend elfogadását támogatja. Bocsánat, ez volt a régi módszer, de most 
kérem, gombnyomással szavazzanak! (Közbeszólások: Azt írja ki, hogy nem 
érvényes!) Akkor újra kell szavaznunk, mert többeknek azt jelzi, hogy nem érvényes a 
kártyájuk. Kérem, hogy mindenki helyezze be a kártyáját! (Közbeszólások.) Próbáljuk 
meg még egyszer! Tehát ki az, aki a napirend elfogadását támogatja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

A II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló H/3033. számú határozati 
javaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Az 1. napirendi pont a II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló H/3033. számú 
határozati javaslat, melyet házszabálytól való eltéréssel tárgyalunk.  

Ennek keretében meg kell hogy tárgyaljuk a Farkas Gergely és Szávay István 
képviselő urak által benyújtott módosító javaslatot, illetve a TAB saját módosító 
javaslatát.  

Köszöntöm a kormány képviseletében jelen lévő Hoppál Péter államtitkár urat, 
illetve az előterjesztők képviseletében Vejkey Imre bizottságitag-társunkat, 
képviselőtársunkat.  

Kérdezem először az előterjesztőt, hogy a jobbikos módosító javaslatok közül, 
Farkas Gergely, illetve Szávay István képviselőtársunk módosító javaslatai közül van-
e olyan, amelyet támogat.  

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő ezeket nem támogatja. Megadom a szót a 

kormány képviseletében az államtitkár úrnak. Kérem, hogy a módosító javaslatokról, 
illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról is nyilatkozzon.  
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DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Az ellenzéki indítványokat a tárcaálláspont szerint nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a Törvényalkotási 

bizottság saját módosítási szándékát támogatja-e.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen, támogatom.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e 
hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Tóth Bertalan képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A TAB saját 

módosító javaslatát támogatjuk, hiszen csak nyelvhelyességi javítások kerültek be, 
viszont lenne egy szóbeli javaslatom, amit, kérem, fontoljon meg a Törvényalkotási 
bizottság és az előterjesztő is; tényleg semmilyen politikai szándék nincs a 
javaslatban.  

A 2. pont (3) bekezdése szerint támogatja és szorgalmazza olyan 
megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharcával kapcsolatosak. Azt gondoljuk, hogy ez nem kizárólag II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca volt, hanem a II. Rákóczi Ferenc által vezetett 
szabadságharccal kapcsolatosak. Tehát egy ilyen szövegszerű módosító javaslatom 
lenne, ha ezt el tudja fogadni a bizottság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor a szövegszerű pontosítás úgy szólna, hogy 

amelyek a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharccal kapcsolatosak. 
(Jelzésre:) Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdezem az előterjesztőt. Vejkey 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nekem nincs kifogásom.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormányt.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha 

szabad még egy egyszerűsítést javasolni… 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

képviselő úrral messzemenőkig egyetértve azt mondanám, hogy „a Rákóczi-
szabadságharccal kapcsolatos”, és akkor ez még egyszerűbb, ha a tisztelt bizottság 
támogatja.  

 
ELNÖK: Semmi akadálya ennek. Azt nézem, hogy hogyan lehetne 

továbbegyszerűsíteni (Derültség.), mert akkor, bocsánat, de úgy lehetne, hogy 
támogatja és szorgalmazza a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos megemlékezések 
szervezését, oktatási anyagok készítését. Tehát: támogatja és szorgalmazza a Rákóczi-
szabadságharccal kapcsolatos megemlékezések szervezését, oktatási anyagok 
készítését. Az előterjesztő számára elfogadható ebben a formában? Parancsoljon! 
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DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Elfogadható. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő jelzi, hogy elfogadható. A kormány gyakorlatilag a 

sajátjának tekintheti a javaslatot (Jelzésre:), szintén jelzi, hogy elfogadható. Tóth 
képviselő úr, így feltehetem szavazásra? (Jelzésre:) Tökéletes.  

Technikailag akkor ezt Tóth képviselő úr javaslataként fogom föltenni, ha 
nevére veszi ezt így, ebben a formában. (Dr. Tóth Bertalan: Igen.) Jelzi, hogy igen. 

Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, akkor 
megkezdjük a módosító indítványokról a szavazást. 

Először Szávay István és Farkas Gergely képviselőtársaink módosító 
javaslatairól szavazunk, elsőként a T/3033/5. számú képviselői javaslatról. Kérdezem, 
ki az, aki ezt támogatja. Ez a Jobbik javaslata, amelyről most szavazunk. Kérem, most 
szavazzunk! Az előterjesztő nem támogatta. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen, 
22 nem szavazattal a bizottság a módosítást elutasította. 

Most a Jobbik másik módosító javaslatáról, a T/3033/6. javaslatról szavazunk. 
Kérdezem, képviselőtársaim közül ezt ki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
igen és 25 nem szavazat mellett a bizottság a módosító javaslatot elutasította. 

Tóth Bertalan képviselő úr pontosítással kapcsolatos módosító javaslatát, mely 
szerint „támogatja és szorgalmazza a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos 
megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését”, ezt a pontosító módosítást 
ki támogatja? Kérem, most szavazzunk! (Szavazás.) Ez ebben a formában a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának is minősül, amelyet 27 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság elfogadott. 

Ezenkívül a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító 
javaslatáról kell még szavaznunk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúlag elfogadta a módosítást. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor, de még ezt megelőzően jelzem, hogy Dunai Mónika képviselő asszonyt Salacz 
képviselő úr, Galambos Dénes képviselő urat pedig Hadházy Sándor képviselő úr 
helyettesíti. Ezekre is tekintettel kérdezem, ki támogatja az összegző módosító 
javaslat és az összegző jelentés elfogadását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az 
összegző jelentést 27 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Salacz képviselőtársunkat. Kérdezem, ki az, aki 
őt elfogadja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság Salacz László 
képviselőtársunkat bizottsági előadónak 24 igen szavazattal, egyhangúlag kijelölte. 

Hoppál államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 
címmel benyújtott T/3871. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Most áttérünk a következő napirendi pontra, amely az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló T/3871. számú törvényjavaslat; a 
részletes vita következik házszabálytól eltérés alapján. A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága az előterjesztő. Köszöntöm a kormány képviseletében Banai Péter Benő 
államtitkár urat és munkatársát, továbbá az előterjesztők képviseletében Ritter Imre 
német nemzetiségi szószóló urat.  
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A részletes vita a házszabálytól való eltérés alapján folyik le. Képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, a Törvényalkotási bizottságnak saját módosító 
javaslata nincs. Mindezekre tekintettel megadom a szót az előterjesztő képviseletében 
Ritter Imre szószóló úrnak. Parancsoljon! 

Ritter Imre szóbeli tájékoztatója 

RITTER IMRE (Magyarországi nemzetiségek bizottsága): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzende! Sehr geehrter Ausschuss! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében köszönöm a lehetőséget, hogy 
néhány mondatot röviden mondhatok.  

Módosító javaslatunk lényege az, hogy a költségvetési törvényt kísérő 
salátatörvénybe belekerült egy olyan módosítás, amely a száz fő átlagos statisztikai 
állományi létszámot el nem érő költségvetési szerveknél a gazdasági szervezet 
feladatait visszateszi az irányítói hatáskörbe. Ez a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nemzetiségi intézmények esetében - melyekért itt két évtizede küzdöttünk, 
hiszen ezek a kulturális autonómia alappillérei - azt jelentené, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok által átvett köznevelési, kulturális intézmények gazdálkodási 
feladata újra visszakerülne az önkormányzatokhoz, ami egy sereg problémát vonna 
maga után, és a kulturális autonómia alapjogának gyakorlását nehezítené meg. Ezért 
kérjük azt és ehhez a támogatásukat, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények kerüljenek kivételre, illetve természetesen az országos 
nemzetiségi önkormányzatok hivatala, hiszen ez náluk nem is alkalmazható. 

Hozzáteszem, hogy a nem nemzetiségi önkormányzati fenntartásban működő 
nemzetiségi intézményekkel kapcsolatban egyébként egyetértünk ezzel a korábbi 
módosítással, nincs vele semmiféle problémánk. Köszönöm a figyelmüket. Danke 
vielmals. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a kormány képviseletében 

államtitkár úrnak. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szószóló úr ismertette azokat az érveket, ami 
alapján a kormány úgy döntött, hogy támogatja a javaslatot. Volt tehát egy szakmai 
konzultáció, és a mai napon a nemzetiségek bizottsága által megtárgyalt javaslattal, 
illetve a benyújtott javaslattal kapcsolatban a kormány az egyetértését fejezi ki. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Tóth Bertalan képviselő úr kért 

szót. Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Támogatja az 
MSZP-frakció ezt a javaslatot. Szeretném azonban felhívni a figyelmet és a kormány 
képviselőjén keresztül is kérni a kormányt, hogy nagyobb odafigyeléssel legyen a 
törvényalkotási előkészítés során. Ha valós egyeztetés zajlott volna le a 
salátatörvénnyel kapcsolatban, akkor most nem lenne egy ilyen prompt, rendkívüli 
helyzet, ami miatt döntenünk kell. Erre szerettem volna a figyelmet felhívni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát 

lezárom. Kérdezem, kíván-e bárki reagálni az elhangzottakra. (Nincs ilyen jelzés.) 
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Tekintettel arra, hogy ilyet nem látok, ezért, miután módosító javaslat nem volt, most 
az összegző jelentést kell csupán elfogadnunk. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki az összegző jelentés elfogadását 
támogatja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság az 
összegző jelentést 27 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Salacz képviselőtársunkat. Kérdezem, ki az, aki 
az ő személyét a bizottsági előadói tisztségre elfogadhatónak tartja. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság Salacz képviselőtársunkat 23 igen 
szavazattal, egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, ezzel a mai napirend végére értünk. Köszönöm államtitkár 
úrnak és szószóló úrnak a részvételt és képviselőtársaimnak is a munkát. Az ülést 
berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja:16 óra 48 perc) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Prin Andrea 


