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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti 
összetartozás bizottsága ülésén megjelenteket. Köszöntöm Haág Tibor főosztályvezető 
urat a Pénzügyminisztérium részéről, köszöntöm képviselőtársaimat a bizottságban. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnöke, 
Ritter Imre képviselő úr levélben azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy Varga 
Szimeon bolgár és Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló az előző ciklushoz 
hasonlóan tanácskozási joggal részt vehessen bizottsági üléseinken. Én köszönettel 
vettem ezt a levelet, hiszen az előző négy évben is nemzetiségi szószóló urakkal együtt 
dolgoztunk itt a bizottságban, úgyhogy köszöntöm őket ismételten, és jó munkát 
kívánok nekik mind a nemzetiségi bizottságban, mind itt, a Nemzeti összetartozás 
bizottságában. Köszöntöm a bizottsági ülésen megjelent érdeklődőket is. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Távolmaradását előzetesen jelezte Bóna Zoltán, Fidesz, dr. Brenner Koloman, 
Jobbik, Szászfalvi László, KDNP és dr. Zsigmond Barna Pál, Fidesz, képviselő. Van, 
akinek külhonban van szolgálata, illetve ma legalább nyolc bizottság tart még rajtunk 
kívül ülést.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bóna Zoltán képviselő urat 
Fenyvesi Zoltán helyettesíti, dr. Zsigmond Barna Pált dr. Tilki Attila, Szászfalvi 
Lászlót pedig jómagam, így 7 fővel határozatképes a bizottság. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Hét igen szavazattal a kiküldött napirendet elfogadtuk. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk egyetlen napirendi pontunkra. A Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája következik a bizottságban a 
határozati házszabály 44-45. §-a alapján. A részletes vitát két szakaszban folytatjuk 
majd le az előző évek gyakorlatának megfelelően.  

A részletes vita első szakaszában azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, 
azaz a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményének. Napirendünk ezen részében lesz lehetőség arra, hogy a 
bizottság tagjai akár kisebbségi vagy többségi véleményt fogalmazzanak meg a 
költségvetésről, és itt kérdezem Haág Tibor főosztályvezető urat, hogy a vita ezen 
szakaszában kíván-e mint előterjesztő szólni. (Jelzésre:) Tessék, főosztályvezető úr. 

Haág Tibor kiegészítése 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselő Urak és Hölgyek! A 

T/503. számon benyújtott törvénytervezet az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek megfelel, az államháztartási törvény által előírt határidőben került 
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benyújtásra, illeszkedik a jogrendszer egységébe, hiszen törvény formájában került 
benyújtásra, nemzetközi jogból és európai uniós jogból eredő kötelezettségeket nem 
sért. Megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, amit a 61/2009. IRM-rendelet 
ír elő, ezt az igazságügyi tárca a törvénytervezet közigazgatási egyeztetése során 
ellenőrizte. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e itt véleményt megfogalmazni. 

(Fenyvesi Zoltán és Szávay István jelentkezik.) Szávay István képviselő úr! (Szávay 
István: Képviselő úr jelentkezett először. Átadom. - Fenyvesi Zoltán: Köszönöm 
szépen.) Képviselő úr! 

Képviselői hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget és köszönöm szépen a 
gesztust is, hogy először én szólalhatok meg. A Fidesz-KDNP álláspontját szeretném 
elmondani a törvényjavaslattal kapcsolatban. Álláspontunk szerint a 2019. évi 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi és az 
európai jogból eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek egyaránt. 

A költségvetés a legjobb fokmérője annak, hogy miként sikerült az elmúlt 8 
évben a külhoni magyarság támogatását rendszerszintűvé tenni, hiszen Magyarország 
évek óta szavatolja a külhoni magyar intézmények és szervezetek állandó működését 
és fejlesztését, a külhoni magyar közösségek megerősítése érdekében indított 
programok folytonosságát és folyamatos bővítését. A támogatásoknak köszönhetően 
az elmúlt években mintegy ötezer külhoni intézmény működése és programja vált 
fenntarthatóvá. Nagy segítséget jelentett ebben a Bethlen Gábor Alap elindítása, ami 
nagymértékben segítette a külhoni magyar közösségek megmaradását.  

A költségvetésben több olyan program folytonosságát, folyamatos bővítését 
tudjuk garantálni, amelyekkel segíteni tudjuk a magyar közösségek gyarapodását. A 
Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével 2012 óta a külhoni magyar közösségek 
egy-egy csoportjának kiemelt támogatása valósul meg. 2018 óta zajlik a külhoni 
magyar családok támogatása a külhoni magyar családok éve program keretében. 
Folyamatosan bővül az ösztöndíjasok száma, ez elsősorban a Kőrösi Csoma Sándor-
program, illetve a Petőfi Sándor-program keretében valósul meg, 2018-ban már 215 
ösztöndíjas vesz részt a programban. A 2019. évi költségvetési tervezetben a Bethlen 
Gábor Alap forrásai 1,4 milliárd forinttal bővülnek.  

Ezek tehát azt bizonyítják számunkra, hogy továbbra is biztosítottnak 
tudhatjuk nemzeti politikánkat, nemzetpolitikánk stabil és a külhoni magyar 
szervezetek továbbra is számíthatnak a magyar kormány támogatására. Mára 
elmondható, hogy a nemzetpolitika nemcsak szerves része a költségvetésnek, hanem 
átszövi a közigazgatás teljes egységét is, hiszen mára tapasztalható, hogy több tárca is 
működtet olyan programokat, amelyekben a külhoni magyar intézmények, a külhoni 
magyar szervezetek is részt vehetnek, az ő számukra is lehetőség nyílik a különböző 
tárcaközi programok megvalósításában. Ez tehát az egységes nemzetben való 
gondolkodást példázza és bizonyítja.  

2017-ben több mint 100 milliárd forintot fordítottunk nemzetpolitikára, a 
2018. évben is körülbelül ez az összeg várható, ha teljes egészében megvalósul a 
költségvetés, és 2019-ben is további növekedésre lehet számítani. Öröm számunkra és 
egyértelműen kiolvasható a költségvetésből is, hogy az EMMI is olyan programokat 



7 

valósít meg és indít el, amelyekbe a határon túli, külhoni magyar szervezetek is 
bekapcsolódhatnak, bekapcsolódhatnak oktatási, kulturális és egyházi vonatkozású 
programokba egyaránt. Kitűnően működik a Határtalanul! program, amelyben 
magyar, magyarországi diákok kapnak lehetőséget arra, hogy határon túli iskolákkal, 
határon túli szervezetekkel és a külhoni volt magyar területekkel, annak történelmi 
múltjával ismerkedjenek meg. Ez kiváló lehetőség számukra, és nagyon örülünk 
annak, hogy 2019-ben 5,6 milliárd forint áll rendelkezésre ennek a programnak a 
működtetésére. Ez azt is jelentheti, hogy akár minden szervezet, minden diák, aki a 
pályázati feltételeknek megfelel, részt vehet ebben a programban. 

Fontos megemlíteni, hogy közös irányítás alá kerül a nemzetpolitika és az 
egyházi ügyek is. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert az elmúlt bizottsági ülésen is 
tapasztalhattuk, hogy mennyire fontos az egyházi szervezetek szerepe a külhoni 
magyarság életében, a magyarság identitástudata megőrzésében.  

50 milliárd forinttal több jut a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési tervekre, 
megerősítjük a külhoni magyar vállalkozásokat. Ez azért fontos, mert a külhoni 
magyar vállalkozások így lehetőséget kapnak arra, hogy saját szülőföldjükön 
boldoguljanak, és ott valósítsák meg elképzeléseiket. Meg kell említeni, hogy 
agrárterületen is előrelépést tapasztalunk, 2019-ben elindul a Kárpát-medencei 
falugazdászprogram. Ebben a szektorban több mint 400 millió forinttal nőnek a 
nemzetpolitikai célok és források. 

Összességében tehát elmondható, hogy nemzetpolitikai szempontból bíztató a 
2019. évi költségvetés, egyszerre eredményezi majd a külhoni magyarság 
megmaradását, az anyaország és a külhoni magyarság minél több szakterületen minél 
több együttműködést valósíthat meg. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Fenyvesi képviselő úr. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik 2010-es parlamentbe kerülése óta mindig 

szorgalmazta a nemzetpolitikai célú támogatások, illetve források növelését. Komoly 
kritikáinkat megfogalmaztuk akkor, amikor úgy láttuk, hogy az ország lehetőségeihez 
képest ezek a források nem nőnek kellő mértékben - gondolok itt elsősorban az első 
kormányzati ciklusra - de ugyanakkor nem esett nehezünkre elismerni azt sem, 
amikor azt láttuk, hogy komoly forrásbővítések történtek, így volt ez az elmúlt 
években. Tehát részben egyet tudok érteni fideszes képviselőtársam értékelésével, 
valóban, főleg az elmúlt néhány év során komoly mértékben nőttek a 
nemzetpolitikára fordítható források. Ezeknek az elosztását és a működését mi azért 
már kevésbé látjuk minden ponton sikertörténetnek.  

Ha már utalt a Határtalanul! programra Fenyvesi képviselő úr, amely egy 
kiváló kezdeményezés - bizottságunknak, vagy azt hiszem, elnök úrnak személyesen 
volt módosító javaslata ennek az összegnek az emelésére -, nos, azért ennek a 
működésében továbbra is vannak zavarok. Mi ezt továbbra is úgy látjuk, hogy sokszor 
fölösleges adminisztrációval és bürokráciával sújtják azokat az oktatókat, illetve 
szervezőket, akik ezeket a kirándulásokat megszervezik, illetve a korábbi években 
még jellemző volt nagyon komoly csúszás is a kifizetésekben. Az utóbbi időben ezt 
már sikerült kiküszöbölni, azt azonban továbbra is úgy látjuk, és kérjük az 
illetékesektől, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egyszerűsítsék le 
ezeknek a pályázatoknak, ezeknek a kirándulásoknak az adminisztrációját és főleg az 
elszámolását. Biztos vagyok benne, hogy vannak benne olyan részek, amelyeket 
egyszerűbben is meg lehetne oldani.  
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Egyébként a források bővítése kapcsán nincs is különösebb kritikánk 
ellenzékből, azt hiszem, nem is kell hogy legyen ebben a helyzetben, ugyanakkor 
inkább azt szeretnénk megfogalmazni, hogy melyek azok a területek, ahova inkább 
még nagyobb figyelmet kellene és lehetne fordítani, ez pedig a külföldön élők, nem a 
Kárpát-medencében, hanem a külföldre vándorolt magyar közösségek segítése és 
támogatása. Évek óta folyik már párbeszéd köztünk ezzel kapcsolatban, bő 2-2,5 évvel 
ezelőtt vetettem föl ezt a kérdést először az Országgyűlésben, és tudom, hogy elindult 
ezzel kapcsolatban valamiféle munka a Nemzetpolitikai Államtitkárságon, ennek 
elsősorban hitéleti és oktatási vonatkozásai vannak. Úgy gondolom, hogy erre a 
területre nagyobb figyelmet, nagyobb forrásokat kellene, és egyébként lehetne is 
fordítani, mint amennyivel a mostani költségvetés számol. 

Azt továbbra is hangsúlyoznom kell, és ez a nézetkülönbség, úgy néz ki, örök 
időkre meg fog maradni köztünk, tehát az, hogy a kormányzatot kellő mértékben 
áthassa a nemzetpolitika szellemisége, annak mi továbbra sem azt látjuk a legjobb 
eszközének, ahogy ön fogalmazott, hogy minden minisztérium foglalkozik valamilyen 
nemzetpolitikai programmal, az észszerű központosítás hívei lennénk ebben a 
tekintetben. És ne felejtsük el, ha már a Bethlen Gábor Alap szóba került, és döntően 
a Bethlen Gábor Alapon keresztül folyósított forrásokról beszélünk most is, a Bethlen 
Gábor Alap létrehozásakor is azt a célt fogalmazta meg mind a törvényben egyébként, 
mind miniszterelnök-helyettes úr a bevezetőjében, hogy egységes és átlátható módon 
kezelje a külhonba irányuló forrásokat. Ehhez képest mi évek óta annyi támpontot 
kapunk csak, amit most is szeretnék főosztályvezető úrnak megköszönni, hogy 
megkapjuk összeszedve a különböző fejezetekben megbúvó, nemzetpolitikára 
fordított forrásokat.  

Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban továbbra is egységesebb irányításra 
és forráselosztásra lenne szükség, megjegyezve nyilván azt, amit már sokszor 
elmondtam, hogy továbbra sem látjuk a tökéletes biztosítékait annak, hogy a rendszer 
ne lenne kijátszható, főként informális, politikai lobbikapcsolatokon keresztül ne 
lenne lehetőség adott esetben egyforma vagy hasonló programokra forrásokat 
szerezni. Ezen a területen nem látjuk az előrelépést, azzal együtt sem, hogy Semjén 
miniszterelnök-helyettes úr is elismerte a probléma meglétét, illetve azt a lehetőséget, 
hogy bizonyos kiskapukat adott esetben ki lehet használni; azt hiszem, ez a legutóbbi 
miniszteri meghallgatásán történt. 

Jóval kevesebb költségvetési módosítót nyújtottam be most, mint a korábbi 
években tettem, ennek egyébként jórészt az az oka, mert úgy látom, hogy bizonyos 
területekre jut most már annyi forrás, ami nem föltétlen igényli még ellenzékből sem 
azt, hogy erre még újabb forrásnövekedéseket javasoljunk. Inkább egy másik végét 
szeretném ennek a dolognak megfogni, mert bár most költségvetésről beszélünk, de 
azt hiszem, a nemzetpolitika nem szólhat csak a pénzről. Beszélgettünk erről tegnap 
már a BGA-törvény vitájában a parlamentben is, sőt képviselőtársaimmal, Zsigmond 
képviselő úrral, illetve államtitkár úrral. Azt látjuk ugyanis, hogy miközben a források 
örvendetes mértékben emelkednek, miközben a magyar kormány különböző újabb 
területekre terjeszti ki a támogatáspolitikát, újabb rétegeket, újabb területeken próbál 
segíteni és támogatni a határon túli magyar közösségeken belül, ami szerintem 
alapvetően üdvözlendő, aközben úgy látjuk, hogy néha átlépjük azt a határt, ahol már 
érdemes megfontolni, hogy mik azok a feladatok, amelyeket Magyarországnak át kell 
vállalnia, illetve Magyarországnak el kell látnia.  

Nyilvánvalóan Kárpátalján van most egy borzasztó nehéz helyzet, ezt 
mindnyájan tudjuk, nagyon fontos a magyar állam jelenléte és támogatása akár a 
családok irányába vagy az olyan területeken, amit például az egészségügyi 
dolgozóknak vagy például az újságíróknak nyújtunk. Ez most egy ilyen helyzet 
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nyilvánvalóan, de azért ez hosszú távon nem feltétlenül fenntartható, de ez az egyik 
vetülete a dolognak. A másik pedig az, hogy úgy látjuk, hogy többször kezd most már 
a magyar nemzetpolitika belecsúszni abba, hogy bizonyos kérdések diplomáciai úton 
való rendezése vagy szükséges esetben bizonyos konfliktusok felvállalása helyett 
mindent pénzzel próbál megoldani. Tehát miközben üdvözöljük a források 
növekedését, másik oldalról azt látjuk, hogy kezdünk most már egy kicsit a ló 
túloldalára esni.  

Én úgy gondolom, hogy a magyar nemzetpolitikának nem lehet célja az, hogy 
olyan feladatokat átvállaljon, olyan feladatok finanszírozását átvállalja az 
utódállamoktól, amely feladatok kapcsán az adott országnak van kötelezettsége a 
saját adófizető, köztük magyar adófizető állampolgáraival szemben is. Történik 
mindez úgy, hogy eközben a külpolitika és a diplomácia ezekkel a kérdésekkel nem 
foglalkozik, számos kérdésben meghátrál és adott esetben megalkuvó 
kompromisszumokat köt. Tehát miközben pénzügyi téren nyomulunk, a 
gazdaságfejlesztési támogatások léte egy nagyon nagy siker, ezt mi sok alkalommal 
üdvözöltük, és ez egy másikfajta nemzetpolitikának a megvalósítását is lehetővé teszi 
az elszakított területeken a gazdaságfejlesztésben, illetve a magyar vállalkozók 
támogatásán keresztül, ami egy másfajta kapcsot is jelenthet az anyaországgal. Ennek 
a jelentőségét nem lehet szerintem túlhangsúlyozni, de ugyanakkor ez nem jelentheti 
azt, mint amit látunk, hogy a szimbolikus ügyekben a kormány folyamatosan 
meghátrál, megalkuszik és a szükségesnél komolyabb kompromisszumokat köt, vagy 
egyáltalán, bizonyos kérdésekkel nem is foglalkozik.  

Délvidék esetében több ilyet is látunk, lásd a nemzeti tanácsokról szóló törvény 
vagy éppen az az egészen elképesztő eset, hogy az önök ottani vazallusai 
megszavazzák a területvesztés évfordulóját Vajdaság napjának, történt mindez úgy 
egyébként, hogy a miniszterelnök úr leghatározottabb álláspontját kifejtve ezzel 
kapcsolatban az egy-két évvel ezelőtti MÁÉRT-en elmondta, hogy magyar szervezetek 
nem ünnepelhetik a területvesztés évfordulóját, csak akkor ezt az RMDSZ irányába 
célozta, most sajnos kénytelenek voltunk azt olvasni miniszterelnök úrtól, hogy ő ezt 
egy jó kompromisszumnak tartotta Délvidéken. Tehát ilyen kérdések mellett sorra 
elmegyünk, amelyeket persze nyilván nehéz priorizálni és egymás mellé rakni, de ha 
arany középútról beszélnek, kiegyensúlyozott nemzetpolitikáról, akkor én úgy 
gondolom, hogy nem jelenthet mindent a pénz. 

Van még egy ilyen téma, amiről szót kell ejteni, az pedig az 
autonómiatörekvések támogatása. Ez szavakban nagyon megy, a MÁÉRT-en meg itt 
nálunk, a bizottsági ülésen, meg van Szili Katalinunk, aki az autonómia… Vagy nem 
tudom, hogy ő van-e most egyáltalán. (Az elnök bólint.) Van. Viszont nem volt benne 
a munkatervünkben, ezt majd akkor az egyebekben lehet, hogy felvetném esetleg, 
hogy az elnök asszonnyal jó lenne találkozni, mert rég beszéltünk arról a munkáról, 
amit végez (Az elnök bólogat.), ami bizonyára egy fontos munka, bár kevés látszata 
van, valljuk be, de leginkább azért van kevés látszata, mert a magyar kormány ezzel a 
kérdéssel valójában nem foglalkozik, kedves képviselőtársaim.  

Mondják meg, hogy mikor beszélt Szijjártó Péter vagy Orbán Viktor az Európai 
Unióban vagy bármilyen nemzetközi fórumon autonómiáról, milyen lépéseket tett a 
kormány az elmúlt években annak érdekében, hogy a magyar közösségek előre 
tudjanak lépni az autonómiatörekvések tekintetében. Nemhogy ennek érdekében 
nem tettünk lépést, hanem önök némán tűrik azt, hogy Vajdaságban a nemzeti 
tanácsok jogkörét szűkítsék, és ezt önök azért tűrik, mert az ottani szövetségesük 
megalkudott a szerb hatalommal és ezt megszavazta, és hiába vannak ott más 
szervezetek, akik elmondják ezzel kapcsolatban a véleményüket, önök senki mást 
nem hajlandóak meghallgatni.  
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Tehát a támogatások elosztásánál is sajnos azt látjuk, és a legnagyobb kritikánk 
továbbra is ez a magyar nemzetpolitikával a diplomáciai kiállás hiányán kívül, hogy a 
kormány számára és önök számára, képviselőtársaim, nem minden magyar számít 
egyformán. Azok a magyar szervezetek, utalt ön is magyar szervezetekre, képviselő úr, 
nem, nincsenek legitim magyar szervezetek, csak fideszes stratégiai 
partnerszervezetek vannak az önök számára, a többiek véleménye nem számít, a 
többieket önök kirekesztik a nemzetpolitikai fórumokról, a többiekhez közel álló 
szervezetek számára a Bethlen Gábor Alap nem biztosít forrásokat. A Bethlen Gábor 
Alapból biztosított források 99 százaléka, már amelyik valamennyire szabadon 
felhasználható, és mondjuk, nem célhoz kötött, mint a nemzeti jelentőségű 
intézmények, azokat kifejezetten politikai szempontok alapján osztják szét, sőt 
általában nem is önök osztják szét, hanem valamelyik határon túli szövetséges 
pártelnökük küldi föl a listát, hogy kit szabad és kit nem szabad támogatni. Pontosan 
ugyanezt csinálták a kommunisták is 2010 előtt, amit önök egyébként annak idején 
nagyon határozottan kritizáltak. 

Tehát a két legfontosabb problémánk ez a nemzetpolitikai támogatásokkal, 
illetve ennek a költségvetésben való megjelenésével, azzal együtt, és azért ezt 
szeretném hangsúlyozni, hogy látjuk és értékeljük azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a kormány ezen a területen megtesz, és minden évben egy picit próbál 
előrelépni, és végiggondolni azt, hogy milyen újabb területeken tudna a magyar állam 
megjelenni. Azt kellene megnézni, hogy hol van az a pont, amikor talán már túlzásba 
visszük ezt a segítséget, hiszen rászoktatjuk a határon túli magyar közösségeket, és ezt 
azért többen megfogalmazták, hogy a problémáikat majd Budapesten fogják elintézni, 
azért ez egy rossz folyamat. Azt látni kell minden határon túli régióban, hogy a 
problémák többségét sajnos - merthogy ez szükségszerűen így működik - Pozsonyban, 
Belgrádban és Bukarestben kell megharcolni, és a magyar államnak nem szabad azt 
az érzetet keltenie, amit adott esetben az anyagi támogatások megemelésével kelthet, 
hogy ha valamilyen problémát nem tudunk megoldani, például a felvidéki magyar 
kisiskolák ügyét - bár ezt megoldotta a Híd végül -, vagy éppen a Marosvásárhelyi 
Egyetemet, akkor a magyar államnak az lesz a válasza, hogy rendben van, akkor 
kifizetjük. Óvatosan kellene, azt hiszem, ezzel együtt is ezzel az eszközzel bánni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás a vita ezen szakaszában? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor én magam is köszönöm a munkánkat segítő táblázatot 
főosztályvezető úrnak, és rátérünk a részletes vita második szakaszára.  

A módosító javaslatok megtárgyalása 

Tíz darab képviselői módosító javaslat érkezett, ami bizottságunkra tartozik, és 
ezeknek a szavazására kerül most sor.  

A háttéranyag 54. pontjában szerepel Szávay István képviselő úr módosító 
javaslata, új sort vezet be az Országgyűlésnél külhoni magyar stúdiók 
eszközfejlesztésének támogatására 500 millió forinttal. Összefügg a háttéranyag 270. 
pontjával, ahol is a Belügyminisztérium kormányzati infokommunikációs soráról 
veszi el ezt az összeget. Kérdezem az előterjesztőt, illetve a kormányt, hogy egyetért-e 
ezzel a javaslattal. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. Az 

előterjesztő véleményét tudom mondani. Az egyéni módosító indítványokat és a 
bizottsági módosító indítványokat, amelyeket a kormány be szeretne nyújtani, azt a 
kormány tegnap tárgyalta és ennek eredményéről a mai Költségvetési bizottságban az 
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államháztartásért felelős államtitkár fog a bizottság előtt számot adni, így jelenleg én 
csak az előterjesztő véleményét tudom elmondani. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm, tehát nem támogatta. Van-e ehhez kérdés, 

hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ezt csak rutinból adtam be. 2011 óta minden évben 

beadom, azóta, két-három évente mindig elmondják, hogy valamilyen módon ez a 
kérdés majd rendezve lesz, aztán nem történik semmi, úgyhogy beadtam idén is meg 
majd be fogom adni jövőre is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 1 igen. 

Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a 
bizottság sem támogatta. 

A háttéranyag 171. pontjában Szávay István, Jobbik, a Miniszterelnökségen egy 
új sort vezetne be, felkészülés Trianon 100. évfordulójára 2 milliárd forinttal. 
Összefügg az 1320. ponttal, a Miniszterelnöki Kormányirodáról biztosítaná ezt az 
összeget, autópálya rendelkezésre állási díjból. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék, képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Látják, képviselőtársaim, például erről beszéltem az előbbi felszólalásomban, 

hogy a szimbolikus térben vagy visszavonulunk, vagy vereséget szenvedünk, vagy 
megalkuszunk. Önök is pontosan tudják, hogy milyen ereje van ennek a kérdésnek, 
önök is pontosan tudják, hogy a románok, a szerbek - leginkább ők - erre a két 
évfordulóra vagy erre az évfordulóra készülnek, és nem is csak erre az évfordulóra 
készülnek, hanem az ezt megelőző területi elcsatolások évfordulójára is, ez november 
25. Újvidék, október 30. Túrócszentmárton és december 1. Gyulafehérvár. Főleg 
Romániában, de Szerbiában is nagyon komoly készülődés van ezzel kapcsolatban.  

Továbbra sem tudom elfogadni azt a kormányzati hozzáállást, amit kicsit 
felemásan ugyan - legyek igazságos - Semjén miniszterelnök-helyettes úrtól itt 
hallhattunk, aki azért az ügy fontosságát valahol elismeri, de ő úgy látta, hogy nekünk 
ebben a kérdésben jobb csendben maradnunk és nem nekünk kell felhívni erre a 
figyelmet. Romániában óriási készülődés van, meg óriási balhé egyébként azért, mert 
nem állnak jól a felkészüléssel. Mindenféle emlékbizottságokat alakítottak, 
Bukarestben van egy diadalív, oda fölvésték szépen Budapest nevét meg az 
évfordulót, amikor bevonultak ide, a Tarom légitársaság legújabb repülőgépét 
elnevezték Nagy Egyesülésnek, pályázatokat írnak ki, kulturális rendezvények vannak 
s a többi, s a többi, és egy óriási európai propagandával készülnek azzal kapcsolatban, 
hogy ez egy igazságos döntés volt 1918-ban vagy ’20-ban, és egyébként Románia 
milyen mintaállam a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és önök, 
képviselőtársaim, vagy az önök kormánya úgy dönt, hogy ezzel az üggyel nekünk nem 
kell foglalkoznunk. Ha jól emlékszem, másfél évvel ezelőtt, de már lehet, hogy van két 
éve is, hogy ezt az ügyet először felvetettem, akkor lett volna még idő ezzel 
foglalkozni, ha mással nem, legalább annak a végiggondolásával, hogy hogyan lehet 
ellensúlyozni mindazt, amit a környező országok ezzel kapcsolatban csinálni fognak.  

Vannak jó kezdeményezések. Például nagyon jónak tartom az RMDSZ 
kampányát ezzel kapcsolatban, az „Ezer év Erdélyben, száz év Romániában”, maga ez 



12 

a jelmondat is szerintem zseniális, meg nyilván ezt a küzdelmet persze nekik is meg 
kell otthon vívniuk, de én egész egyszerűen elfogadhatatlannak tartom azt, hogy most 
Magyarország ebben a kérdésben hallgat, és azt, hogy mi ebben a kérdésben 
hallgatunk, azt kénytelen vagyok megint visszavezetni oda, amit az előbb is 
elmondtam, hogy sokkal fontosabb Orbán Viktor számára, hogy a külpolitikai érdekei 
és a szomszédos országok nacionalista vezetőivel kialakított, egyébként meglehetősen 
egyoldalú baráti és szövetségesi viszonya ne sérüljön. Ezzel nemcsak hogy nekünk 
nincsen erre válaszunk, hanem a területrablás évfordulóját az önök délvidéki magyar 
szövetségese még meg is szavazza Délvidéken. Tehát ezek azok az ügyek, amelyekkel 
az anyagi támogatások növelése mellett is foglalkozni kellene, mert azt hiszem, a 
nemzetpolitika erről is szól, nemcsak arról, hogy hány milliárdról hány milliárdra 
emeljük a határon túli osztálykirándulásokat.  

Elmondtam azt is, hogy igazából semmi különösebb komplett javaslatunk ezzel 
kapcsolatban nem volt, önökre bíztuk volna, a figyelmet szerettük volna erre felhívni. 
Illetve volt egy, Trianon emlékévvé nyilvánítása - ennek még be kell jönnie a 
következő egy-két hétben, ha jól tudom, mert még beadtuk képviselőtársammal 
lassan egy hónappal ezelőtt, sőt ennek már lehet, hogy be kellett volna jönnie, de 
mindegy -, erre is az volt a válasz, hogy ne így legyen, hanem majd valahogy máshogy, 
aztán végül valahogy sehogy sem lett. Tehát nagyon jó lett volna, ha valakitől, a 
kormányzat részéről egy egyenes és világos választ erre kaptunk volna. Én úgy 
gondolom, hogy nem egyenes és nem világos az a válasz, ami arról szól, hogy ennek az 
ügynek nem nekünk kell hírverést csinálni. Ennek az ügynek lesz hírverése, a 
következő években folyamatosan meg fogják alázni mind az erdélyi, mind a délvidéki 
magyarságot, a szerb és a román, egyébként részben a szlovák propaganda is arról fog 
szólni, hogy ez egy jó, igazságos döntés volt, és egyébként éreztetni fogják a magyar 
közösséggel azt, hogy másodrendű állampolgárok a szülőföldjükön, s ezzel 
kapcsolatban a magyar kormány és önök egész egyszerűen semmire nem hajlandóak. 
Ezt én nagyon elkeserítőnek tartom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szavazunk a módosító javaslatról. Ki az, aki támogatja? Aki igen? 

(Szavazás.) 1 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
6 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A következő módosító javaslat a háttéranyag 520. pontjában szerepel, Szávay 
István, Jobbik. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál vezetne be egy új sort, 
határon átlépő vasúti közszolgáltatások plusz 1 milliárddal. Összefügg az 1321. 
pontban szereplő módosítóval, ahol is a Miniszterelnöki Kormányirodától, a 
Művészetek Palotája működtetésétől venné el ezt az összeget. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A háttéranyag 789. pontjában Szávay István, Jobbik. Magyar kulturális 
központ létrehozása Bákóban, plusz 70 millió forint kiadás. Összefügg az ajánlás 956. 
pontjával, a Miniszterelnöki Kabinetirodától venné el ezt az összeget, a Nemzeti 
Kommunikációs Hivataltól. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottságból ki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem? 
(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
sem támogatta. 

Háttéranyag 790. pont, Szávay István, Jobbik. Az EMMI-nél vezetne be egy új 
sort, hétvégi magyar iskolahálózat támogatása, plusz 1,5 milliárd forint kiadás. 
Összefügg a 739. ponttal, ahol a Külügyminisztérium, Eximbank Zrt. 
kamatkiegyenlítéséből finanszírozná ezt az összeget. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Az első felszólalásomban utaltam erre, ez a hétvégi magyar iskolákra, a 

Nyugat-Európában és a tengeren túl működő magyar iskolákra vonatkozik, tehát nem 
a Kárpát-medencében lévőkre. Felvetésemre indult el ezzel kapcsolatban Potápi 
államtitkár úr részéről egy felmérés, ami lényegesen lassabban halad, mint ahogy azt 
államtitkár úr ígérte, vagy legalábbis ahogy várta, de legalább valami elkezdődött 
ezzel kapcsolatban. Nagyjából azért most már lehet látni, hogy hol, milyen oktatási 
tevékenység folyik. Ezt a plusz pénzt azért szeretném előirányozni, hogy ezzel is egy 
kicsit serkentsük ezeknek a magyar hétvégi iskoláknak a munkáját. Itt nem feltétlenül 
hétvégi iskolákról van szó minden esetben egyébként, mert nagyon különböző 
formákban zajlik az oktatás, éppen erre vonatkozik most az államtitkárság munkája, 
hogy ezt egyáltalán felmérje, de most az egyszerűség kedvéért ezt nevezzük így. Én 
úgy gondolom, hogy itt azért ok-okozati összefüggés a másik irányba is van, tehát ha 
nagyobb forrás biztosítódna erre a területre, akkor valószínűleg ezzel a munkával is 
jobban és gyorsabban lehetne haladni, a segítség pedig bőven elkél, ezért 
indítványoztam ezt a módosítást. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem? 

(Nincs jelentkező.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta. 

A következő a 791. sorszám alatt Szávay István, Jobbik. Az EMMI-nél vezetne 
be egy új sort, külföldi magyar házak támogatása plusz 2,5 milliárd forint kiadással. 
Összefügg a 38. ponttal, ahol is az Országgyűlés közszolgálati hozzájárulásából 
biztosítaná ezt az összeget. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr kíván hozzászólni. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen, ez a két téma összefügg, szintén a külföldet 

tágan értelmezve beszélünk külföldről. Az oktatás és a kultúra, illetve a hitélet mellett 
a közösségi terek megléte, sőt ezek általában össze is függenek, hiszen ezek a 
közösségi terek sokszor szükségesek ahhoz, hogy ezek a magyar közösségek meg 
tudják szervezni az oktatásukat, a hitéletüket, a kultúrájukat, a közösségi életüket. 
Bármerre jártam az elmúlt évek során, akár a tengeren túl, akár Nyugat-Európa 
nagyvárosaiban, ez több helyen is felmerült, főleg azokban a közösségekben, amelyek 
az elmúlt egy-két évtizedben alakultak ki például Anglia nagyvárosaiban vagy főleg 
Dublinban, tehát nem a hagyományos emigrációs központokban, ahol ezek a 
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kérdések már valamennyire megoldódtak, sőt akár már a század elején ilyen 
közösségi helyek létre is jöttek. Több helyen lenne szükség és lenne segítség ilyen 
ingatlanoknak, ha nem is a vásárlására, de legalább a bérlésére és az ehhez való 
támogatás nyújtására, ezt szolgálja ez a javaslatom. Tehát itt elsősorban magyar 
házakról, de tágabb értelemben véve tulajdonképpen magyar közösségi terek 
létrehozásáról vagy azok támogatásáról van szó a Kárpát-medencén túl. Köszönöm, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja módosító javaslatot. (Szavazás.) 

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

A következő a 792. pont alatt Szávay István, Jobbik, csángó oktatási program 
támogatása, 100 millió forint. Összefügg a 641. ponttal, ahol is a Hungaroring Sport 
Zrt.-től venné el ezt az összeget. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. 

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

A 793. pont alatt Szávay István, Jobbik. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál egy új sor, Magyar Ifjúsági Konferencia és Állandó Bizottság 
működtetése 25 millió forinttal. Összefügg a 109. ponttal, a Nemzeti Olimpiai 
Központtól venné el ezt az összeget. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. Itt egy 

mondatot hadd mondjak! 
 
ELNÖK: Igen. 
 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Felkészülésem során úgy éreztem, 

képviselő úr módosító indítványa nemcsak forrásbiztosítást, hanem egy prezentációs 
törekvést is tartalmaz, hogy megjelenjen a költségvetési törvény 1. számú 
mellékletében ez a feladat. Függetlenül attól, hogy az előterjesztő ezt az előterjesztést 
nem támogatja, átnézve a nem rövid fejezeti indoklásokat, a 927. oldalon - hogy így 
mondjam - megtaláltam, hogy az EMMI minisztérium igazgatása, tehát maga a 
minisztérium ezt a feladatot támogatja. Úgy fogalmaz, hogy a Magyar Ifjúsági 
Konferencia és annak Állandó Bizottságának működési költségei fedezetét évi négy 
alkalommal, legalább négy alkalommal egy évben, utazási, szállás- és egyéb költségek 
forrásainak biztosítását finanszírozza magából az igazgatásból. Az igaz, hogy nem 
külön fejezeti kezelésű előirányzati soron jelenik meg, bár prezentációs szempontból 
megjelenik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. (Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Tényleg minden elismerésem főosztályvezető úr 

irányában az alaposságért, valóban erről van szó. Most bevallom önöknek őszintén, 
nem túl politikus módon, hogy itt valami zavar volt nálunk, mert ezt nem onnan 
kellett volna elvennem, mint ahonnan indítványozom, hanem onnan (Haág 
Tibornak:), ahonnan ön is mondta, itt ugyanis valóban nem a forrás biztosításáról 
van szó, hanem egész egyszerűen arról - és azért örülök, hogy két mondat erejéig ezt 
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idehozhatom önök elé -, hogy ez a mostani rendszer nem jól működik. Tehát van egy 
Magyar Ifjúsági Konferencia, ez egy kiváló kezdeményezés volt, ezt Deutsch Tamásék 
találták még ki 1999 környékén, ez a magyarországi és határon túli magyar nagy 
ifjúsági ernyőszervezetek találkozója, ott vannak a politikai pártok, ott vannak az 
egyházak, a cserkész szövetségek, középiskolás diákszervezetek, egyetemi hallgatói 
önkormányzatok, sőt a tengerentúlról is többen. Én magam ennek a munkájában 
több mint tíz éve részt veszek különböző sapkákban.  

Évek óta az van, a korábbi években egyszer-kétszer megjelent egyébként 
önállóan ez a költségvetésben, aztán eltűnt, most elképesztően nehéz dolgunk van, 
mert az Új Nemzedék Központon keresztül kell a Magyar Ifjúsági Konferenciának 
minden feladatot ellátnia a maga bürokráciájával, a maga hozzá nem értésével, 
egyeztetésekkel és egyebekkel. Tehát működik - és most már be van jegyezve ráadásul 
önálló jogi személyként is a Magyar Ifjúsági Konferencia -, a pénz megvan rá, csak 
éppen nem rendelkezhet a szervezet maga ezzel a pénzzel. Ebből alakul ki az, hogy 
úgy sikerül egy-egy rendezvény, mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor egyébként az 
önök, tehát a kormányhoz legközelebb álló határon túli magyar fiatalok voltak a 
leginkább fölháborodva az egész szervezés minőségén és minden máson, ami csak és 
kizárólag azért zajlott, mert maga a szervezet nem kap annyi lehetőséget és 
önállóságot, hogy azt a 25 millió forintot - mert körülbelül erről beszélünk, ezért 
írtam én is ezt -, amit egyébként, mint ahogy ön is mondta, a rendelkezésére 
bocsátanak, azt hadd költse már el maga, és hadd döntse el maga, hogy hova akarja a 
rendezvényeit vinni, és ne kelljen egy Új Nemzedék Központon keresztül értelmetlen 
bürokráciával meg akadékoskodással ezt az egészet leszervezni.  

Ez számomra egyébként teljesen érthetetlen, hogy miért így van, főleg úgy, 
hogy korábban erre már volt mód, a Magyar Ifjúsági Konferencia önálló jogi 
személyiség nélkül is meg tudott jelenni a költségvetésben a korábbi évek során, most 
ráadásul már önálló jogi személyiséggel is rendelkezik és mégis alá van rendelve az Új 
Nemzedék Központnak, ami egyébként értelmetlen, bürokratikus, akadályozza a 
működést és elégedetlenséget kelt, még egyszer mondom, az önökhöz közel álló 
szervezetek körében is. Ezért javasoltam ennek az önálló soron való megjelentetését, 
egyébként nem egy óriási nagy pénzről van itt szó - 50-100 embernek négy program, 
ez valóban egy ekkora összeg -, hogy ezzel a szervezet megválasztott vezetősége saját 
maga, a megfelelő számviteli fegyelem meg beszámolási kötelezettségek mellett 
természetesen, gazdálkodhasson. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) 

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

A javaslat 794. pontjában Szávay István javasolja a külhoni magyar 
könyvkiadás, könyvtárhálózat fejlesztését plusz 30 millió forinttal. Összefügg az 1065. 
ponttal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációjától venné ezt el. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr kíván szólni. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Na, ez viszont egy komoly elmaradása önöknek és 

a kormányzatnak. Tehát miközben arról beszéltem itt a bevezetőmben, hogy milyen 
újabb és újabb olyan területek vannak, ahol a magyar nemzetpolitika megjelenik, és 
helyesen megjelenik, ez egy olyan terület, ahol valahogy évek óta nem szeretnénk 
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megjelenni, pedig szerintem ez nagyon fontos lenne. Évekkel ezelőtt találkoztam még 
határon túli könyvkiadók vezetőivel, de nemcsak engem, hanem tudom, hogy más 
párti képviselőket is megkerestek, és lobbiztak annak érdekében, hogy valamilyen 
módon, nem őket közvetlenül nyilvánvalóan, hanem magát az ügyet támogassa a 
magyar állam közvetlenül, és ne, mondjuk, az ottani felsőoktatási intézményeken 
keresztül, mert az egy másfajta szűrőt és valamiféle részérdekek megjelenítését 
eredményezheti.  

Ez egy olyan terület, ahol, úgy gondolom, hogy a magyar nemzetpolitikának 
meg kellene jelennie, ki kellene vennie a részét, és ez most még nem történik meg. Ez 
tényleg egy másik olyan pont, amit tényleg sok év óta mindig beadok. Ennek a 
fontosságát több alkalommal korábban itt kormánypárti képviselőtársaim is 
elismerték, ez ügyben mégsem történt előrelépés. És az, hogy az NKA-nál így-úgy-
amúgy azért lehet bizonyos forrásokat szerezni határon túli ilyen jellegű célokra is 
nagyon szűkített mértékben, ez önmagában azonban magát a problémát nem oldja 
fel. Úgyhogy ezt a javaslatot fenntartom, fontosnak tartom, és kérem kormánypárti 
képviselőtársaimat, hogy amennyiben ezzel egyetértenek, ha most támogatni nem is 
tudják, de magának az ügynek az érdekében lobbizzanak, mert úgy gondolom, hogy ez 
fontos, és ez egy fontos területe kell hogy legyen a magyar nemzetpolitikának. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy azért 

működik a határon túli könyvkiadás, és nem látom olyan veszélyesnek azokat a 
szűrőket, amiket az előbb említett, hogy esetlegesen a felsőoktatási intézmények nem 
biztos, hogy azoknak a kiadványoknak a kiadását támogatják, amelyekre feltétlenül 
szükség lenne. Ha csak a II. Rákóczi Ferenc Főiskola által finanszírozott és 
támogatott könyvek megjelenésére gondolok, igazán kiváló munkák jelennek meg a 
főiskola gondozásában, de ha Székelyföldről beszélünk, akkor a csíkszeredai nyomda 
is önellátó, és igazán komoly művek jelennek meg. Tehát én úgy gondolom, hogy 
tökéletes úgy, ahogy most van. 

Egyébként én más bizottságból érkeztem, ez kiderült rögtön itt az első 
bizottsági ülésen, képviselő úr meg is jegyezte. Az üggyel természetesen mindenki 
egyetért, sok mindennel, de én annak nem nagyon látom már ennyi év ellenzéki 
munka után értelmét, képviselő úr - bár önnek a szíve joga eldönteni, hogy mit csinál 
-, hogy csak azért egy módosító indítványt benyújtson, és 20-30 millió forintokat 
tegyen mellé az egyébként működő rendszerekhez, hiszen a hétvégi iskolák a külhoni 
magyaroknál ugyanúgy működnek. Ön a módosító indítványában nyilván több pénzt 
szeretne erre fordítani, de most miért 20, miért nem 30, miért nem 40, miért nem 50 
millió? Tehát igazából ez egy hasraütéses módosító. Nyilván az ellenzéknek ez volt a 
dolga mindig is, ezt megértjük, csak azért nem nagyon szeretném, hogy itt úgy tűnjön 
föl ön, mint aki a határon túli és a tágabb dimenzióban is, akár a tengeren túli 
magyaroknak a lelkes támogatója, és bezzeg ez a bizottság semmiféle, egyébként ön 
által pozitívnak vélt javaslatot nem támogat. Azért nem támogatjuk, mert valójában 
ott van a költségvetési törvényben a megfelelő keret, amelyből eddig is működött.  

És van ellentmondás, a hosszú expozéjában felvázolta azt, hogy miféle dolog 
az, hogy a Bethlen Gábor Alapnál esetlegesen külhoni, hozzánk közel álló szervezetek 
mondják meg a tutit, hogy végül is kit kellene támogatni, közben itt a fiatalokkal 
kapcsolatban pedig azt mondja, hogy az önökhöz közel álló szervezetek maguk is el 
tudják dönteni, hogy mire kell támogatást nyújtani. Tehát én azért érzek egy jó pár 
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esetben az ön által elmondott mondatokban ellentmondást, de nyilván ezt is 
megértjük, az ellenzéknek ez a dolga, hogy kritizáljon. És nincs jól, a vazallus kifejezés 
csak úgy megütötte a fülemet Délvidékkel kapcsolatban, hogy az önök vazallusai. 
Azért föl szeretném hívni a figyelmét, hogy az Európa Tanács szerb delegációjának 
tagja a magyar származású képviselő asszony, Kovács Elvira, és azért az ukrán 
nyelvtörvény vitájánál akár a bizottsági ülésen és akár az Európa Tanács parlamenti 
ülésén nagyon sokat köszönhetünk neki a szláv nyelveket beszélő támogatók Elvira 
segítségével az ukrán nyelvtörvényről készített jelentés módosító indítványai 
megszavazásánál, tehát erős kifejezés a vazallus.  

Én érzek indulatot önben, szerintem felesleges. Bár én új vagyok ebben a 
bizottságban, de azért mégis úgy gondolom, hogy nem vagyok hajlandó folyamatosan 
ezt, hogy ’én vagyok az okos’, ’én tudom, hogy a határon túli politikát hogy kell 
csinálni’ féle hozzászólást hallgatni. Egy kicsit hosszú volt most, nem ide illő módon, 
elnézést kérek elnök úrtól, képviselőtársaimtól és képviselő úr, öntől is, hogy nem ide 
illő módon válaszoltam, de szerintem nekem most jött el az elég. Tehát higgye el, a 
könyvkiadás rendben van, normálisan mennek a dolgok és az ügy fontosságát 
mindenki érzi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki 

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

A háttéranyag 795. pontjában Szávay István az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál szórványgondnoki programra tesz javaslatot 300 millió forint 
kiadással. A Pénzügyminisztérium rendkívüli kormányzati intézkedésektől venné ezt 
el a háttéranyag 376. pontjában. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Nézze, Tilki képviselő úr, egy ellenzéki képviselőnek szerintem az a dolga, hogy 

megfogalmazza a saját maga alternatíváit, módosító javaslatait, meg elmondja a maga 
véleményét. Én úgy gondolom, hogy én ezt meglehetősen konstruktív módon teszem 
meg. Megtehetném ezt egészen máshogy is, mondjuk úgy, ahogy tettem néhány évvel 
ezelőtt, vagy ahogy Molnár képviselő úr itt az antréját bemutatta ebben a 
bizottságban. Nem így teszem, de én mondtam önnek a múltkori bizottsági ülésen is, 
hogy rajtam nem múlik, tehát elvihetjük másik stílusba is ennek a bizottságnak a 
munkáját, ha önök ezt így szeretnék. Én nem gondolom azt, hogy én megmondanám 
bármiben is a tutit. Önnek lehet elég egy idő után, mert fölvetek olyan javaslatokat, 
amelyekre ön is végig tartózkodik, amit egyébként értékelek, mert ez nyilván azt jelzi, 
hogy valahol ön is érzi ennek a jogosságát, majd nekem támad, hogy miért csinálok 
úgy, mintha ehhez a területhez nagyon jól értenék, vagy jobban értenék, mint önök, 
vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, de igazából lényegtelen is.  

Én úgy gondolom, hogy a munkámat végzem, képviselő úr, bizonyára ön is, 
engem valamivel megbíztak a választók meg önt is, én valamit gondolok a 
nemzetpolitikáról meg ön is, egyébként meglehetősen nagy a kettőnek szerintem a 
keresztmetszete. Most azért belém állni, ne haragudjon, mert én több pénzt akarok 
adni 30 millió forinttal a határon túli könyvkiadásra, én ezt nem teljesen értem, de 
bizonyára volt rá valamilyen oka. Amit meg a Magyar Ifjúsági Konferenciával 
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kapcsolatban mondtam, azt meg szerintem félreértette, akkor figyeljen legközelebb 
arra, hogy pontosan mit mondok. A Magyar Ifjúsági Konferenciában mindenféle 
szervezet van, ott vagyunk mi is, ott vannak önök is, meg ott van a Fidelitas, ez egy 
elvileg független szervezet, legalább is jóval függetlenebbnek kellene lennie, mint 
amennyire önök hagyják a működését, de lényegtelen, az én javaslatom erre 
vonatkozott, nem tudom, ezen miért kellett leakadni.  

Az meg, hogy én hogyan minősítem az önök meg egy másik határon túli 
szervezetnek a viszonyát, annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy egyébként Kovács 
Elvira milyen munkát végez az Európa Tanácsban, mert ez nem erről szólt, ezt nem 
kell személyes szintre vinni. Az, hogy önök vazallusi sorsba kényszerítették a határon 
túli magyar szervezetek egy részét, azt sokszor elmondtam, azt most is így gondolom, 
és a jövőben is fenn fogom tartani, akkor is, képviselő úr, ha ez önnek nem tetszik, de 
ez nem függ össze azzal, hogy adott esetben ezeknek a szervezeteknek egyes vezetői, 
tisztségviselői politikusként milyen munkát végeznek, vagy adott esetben hogyan 
segítik a magyar közösség megmaradását. Van, akik ezt nagyon jól teszik és 
elismerésre méltó módon, mások pedig megalkuvó és szerintem nem méltó módon. 
Ne keverjük össze ezt a kérdést, azt kérem, mert nem erre vonatkozott a 
hozzászólásom. 

A szórványgondnoki program: most akár nekem ugorhat megint Tilki 
képviselő úr, hogy ezt miért gondolom jobban, meg miért adom ezt be minden évben. 
Azért adom be minden évben, mert úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a szórvány megmaradására. Ez ügyben egyébként elindultak most már 
valamilyen változások, mi ezt a 2010-es évek eleje óta mondjuk, hogy sokkal 
komplettebb legyen. Erre nekünk egy konkrét tervünk van egyébként, ami a választási 
programunkban is benne volt, hogy hogyan kellene valamilyen egységes rendszerbe 
fogni és segíteni azon területek magyar közösségének a megmaradását, ahol már 
nagyon kevesen élnek magyarok, mondjuk, akár Dél-Erdélyben, vagy a Felső-Tisza 
mentén, hogy mondjak egy kárpátaljai példát. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Fenyvesi képviselő úr! 
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Képviselő úr gondolatai inspiráltak arra, hogy hozzászóljak. Talán a negyedik 

bizottsági ülésen vagyunk ebben a ciklusban és immáron másodszor hallom képviselő 
úrtól azt a kifejezést, hogy el szeretnénk vinni egy olyan irányba ezt a beszélgetést, 
amilyen irányba ő nem szeretné, de úgy gondolja, hogy mi meg szeretnénk. Mi nem 
szeretnénk elvinni, ön tesz másodszor is olyan kijelentést, amiről úgy gondoljuk, hogy 
nem mehetünk el szó nélkül, és ezt meg kell állítani. Ön nevezi vazallusnak azokat a 
legitim magyar szervezeteket, amelyek többek között a legnagyobb magyar 
szervezetek és legitim magyar szervezetek a határon túl, tehát ezt nem fogadjuk el, és 
visszautasítjuk ezt a kijelentést. Ezt a stílust ön szeretné elvinni olyan irányba meg ezt 
a vitát, amilyen irányba ön nem szeretné elvinni, de még egyszer mondom, nem mi 
tesszük meg, ön teszi meg.  

Természetszerűleg egy képviselőnek, ellenzéki képviselőnek úgyszintén 
jogában áll módosító indítványokat a költségvetéshez betenni, nincs is ebben semmi 
probléma, én ezt elfogadom, el is döntjük majd, hogy támogatjuk, vagy nem 
támogatjuk, nyilván ön is el fogja fogadni a bizottság többségi álláspontját, de ettől 
még, úgy gondolom, hogy vissza kell utasítani azokat a kijelentéseket, amelyeket ön a 
magyar szervezetek, a legitim magyar szervezetek vezetőivel szemben tesz, és arra 
kérem, hogy ne tegye, mert ön viszi el olyan irányba ezt a beszélgetést és ezt a 
bizottsági munkát, amilyen irányba mi nem szeretnénk elvinni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm.  
Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) 2 igen. Aki 

nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Végére értünk a bizottságunkhoz tartozó módosító javaslatoknak. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek esetleg tudomása arról, hogy kihagytunk volna valamint. (Nincs 
jelentkező.) Szerintem nem volt.  

Határozathozatal  

Még két szavazásra kell sort kerítenünk. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e 
a részletes vitát. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 7 igen. Köszönöm. 

A következő, hogy döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is jelenti, továbbá felhatalmazás az 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek.  

Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 6 igen. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 6 igen szavazattal… (Szávay István 
felemeli a kezét: Bocsánat! Ez a jelentés?) A jelentés elfogadása, igen, tehát itt lesz 
kisebbségi vélemény. Tehát 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság ezt a 
határozatot elfogadta. Köszönöm. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság véleményét a részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentés részeként, míg az ülés végén aláírva leadandó kisebbségi 
véleményeket annak függelékeként nyújtjuk be. Köszönöm szépen mindenkinek a 
munkáját.  

(Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Elnézést kérek, még egy gondolatot szeretnék 

mondani. Elnök úrnak szeretném megköszönni, hogy arra is figyel az ülés levezetése 
során, ha esetlegesen az ellenzék rosszul szavazott itt a legutolsó szavazásnál. Tényleg 
végtelenül korrekt az ülésvezetés, hiszen képviselő úr nem figyelt oda, és pontosan 
rossz helyen emelte föl a kezét, és nagyon korrekt volt az elnök úr részéről. A korábbi 
bizottságban ilyet nem tapasztaltam, tehát ezt meg szeretném köszönni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nyilvánvaló, mert csak nemleges szavazással lehet a kisebbségi véleményt 

benyújtani, ezt a lehetőséget fönn kívántam tartani képviselő úrnak. Köszönöm 
szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a munkájukat. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a 
részvételét. A bizottsági ülést most bezárom azzal, hogy a Tájékoztatási és Iromány-
nyilvántartó Iroda munkatársai egy 5-10 percben tartanának tájékoztatót a ParLex 
rendszer használatáról. Arra kérem önöket, hogy amennyiben idejük engedi, úgy még 
maradjanak ebben az 5-10 percben. Tilki képviselő úr bizottsági ülésre távozik. 
Köszönöm szépen a munkájukat. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 02 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


