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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a 
bizottsági ülésen részt vevőket. Köszöntöm Haág Tibor urat, a Pénzügyminisztérium 
főosztályvezetőjét mint a zárszámadásnál, költségvetésnél állandó vendégünket, 
előterjesztőt. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés 
október 15-én személyi döntéseket hozott és ennek értelmében a bizottság 
összetételében változások történtek. Bóna Zoltán alelnök úr kikerült bizottságunkból, 
helyette az Országgyűlés Fenyvesi Zoltán képviselő urat választotta a bizottság 
alelnökének, illetve a megüresedett helyen a továbbiakban Jakab István 
képviselőtársunk, az Országgyűlés alelnöke vesz részt munkánkban. Alelnök urat, 
képviselőtársunkat nagy szeretettel köszöntöm a bizottságban, és jó munkát kívánok 
nekik! (Jakab István: Köszönöm szépen.) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Távolmaradását előre jelezte Szászfalvi László alelnök úr és 
dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr. A helyettesítés a következőképpen alakul: 
Szászfalvi László alelnök urat Fenyvesi Zoltán alelnök úr helyettesíti, dr. Zsigmond 
Barna Pált pedig jómagam. 

Megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e. Aki igen, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.  
Nyolc igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat  

Rá is térünk első napirendi pontunkra, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatra, 
amelyet a Ház T/1671. számon jegyez. A részletes vitára fog sor kerülni a határozati 
házszabály 44-45. paragrafusa alapján. Mint kapcsolódó bizottság folytatjuk le a 
részletes vitát, mégpedig a korábbi bizottsági ülésünkön meghozott döntés 
értelmében a törvényjavaslat egésze tekintetében. Köszöntöm még egyszer az 
előterjesztő részéről Haág Tibor főosztályvezető urat.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben megvizsgáljuk, hogy 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 és megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek.  

Mielőtt a részletes vitára sor kerül, tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
zárszámadásra, csakúgy, mint a költségvetésre, speciális szabályok érvényesek, így 
valamennyi bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a Költségvetési bizottság 
előadója fogja majd ismertetni a plenáris ülésen. Most, a vitának ezen szakaszában 
van lehetőség a vélemények megfogalmazására. Kérdezem tisztelettel az előterjesztőt, 
hogy kíván-e hozzászólni a vita ezen szakaszában. (Jelzésre:) Igen. Főosztályvezető 
úr, megadom a szót. 



6 

Haág Tibor kiegészítése 

HAÁG TIBOR előterjesztő (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! A T/1671. számon benyújtott 

törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, az államháztartási törvény által előírt formában és határidőben 
került benyújtásra. Illeszkedik a jogrend szerinti egységbe, hiszen törvényi szinten 
került benyújtásra a törvényjavaslat. Nemzetközi jogból, európai uniós jogból eredő 
kötelezettséget nem sért és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A 
61/2009. IRM-rendelet előírásainak betartását az igazságügyi tárca a közigazgatási 
egyeztetés során ellenőrizte is. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) 

Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Üdvözlöm főosztályvezető urat, és szeretném megköszönni a most már szokott 

rendben érkező kiváló táblázatos összefoglalást, ami még pár évvel ezelőtt komoly 
gondot okozott és nehezítette a munkánkat. Ezt köszönöm szépen önnek, hogy idén is 
ilyen precízen - vagy legalábbis első ránézésre semmit nem hiányolok belőle - sikerült 
összeszedni. (Egyeztet a szakértővel.) A Nemzetstratégiai Kutatóintézetet és a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézetet nem találom külön, azt szeretném egyrészt 
megkérdezni, hogy ennek mi az oka, csak valami technikai probléma miatt maradt le, 
vagy már eltűnt önmagában és össze lett vonva valami más fejezettel?  

Általánosságban annyit szeretnék elmondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy a 
költségvetés, illetve a zárszámadási törvény nemzetpolitikai szempontú 
áttekintésekor minden évben ennek ellenére is, továbbra is problémának tartjuk ezt a 
fajta széttagoltságot, ami a kormányzati kommunikáció szerint szándékos, mondván, 
hogy a teljes államigazgatást átjárja a nemzetpolitikai szemlélet. Ismerjük már ezt az 
indoklást, azonban azért az utóbbi időben már hallani olyat is, hogy talán nem biztos, 
hogy ez a megfelelő út. Annál is inkább, én több alkalommal felvetettem azt, hogy 
továbbra sem látjuk - ezt évek óta problémának érzem -, tehát továbbra sem látjuk 
annak a garanciáját, hogy teljes egészében kiküszöbölhető lenne az, hogy hasonló, 
vagy akár ugyanazon projektekre és programokra a magyar államtól különböző 
módon, formában és különböző keretekből, pályázati, miniszteri keretekből és egyéb 
módon ne lehetne támogatást szerezni.  

Potápi államtitkár úrtól, sőt azt hiszem, Semjén Zsolttól is kérdeztem ezt már 
több alkalommal, és ígéretet tettek, de semmilyen konkrét eredményét ennek 
egyelőre nem látjuk, hogy mégis milyen intézkedések születtek volna ezzel 
kapcsolatban. Sőt biztos, hogy Semjén Zsolt is beszélt erről, most már eszembe jutott, 
hogy még ezt kicsit viccesen is említette meg miniszterelnök-helyettes úr, nem 
tudom, hogy fogalmazott, de valahogy úgy, hogy ügyes székely véreire célzott ezzel 
kapcsolatban, akik adott esetben megtalálhatják az útját-módját ilyen jellegű 
furmányosságnak. Szóval, ezt maga miniszterelnök-helyettes úr is elismerte, hogy 
nem szerencsés, ugyanakkor semmilyen intézkedést ezzel kapcsolatban nem láttunk 
továbbra sem, hogy ezt ki lehessen küszöbölni. 

Amit el szeretnék mondani, és amit nehéz, nagyon nagy problémának tartunk 
továbbra is és általános jellegű probléma, hogy hosszú évek óta most már az 
Országgyűlés hamarabb fogadja el a jövő évi költségvetést, mint ahogy tárgyalná a 
múlt évi zárszámadást. Természetesen értjük, hogy ennek vannak olyan okai, meg 
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egyet is tudok akár érteni azzal, hogy a stabilitás szempontjából indokolható a 
költségvetés korábbi elfogadása, azt ugyanakkor abból a szempontból nem tartjuk 
jónak, hogy ehhez jobb és fontosabb lenne látni azt, hogy a korábbi évre tervezett 
összegek elköltése vagy felhasználása hogyan valósult meg. Azt jobb lenne az előtt 
látni, mielőtt a következő évi költségvetésről tárgyalunk.  

Az látható, hogy 2017-ben nőttek továbbra is a nemzetpolitikára fordítható 
összegek. Ez természetesen öröm és ezt mi mindig üdvözölni szoktuk önmagában, 
más kérdés persze, hogy ezek hogyan, milyen módon és milyen szempontok szerint 
kerülnek elköltésre. Azt továbbra is hiányoljuk, hogy a külföldre vándorolt, menekült 
- fogalmazzuk, ahogy akarjuk -, tehát a Kárpát-medencén kívül élő magyarságra 
továbbra is gyakorlatilag minimális forrás fordítódik, legyen szó egyébként a 
csángókról vagy azokról, akik Nyugat-Európába mentek dolgozni.  

Emellett pedig hibának tartjuk, és sok alkalommal felhívtuk rá a figyelmet, de a 
helyzet egyre rosszabb, ahelyett, hogy jobb lenne, hogy 2017-től kezdve gyakorlatilag 
a Magyarság Háza program kivételével a központi költségvetésből most már 
mindenféle sor eltűnt a Bethlen Gábor Alappal kapcsolatban, pontosabban az, hogy 
Bethlen Gábor Alap milyen… Nem mindenféle sor, de jóval több sor eltűnt, mint 
korábban, így a Bethlen Gábor Alaphoz került összegek tekintetében még az 
eddigiekhez képest is szabadabbá vált a vezetők keze ezen összegek felhasználását 
illetően. 

Most itt átnéztem gyorsan az ülés elején ezt az anyagot - nem tudom, hogy ki 
fog tudni erre válaszolni, félek, hogy főosztályvezető úrnak ez nem asztala, de 
megpróbálom, de fordulok önhöz is, elnök úr -, feltűnően sok a spórolás az 
előirányzathoz képest a teljesítés tekintetében, tehát itt gyakorlatilag többmilliárdos 
mínuszok vannak a második oszlopban az elsőhöz képest. Legyen szó akár például a 
Kőrösi Csoma Sándor-programról, az 563 millió forintjához képest 250 millió került 
elköltésre; a Petőfi-programban a 246-hoz képest csak 83; a Mikes Kelemen-program 
26 milliója helyett 1,4 millió; Erdély, gazdaságfejlesztési stratégia, a 973 millió helyett 
64; Felvidék: egymilliárd helyett 130 millió; keleti partnerség: 400 millió helyett 
170 millió; az Erzsébet-program külön feltűnő, közel 5,5 milliárd forint helyett csupán 
közel 600 millió forint - nyilván nem volt időm, hogy ezt itt végig összeadogassam -; 
családpolitikai programok: 1,35 milliárd helyett pusztán 30 millió. Tehát itt egy több 
milliárd forintos - nem tudom, minek nevezzem ezt, képviselőtársaim - megszorítás, 
vagy mi történt itt, vagy mi az oka ennek, de nagyon szeretném, ha erre valakitől 
valamiféle választ tudnánk kapni, feltételezem, hogy nem technikai problémákról van 
itt szó.  

Ha már kritikus voltam a külföldön élők támogatása kapcsán, azért annyit 
hadd mondjak el, ezt itt ki is jegyeztem magamnak, hiszen magam voltam, aki erre 
két-három évvel ezelőtt először javaslatot tett, hogy itt van egy 20/55/5/4. sorszám 
vagy fejezetszám, gondolom, a külhonban szolgálatot teljesítő személyek támogatása, 
ami az elmúlt években most már kiterjesztésre került a Nyugat-Európában, illetve a 
tengeren túl szolgáló, egyházi feladatot ellátó személyekre is. Ezt mindenképpen 
örömmel látjuk és üdvözölni szeretnénk.  

Hozzászólni pedig egy dologhoz szeretnék még konkrétan. A Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma, illetve a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, amelynek parlamenti párt 
képviseletében magam is kuratóriumi tagja vagyok, bár most már évek óta nem 
tudom elfogadni ennek az alapítványnak sem a beszámolóját, sem a költségvetését, 
egészen egyszerűen azért, mert az alapítvány nem azt a feladatot látja el, kedves 
képviselőtársaim, mint amit kellene neki. A „Finanszírozott feladat” megnevezésű 
oszlopban az szerepel, hogy „Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi 
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kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai 
politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az 
európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. 
Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát tart fenn.”  

Ennek a szervezetnek elvileg egy lobbiszervezetnek kellene lennie, aminek az 
lenne a dolga, hogy a külhoni magyar közösségek autonómiatörekvéseit, de általában 
a külhoni magyar közösségek életét, sőt bizonyos európai politikusok számára 
szerintem még akár a puszta létét is ezeknek a közösségeknek be kellene mutatni, 
mert ez egy nagy probléma. Tudjuk, Nyugat-Európában nagyon sokaknak sajnos 
fogalmuk nincsen arról, hogy Kelet-Európa hogyan működik, hogy működik a 
nemzeti kérdés, milyen történelmi sérelmek és viszályok voltak itt Közép-Kelet-
Európában. Mi ezért javasoltuk annak idején a trianoni emlékév bevezetését, amit 
voltak szívesek nem támogatni, például azért is, hogy az ilyen Junckerhez hasonló 
félhülye európai politikusok ne tudjanak olyat nyilatkozni, mint amit tegnap mondott 
az Európai Bizottság elnöke, saját tisztségéhez egyébként teljesen méltatlan módon, 
hogy Erdély és Románia egyesülése egész európai ünnep. Ez egész egyszerűen 
felháborító, elképesztő.  

Viszont azt hozzá kell tennem, hogy ebben a magyar kormánynak és önöknek 
is megvan a felelősségük, hogy ezeknek az embereknek ennyire nincsen fogalmuk, 
hogy itt mi történik a Kárpát-medencében, azért, mert a brüsszeli lobbiszervezetünk 
erdélyi falunapokra meg Kövér László mindenféle külhoni haverjainak a programjaira 
költi el ezt a pénzt, ahelyett, hogy tényleg brüsszeli lobbitevékenységet folytatna, meg 
Tankcsapda-koncertnek a 4 milliós színpadbérlését finanszírozza. Nem látom, hogy 
ezek a kérdések hogyan vinnék előre a magyar autonómia ügyét.  

Csóti György képviselő úrral, volt képviselőtársunkkal, igazgató úrral volt egy 
rövid vitám a Facebookon, ahol éppen arról beszélt a képviselő úr, hogy a román 
irredentizmus hogyan reklámozza saját magát Nyugat-Európában. Továbbra sincs 
erre válasz. Mi javasoltunk egyet, azt nem kell elfogadni, de nem baj, legalább látnánk 
valami mást, hogy valami más történik ebben az ügyben. Semmilyen szervezett 
programot, egyáltalán semmit nem látunk azzal kapcsolatban, hogy ennek az egész 
kérdéskörnek a megjelenítését Nyugat-Európában hogyan gondolja a magyar 
kormány, milyen válaszokat kívánunk adni a Csóti igazgató úr által is kifogásolt 
román kormánypropagandára. Erre egyébként jó lenne ez az alapítvány, ha a pénzt 
arra költené, amire, és nem arra, amire mondtam, meg mondjuk, nem fideszes 
politikusoknak vásárolgatna 25 ezer forintért tiszteletjegyet a székely bálra, mert azt 
sem látom, hogy ez mennyiben segíti a magyar autonómia ügyét. Köszönöm szépen.  

Tehát összességében annyi kérdésem lenne, még egyszer, hogy a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet miért nem 
szerepel benne, és mi az oka ezeknek a hatalmas arányú csökkenéseknek a 
teljesítésben az előirányzottakhoz képest. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További képviselői kérdések? (Jelzésre:) Fenyvesi Zoltán 

alelnök úr! 
 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A többségi frakció véleményét 
szeretném elmondani a törvényjavaslattal kapcsolatban, ami, talán nem meglepő, de 
egészen eltér Szávay István képviselőtársam hozzászólásától és véleményétől. 
Álláspontunk szerint a zárszámadási törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
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megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, 
megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek egyaránt.  

Álláspontunk szerint 2017 mérföldkő volt a nemzetpolitikában, hiszen az össz 
kormányzati források ebben az évben átlépték a 100 milliárd forintos határt. Ez azt 
jelenti, hogy a nemzetpolitikára biztosított összegek 2010 óta megtízszereződtek. 
Öröm számunkra, hogy folytatni tudtuk azokat a programokat, amelyeket 
elindítottunk. A Bethlen Gábor Alap forrásai több mint 80 milliárd forintra 
növekedtek ebben az évben. A pályázati programok szintén jól működtek, hiszen 
ötezer külhoni magyar intézmény működése és programjai váltak fenntarthatóvá. Az 
ösztöndíjprogramok keretében a Petőfi Sándor-program, illetve a Kőrösi Csoma 
Sándor-program ösztöndíjasai révén 2017-ben már több mint 200 magyar szórvány- 
és diaszpóraközösség mindennapi munkáját tudtuk támogatni és segíteni. 

A Kárpát-medencei magyar intézményhálózat fejlesztésére folyamatosan 
növekvő összegek álltak rendelkezésre, 2017-ben is jelentős beruházások valósultak 
meg. 2017-ben elindult a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteme, 
így a program keretében 38,6 milliárd forintot tudtunk fordítani magyar óvodák, 
bölcsődék fejlesztésére és bővítésére. Tovább folytatódott a szakképzésfejlesztési 
program, amelyben tudtuk támogatni a külhoni magyar szakképző intézményeket, 
amelyek új eszközöket vásárolhattak, szaktantermet, tanműhelyt bővíthettek, illetve 
növelhették tangazdaságuk működését, kapacitását is.  

A magyar jövőt határainkon túl is a magyar fiatalok jelentik, ezért fontos volt 
számunkra, hogy tudtuk támogatni azokat a programokat, amelyek segítik a 
szülőföldön való boldogulásukat a magyar fiataloknak. A „Szülőföldön magyarul” 
program keretében a magyar diákok folyamatosan kiszámítható támogatásban 
részesültek. A külhoni magyar ifjúsági közösségek kiemelt támogatást kaptak, 2017-
ben 100, idén pedig már 190 millió forintos összeget tudtunk ennek a támogatási 
célnak adni. Tehát ahogy említettem, kiemelt fontosságú a szülőföldön való 
boldogulás a külhoni magyar fiatalok számára, ezért a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyeletével működik a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési 
program, amelynek keretében több tízezer külhoni magyar vállalkozó jutott fejlesztési 
forráshoz. A 2019-es költségvetésben már 50 milliárd forint áll ennek a keretnek a 
rendelkezésére. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság a tavalyi évben tematikus éveit a 
vállalkozások 2016-ban megkezdett fejlesztésével folytatta. 2017-ben a tematikus év a 
külhoni magyar családi vállalkozások éve volt, őket tudtuk támogatni. Sikeres volt a 
program megvalósítása. Az államtitkárság idei tematikus éve: 2018 a külhoni magyar 
családok éve, itt szintén támogatni tudjuk a külhoni magyar vállalkozásokat és 
közösségeket.  

Folytatódtak a testvértelepülési kapcsolatok megerősítését célzó támogatások, 
illetve a Határtalanul! program, amely a magyar középiskolás és általános iskolás 
diákok, illetve a külhoni magyar diákok számára nyújt kapcsolási lehetőséget. 
Kicserélhették egymás tapasztalatait, járhattak egymás országában, barátságok és jó 
kapcsolatok szövődtek a diákok között. 2019-ben már 5,6 milliárd forint áll 
rendelkezésre e program keretében a támogatásra.  

Mindezek alapján elmondható, hogy 2017-ben újabb lépéseket tettünk az 
egységes Kárpát-medencei tér megteremtésében, a külhoni magyarság identitásának 
megőrzését és szülőföldön való boldogulását elősegítő programok támogatását 
rendszerszintűvé tudtuk tenni és kiszámíthatóvá vált. Úgy gondolom, hogy ezen 
támogatások segítségével sikerült a külhoni magyar közösségeket megerősítenünk. 
Köszönöm szépen. 

 



10 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
(Jelzésre:) Molnár Zsolt alelnök úr és majd utána Tilki Attila képviselő úr.  
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nagyon röviden két gondolatot szeretnék megosztani. Az egyik, hogy örvendetes, 
hogy ennyi forrás áll az alap rendelkezésére és ezt a határon túli nemzetpolitikai 
törekvésekre lehet fordítani. Az elosztással kapcsolatos kritikámat most nem 
ismétlem meg, azt többször elmondtam, hogy a nyílt pályáztatási rendszert tartanánk 
célravezetőnek és kevésbé a címzett támogatásokat. Amit viszont most 
észrevételeznék, azok a sportcélú támogatások, amelyek egyébként önmagukban, 
vagy a sport és a határon túli magyarság megmaradása, szülőföldön maradása között 
van összefüggés, az még akár igaz is, de azért ezek az összegek eltúlzott mértékűek, 
amelyek különböző sportklubok, határon túli sportklubok infrastruktúrafejlesztésére 
van fordítva. Tehát ennél azért vannak kézzelfoghatóbb célok is, miközben a sport és 
a határon túli magyarsághoz köthető sportsikerek nemzeti önbecsülésünknek nyilván 
részei, de azért erre nagyobb szükség van sok helyütt. Tehát ezt mindenféleképpen 
vitatom, hogy ilyen mértékű sportcélú támogatásra lenne szükség a támogatási 
rendszerben. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Csak segítek Szávay képviselő úrnak (Szávay István: Ó, de kedves!), hogy a 

végén ott van, hogy mindösszesen, tehát nem kell osztani-szorozni, hanem ott kiderül 
abból, hogy mennyi a különbség. Ha az ember egy perccel előtte kapja meg az 
anyagot, akkor is lehet látni; csak segítségként mondom. 

A másik: tényleg nem értem, mi szükség van erre, hogy fideszes képviselők 
tiszteletjegye a székely bálra, miért kell folyamatosan ilyen dolgokat puffogtatni, 
amikor szerintem semmilyen bizonyítéka nincs arról. Én nem tudok erről, hogy ez így 
működne. Tehát nem idevaló dolgokat szerintem nem kellene mondani.  

Az meg végképp tetszett, képviselő úr, tehát ez tényleg hab a tortán, gratulálok 
egyébként a kérdéshez vagy a véleményhez, hogy ha többet költene a magyar 
kormány Brüsszelben a magyar történelem bemutatására, akkor valószínűleg Juncker 
nem mondana ilyen hülyeségeket a magyar történelemről. Történelem szakos tanárok 
vagyunk mindketten, ha többet költenénk - valószínűleg egyetértünk ebben a 
dologban -, akkor Juncker attól függetlenül mondana ugyanilyen hülyeséget.  

Történelem szakos tanárként önnek pontosan tudnia kell, hogy sajnos az 
angolszász és a francia érdekkörbe a román politika több száz éven keresztül jobban 
be volt kötve, nagyon nagy hátrányunk van, amit le kell dolgozni, és sajnos a 
felkészületlenség az oka annak, hogy a magyar történelmet ennyire nem ismerik. 
Bizonyára ön is több olyan emberrel beszélgetett már közéleti munkája folyamán, 
akiknek valójában még Trianonról sem volt semmilyen fogalmuk, fogalmuk sem volt, 
hogy az I. világháború Magyarországot mennyire érintette hátrányosan, legyen az 
fiatal, középkorú vagy idősebb. Én nem gondolom, hogy attól, ha erre többet költünk 
Brüsszelben vagy akár mondjuk, Strasbourgban, akkor az olyan siker lenne, mint 
amit esetleg ön elvár. 

Zárszámadásról van szó, ahol azt kell nézni, hogy a költségvetési elveknek 
megfelelően kerültek-e a források felhasználásra. Én is úgy látom, hogy igen. Annak 
külön örülök, hogy a Vigyázók hadisírgondozó egyesületnek sikerült támogatást adni, 
akik a huszti I. világháborús temetőt újítják fel mostanában. Én ezt nagyon fontos 
dolognak tartom, és örülök annak, hogy ez így valósult meg. 
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A kinti magyarokkal kapcsolatban pedig nekem azért bonyolultabb 
véleményem van, hiszen az 1-2-3-4 vagy 10 éve kiment magyarok támogatása, 
többlettámogatása nem biztos, hogy abba a keretbe illeszkedik, mint amit mi a 
nemzetpolitikáról gondolunk. Hiszen nagyon sokan, akik kimentek különböző 
munkavállalás reményében, azok nem feltétlenül azon érdek vagy lelki többletként 
gondolnak a magyarságukra, mint amit esetlegesen - valószínűleg ebben is 
egyetértünk - Szávay képviselő úr is, én is, akár egy jobboldali ember gondolna egy 
kinti magyarról. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.  
(Jelzésre:) Szávay képviselő úr kíván reagálni, miután név szerint is meg lett 

szólítva. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Látom, képviselő úr, hogy Tilki képviselő úrnak 

vagy feladatba adták vagy öntevékeny hobbiként végzi azt, hogy gyakorlatilag most 
már rendszeresen beleköt minden megszólalásomba, de képviselő úr, az, hogy én 
ellenzéki képviselőként mit mondok a bizottsági ülésen, azt egyelőre én fogom 
eldönteni és nem ön, ha megengedi, meg azt, hogy milyen kérdésekről fogok beszélni. 
Hadd kezdjem a hátulján! 

Az, hogy ön kétségbe vonja jelentős tömegeknek a magyarsághoz való 
viszonyát és ennek a megélését, ezt én nagyon nem tartom jónak és helyesnek. 
Higgyék el, hogy nem jobboldaliságon múlik az, hogy ki hagyja itt az országot és ki 
nem, amiatt a gazdaságpolitika miatt, amit a szocialisták folytattak 8 éven keresztül, 
meg amiatt, amit önök csinálnak 8 éve. Ennek nincsen túl sok ideológiai oka, higgye 
el. Ezeknek a magyaroknak is lenne igényük arra, hogy magyar iskolába járassák a 
gyerekeiket meg arra, hogy kiterjedtebb magyar egyházi szolgálathoz tudjanak 
hozzájutni például, mert mi alapvetően ezekről a kérdésekről beszélünk most. 

Abban önnek, mondjuk, lehet igazsága és arról lehet beszélni, hogy ezek a 
nemzetpolitikai támogatások mit és hogyan célozzanak, hiszen természetesen 
Magyarországnak az kell legyen a feladata, az érdeke és a célja, hogy ezeket az 
embereket hazahívja, hazavárja. Feltételezem, ön is erre gondolt, de ettől függetlenül 
pont ezt a hazaérkezést meg a beilleszkedést tudja például nehezebbé tenni az, ha 
ezek a gyermekek nem tudnak magyar iskolát végezni, vagy nem tudnak olyan 
oktatásban részesülni, amit itthon utána el tudnak fogadni. Tehát itt alapvetően arról 
van szó. 

Az, hogy én miket puffogtatok, meg miket mondok el, képviselő úr, én 
ellenzéki képviselő vagyok, nekem például az a dolgom, hogy az önök minősíthetetlen 
meg botrányos dolgaira felhívjam a figyelmet. Nincsen rá bizonyíték? Olvassa el a 
beszámolót! Nemhogy fideszes képviselők, fideszes képviselők házastársainak 
vásárolgattunk közpénzből 25 ezer forintos báli belépőket. Ott van a beszámolóban. 
Hoffmann Rózsa férjének például. Nem tudom, ez hogyan segíti a brüsszeli 
érdekképviseletet, de nemcsak neki egyébként, hanem másoknak is. Én kikértem ezt a 
listát, hogy pontosan kiknek ment. Európai parlamenti képviselőknek. Furcsa módon 
egyetlenegy ellenzéki képviselő nem volt, akivel kapcsolatban az alapítvány 
vezetősége úgy döntött volna, hogy érdemes neki egy tiszteletjegyet adni a székely 
bálra. Más kérdés, hogy mi ezt valószínűleg nem is fogadtuk volna el, de ez már csak 
az önök hozzáállására jellemző.  

Ez összesen, ha jól emlékszem, valami félmillió forintjába került a brüsszeli 
érdekképviseletért lobbizó alapítványnak, hogy az önök képviselői és házastársaik, 
akiknek a politikához semmi közük, elmehessenek a székely bálra bulizni, úgy, hogy 
ráadásul egyébként az egyik zsebből rakjuk be a pénzt a másikba, hiszen tudjuk, hogy 
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ezt Szász Jenő intézete szervezte. Ezek a dolgok, képviselőtársam, 
megengedhetetlenek. Ezt azért mondom el, mert ha jó sokszor elmondom, akkor 
talán nem fogják többször megcsinálni, és nem is csinálták meg, egyébként a 
következő évben már nem volt ez, de ehhez az kellett, hogy ezt annak idején 
elmondjam, most meg azért mondtam el, mert hozzá akartam szólni ehhez a 
kérdéshez. 

A brüsszeli lobbialapítványnak, képviselő úr, ha hiszi, ha nem, de akkor jöjjön 
el legközelebb ennek a bizottságnak az ülésére, higgye el, hogy pontosan ez a feladata. 
Pontosan ez a feladata, hogy a nyugat-európai politikusoknak a figyelmét 
valamennyire jobban rá tudjuk irányítani erre a térségre, egy kicsit megértőbbé 
tudjuk őket tenni azzal kapcsolatban, ami itt Közép-Európában történik.  

Az, hogy a konkrét példa jó volt-e Junckerrel kapcsolatban, azt nem tudom. 
Ennek a megszólalásnak az oka valóban eredhet pusztán tájékozatlanságból, 
ostobaságból, bár én ezt nehezen hiszem el. Sok mindent el lehet mondani Juncker 
elnök úrról, de azért azt nem, hogy ne lenne rutinos az európai politikában, tehát 
azért valószínűleg ilyet véletlenül nem mond. Az a szomorú igazság, hogy azt sem 
tartom elképzelhetetlennek, hogy ez magának Orbán Viktornak szólt, és neki akart 
tenni egy barátságtalan gesztust ezzel a hozzászólásával. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, 
képviselő úr, higgye el, ennek az alapítványnak az a dolga, ez mindig elhangzik, ott 
vagyok 8 éve a kuratóriumban, hogy a brüsszeli döntéshozók figyelmét erre 
ráirányítsa és érzékenyebbé tegye őket. Higgye el, képviselő úr, örömmel 
üdvözölném, ha jó munkát végezne ez az alapítvány.  

Ön lehet, hogy nem hiszi el, számos alkalommal megtettem az elmúlt 8 évben, 
és soha nem esik nehezemre elismerni a jó kormányzati teljesítményt, soha nem esik 
nehezemre elismerni azt, ha egy program jó és helyes, ugyanakkor meg elmondom azt 
is, ha valami nem jó, nem helyes és nem arra költi a pénzt, mint amire kellene. Ez az 
alapítvány a pénzének körülbelül a 60-70 százalékát - de kiszámoltuk pontosan - 
Kárpát-medencében megvalósuló programokra, kalotaszegi falunapokra és nem 
tudom, micsodákra költi el, és nem arra, hogy valóban Brüsszelben egy hatásos lobbit 
megvalósítson. Én ezt problémának tartom, és nagyon örülnék, ha nem így lenne. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Csak röviden 

szeretnék én is reagálni.  
Képviselő úr, én nem arról beszéltem, hogy az alapítvány a rendelkezésre álló 

összeget hatékonyan költi el vagy sem. Én arról beszéltem, hogy a nyugat-európai 
politikusok meggyőzésére emelhetnénk, vagy történelemtudásának elmélyítésére 
emelhetnénk az alapítvány támogatására szánt összeget, de nincs értelme, mert 
annyira tudatlanok, annyira nem ismerik. Tehát én erről beszéltem, nem arról 
beszéltem, hogy mire költik el. Tehát ha pontosak vagyunk, akkor ezt így fogalmaztam 
meg. (Dr. Molnár Zsolt távozik az ülésteremből.) 

Egyébként pedig mint kormánypártinak, nekem is lehet, nem önnek szól 
személyesen, hanem nekem is lehet az a dolgom mint képviselőnek, hogy ha úgy 
gondolom, hogy az ellenzék hülyeségeket beszél, akkor arra reagáljak. Nincs ezzel 
semmi probléma. Én úgy gondolom, ön elmondja és én is elmondom, de mindig azt 
mondom, és ha most az ön elnökének a 23-i ünnepségen elmondott szavaira 
gondolok, és angolra váltunk, akkor azt mondanám, hogy take it easy. Tehát 
nyugalom, mert úgy sokkal könnyebben tudunk közös nevezőre jutni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még a zárszámadással kapcsolatban? (Jelzésre:) Jakab István képviselő 

úr!  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egy nagyon rövid megjegyzés és észrevétel a 

zárszámadással kapcsolatban. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy befogad a 
bizottság. Örömmel teszem hivatalosan azt, amit eddig tettem egyébként abszolút 
önkéntes alapon. Tájékoztatásul annyit, hogy meglehetősen sokat jártam és járom a 
Kárpát-medencét több funkciómból eredően is, ott vagyok a vidéken, ott voltunk és 
ott vagyunk a vidéken.  

A zárszámadáshoz csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igenis fontos az, 
hogy sportra, kultúrára, művészetre fordítsunk, áldozzunk, mert igazán a 
sikerélményt a leggyorsabban ezeken keresztül tudjuk adni azoknak az embereknek, 
akiknek erre a leginkább szükségük van. Aki mostanában járt Kárpátalján, az tudja, 
hogy mit jelent egy komolyabb kulturális esemény. Nyilván a bajokat, a mélyebb 
problémákat most nem szeretném idehozni, de az, hogy lélekben hogy élnek meg egy-
egy kulturális eseményt, azt érdemes személyesen is megtapasztalni. 

Egyetlen megjegyzést hadd fűzzek a vitához! Úgy gondolom, új emberként 
nyilván nekem nem az a feladatom és nem is tisztem, sőt lehetőségem sincs, hogy 
megpróbáljam meghatározni a hangulatát az ülésnek. Nagyon nagy tisztelettel azt 
szeretném jelezni, hogy az emberek akár a határon túl, de bárhol a világban a magyar 
emberek azt várják el, hogy mint nemzet, mint magyar nemzet és a nemzet polgárai 
segítsük őket. Mi pedig képviselők vagyunk, és ha van terep a magyar 
Országgyűlésben, akkor pontosan ez a Nemzeti összetartozás bizottsága az, amelyik 
talán, nem mondom, hogy vita nélkül, mert vita mindig lesz, amíg kormánypárt és 
ellenzék van, ez így természetes, de ha van terep, ahol leginkább tudunk szinte 
egységesen felzárkózni az ügy mögé, akkor bízom benne, hogy ez az. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Nem jelentkezik senki.) Miután több 

kérdés nincs, nem látok jelentkezőt véleményelmondásra sem, ezért rögtön meg 
fogom adni főosztályvezető úrnak a szót, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon, de 
miután, ha jól értettem, mintha felém is kérdést fogalmazott volna meg Szávay 
képviselő úr (Szávay István bólint.), a véleményemet tudom erről elmondani. 

Egyrészt én is szeretném megköszönni főosztályvezető úrnak a táblázatot, mert 
megkönnyíti itt a bizottságban folyó vitát a zárszámadásról. Ezt az anyagot mindig 
megkapjuk öntől, legyen az költségvetési vita vagy a zárszámadás vitája, ezt 
köszönjük.  

A széttagoltság minden évben szóba kerül, tehát hogy mennyire széttagoltak a 
nemzetpolitikára fordított kiadások. Én azt gondolom erről, hogy persze, nehezebben 
áttekinthető, de ez még mindig jobb, mint hogyha csak és kizárólag a 
Miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
foglalkozna ezzel. Hál’ istennek szinte nincs olyan minisztériumunk, ahol ne lenne 
még a saját munkájukon túl egy nemzetpolitikai kitekintés is és ne lenne valami 
határon túli programjuk. Én ezt helyesnek tartom, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
hadisírokat gondoz határon túl, helyesnek tartom, hogy a Földművelésügyi  
- régebben Vidékfejlesztési - Minisztériumnak vannak határon átnyúló programjai 
mind agrár- és környezetvédelmi feladatokban. Tehát én ezt jónak tartom, persze 
nehezebben követhető és átlátható, de szerintem ez még mindig jobb, mintha ilyenek 
nem lennének.  
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Az is örvendetes, hogy gyakorlatilag a teljesítés szintjén 2017-ben 120 milliárd 
forint fölé emelkedtek a nemzetpolitikára szánt kiadások, és amit fölvetett Szávay 
képviselő úr, hogy viszont a módosított előirányzatok a 160 milliárdot is 
meghaladták. Miért van ez így? Ebben rengeteg áthúzódó feladat van. Hadd mondjak 
erre egy-két példát! Itt van például a Kárpát-medencei óvodaépítési program. Éppen 
2016 decemberében született az első kormánydöntés erről, nyilvánvaló, hogy 2016-
ban akkor ezt már nem lehetett végrehajtani, áthúzódott 2017-re, majd követte egy 
újabb döntés, amivel közel 40 milliárdra emelkedett ez, és napjainkban is zajlik ez a 
program.  

Vagy a KCSP-re és a Petőfi-programra kérdezett rá képviselő úr. A módosított 
előirányzatban ott van ennek a teljes évi költsége, és a KCSP esetében 2017-ben ennek 
ez egész költségnek mondjuk, durván a felét használták fel. Ez azért van, mert az 
északi féltekére szeptemberben mennek ki az ösztöndíjasok, az egész betervezett 
összeg szerepel, viszont az ösztöndíjak kifizetése átnyúlik a következő évre, annak hat 
hónapjára legalább. A Petőfi-programnál látszik ez igazán, hiszen ez mind az északi 
féltekét érinti és mind a három őszi hónapra vonatkozik a program elkezdése, és a 
nagyobbik része a következő évben teljesül. A KCSP-nél egy kicsit kisebb, szűkebb ez 
az olló, mert ott a déli féltekén már az első félévben kimennek az ösztöndíjasok. Tehát 
én azt gondolom, ismerve ezt a két programot és más döntéseket is, hogy ezek 
áthúzódó feladatok. Az mindenféleképpen örvendetes, hogy a teljesítés tekintetében 
120 milliárd forint fölé emelkedett a nemzetpolitikára elköltött pénz.  

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Öné a szó a válaszadásra. 

Haág Tibor válaszadása, reagálása 

HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Majdnem nem tudok mit mondani, mert elnök úr próbálta érzékeltetni, és 

előre elnézést kérek, hogy a képviselők számára unalmas pénzügyi jogszabályokat kell 
említenem. A módosított előirányzat az a lehetőség, amit elkölthet adott feladatra egy 
adott költségvetési szerv, és a zárszámadás során arról ad számot többek között, hogy 
december 31-ig mennyit teljesített pénzügyileg ebből. A különbség egy maradvány. Az 
államháztartási törvény szerint, amikor kötelezettséget vállalnak a tárgyévi 
előirányzat terhére, akkor úgy vállalhatnak kötelezettséget, hogy a következő év 
június 30-ig kell pénzügyileg ezeket teljesíteni. Tehát itt a teljesítési adatoknál az 
szerepel, hogy az adott évi pénzből mennyit költöttek el effektív, de megtalálható a 
zárszámadásban szövegesen az, hogy a különbség - ami itt a táblázat szerint úgy néz 
ki, mintha elveszett volna - tulajdonképpen kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, tehát áthúzódik, és annak a pénzügyi teljesítése a következő évben 
realizálódik, vagy kötelezettségvállalással nem terhelt.  

Most kiválasztottam példaképpen csak egy sort a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban, ahol jelentősebb különbség van, ez a határon túli 
gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatásai. Itt 17,4 milliárd a pénzügyi 
lehetőség és a zárszámadás szerint 10,2 milliárd forintot költöttek belőle. Tehát a 
különbség 7,2 milliárd forint, amire azt írja a zárszámadás fejezeti indoklásában ennél 
az előirányzatnál a tárca, hogy a jogcímcsoporton ez a 7,2 milliárd forint összegű 
költségvetési maradvány megkeletkezett, amelyből - 2,1 millió a különbség, most csak 
kerekítve mondtam - 7,2 milliárd a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  

Tehát amikor a teljesítési adatokat a forrással összehasonlítjuk, akkor nem 
látjuk a szerződésállományt. Az államháztartási törvény szerint nem kötelező 
tárgyévben elkölteni a tárgyévi előirányzatot, hanem arra ad lehetőséget, hogy a 
következő év június 30-ig költse el, és olyan programok esetében, amik később 
indulnak időben, tehát nem tudnak pénzügyileg lezárulni az elszámolás miatt, vagy 
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amiatt, mert maga a program a második félévben került meghirdetésre, ez egy 
lehetőség vagy ez egy adottság, jogszabályban is lekövethető adottság, hogy áthúzódó 
kötelezettségvállalások vannak a tárgyévet követően. Tehát itt, ebben a táblázatban én 
a teljesítési adatokat szerepeltettem, hiszen ezt tudom kinyerni a zárszámadás 
anyagából. 

A másik kérdés, hogy miért nincs benne a két intézmény. A költségvetésben 
számos, tehát több száz költségvetési szerv adata szerepel és közel kétezer fejezeti 
kezelésű előirányzat, célelőirányzat. A fejezeti kezelésű célelőirányzatok esetében 
könnyű dolgom van, hiszen a miniszteri rendeletek alapján tudom, hogy azok tényleg 
a szakmai feladatellátást szolgálják. A költségvetési szerveknél az a problémám, hogy 
ott rengeteg működési jellegű pénzfelhasználás van, tehát a bértől, a járuléktól, az 
ingatlanüzemeltetéstől kezdve az eszközbeszerzés, ezek mind megjelennek a 
költségvetésben. Tehát ha én betettem volna, mondjuk, a kutatóintézet teljes 
költségvetését ebbe a táblázatba, akkor úgy csináltam volna, mintha az ő üzemeltetési 
meg személyi juttatási kiadásai erre a feladatra fordítódtak volna.  

Megmondom őszintén, hogy a jelenlegi számvitelből nem tudom kiolvasni, 
hogy mennyi a szakmai feladat. Egy külön adatbekéréssel meg tudom ezt csinálni, és 
el kell fogadnom, amit majd a két intézmény ad. Én a jövőre nézve ezt nagyon 
szívesen megteszem, mert igazából nem egy nagy időigényű, de ezért nem szerepelt 
korábban sem és ebben a formában sem a költségvetési szerv felhasznált pénzügyi 
adata.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. (Szávay István jelentkezik.) 

Mielőtt ebbe a vitába, kérdésbe belemennénk, képviselő úr, ha a két kutatóintézet 
kapcsán kívánna szólni, hogy a két kutatóintézet maga a zárszámadási anyagban 
szerepel. Az, hogy ebben a táblázatban nem szerepel, ezt a táblázatot csak 
megköszönhetjük főosztályvezető úrnak, hogy segítségünkre van a vitában. Én el 
tudom fogadni ezt az indoklást, hogy ő miért nem szerepelteti ebben a táblázatban, de 
egyébként maga a két kutatóintézet maga a több ezer oldalas zárszámadási 
törvényjavaslatban szerepel. 

(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, ugyanezt akartam 

volna én is mondani. (Haág Tibornak:) Köszönöm szépen a válaszokat. Közben 
rájöttem, hogy egyébként lehet, hogy itt megcsalt az emlékezetem, mert szerintem az 
NPKI korábban sem szerepelt talán külön soron, azt hiszem, mert ez a BGA-nál van, 
az NSKI viszont mindig benne van, volt a költségvetésben külön soron, ezért jutott 
eszembe. Egyébként, ha jól emlékszem, tavaly szerepeltette szerintem főosztályvezető 
úr ebben a táblázatban, de valóban az a lényeg ezzel kapcsolatban, amit elnök úr 
mondott. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazások következnek. Két szavazás következik. 
Egyrészt döntünk a részletes vita lezárásáról, másrészt pedig a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról és annak benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Ez hét igen szavazat. A bizottság a részletes vitát lezárta. 

Közben szeretném a jegyzőkönyv számára is mondani, hogy Molnár Zsolt 
alelnök úr távozott a bizottsági ülésről, tehát ő a szavazásban nem vesz részt. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
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döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 

Tehát 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 
Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úr részvételét. Ezt a napirendi 

pontot lezárom. (Haág Tibor távozik az ülésteremből.) 

Egyebek 

Egyebekben, második napirendi pontunkban egy szavazásra szeretném kérni a 
bizottságot, tudniillik a bizottsági tagcserék kapcsán. Az Ellenőrző albizottságnak 
eddig tagja volt Bóna Zoltán képviselő úr, aki viszont már nem vesz részt bizottságunk 
munkájában, és a megüresedett albizottsági helyre tisztelettel szeretném felkérni és 
javasolni Jakab István képviselő urat, és erről viszont szavaznunk kell. Kérdezem 
képviselő urat, hogy részt kíván-e venni az Ellenőrző albizottság munkájában. 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nagyon szívesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Egy kérdés. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen eszemben sincs 

kifogást emelni ez ellen, ugyanakkor azt szeretném jelezni, elnök úr, hogy nem tartom 
helyesnek, hogy az egyebekben, napirendi pont feltüntetése nélkül személyi 
kérdésekben kívánja szavaztatni a bizottságot. Ezzel a magam részéről nem tudok 
egyetérteni és nem is tartom jó precedensnek. Egyszer már előfordult, akkor is 
jeleztem, és kértem elnök urat, hogy személyi kérdésekről szavazást egyebek 
napirendi pontban ne tegyünk, azt tüntessük fel külön. Még egyszer mondom, 
természetesen egyet tudok érteni a tagcserével, ettől függetlenül a szavazásban nem 
kívánok részt venni, mert ezt ügyrendi szempontból aggályosnak tartom. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy Bóna Zoltán 

képviselő úr helyére Jakab István képviselő úr kerüljön az Ellenőrző albizottságba. 
Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Hat igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) 
Aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)  

Tehát 6 igen szavazattal így kiegészítettük Ellenőrző albizottságunkat.  
Van-e kérdés, más észrevétel egyebekben! (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolog lenne, elnök úr. Ha 

már ügyrendi volt az előbb, akkor hadd tegyek még egy ügyrendit. Borzasztó 
kellemetlennek éreztem a múltkor, amikor Szili Katalin elnök asszony, illetve az 
Erdélyi Magyar Néppárt, illetve a Magyar Polgári Párt egy-egy képviselője volt a 
vendégünk, és időhiányra hivatkozva, pusztán azért, mert a levezető elnöknek, 
Zsigmond Barna Pál képviselőtársunknak távoznia kellett, ezért gyakorlatilag idő 
előtt lezártuk az ülést, úgy, hogy egyébként vendégeink még hozzá szerettek volna 
szólni, s az elhangzott kérdésekre válaszolni szerettek volna, ezt azonban már a 
levezető elnök időhiányra, gyakorlatilag a saját időhiányára való hivatkozással nem 
engedte. Sajnálom, hogy ezt úgy kell felvetnem, hogy nincs itt képviselőtársam, 
jelzem, csak nem szerettem volna már ezzel várni, bár nem is személyének szól ez 
alapvetően, hanem egy ügyrendi kérdés. Tehát emiatt ezt nem tudtuk megoldani.  
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Szeretném jelezni, hogy mind a bizottságoknak, mind az albizottságoknak 
vannak alelnökei, az Autonómia albizottság alelnöke itt volt az ülésteremben, az ülés 
vezetését át tudta volna venni, és akkor nem kerültünk volna ilyen kellemetlen 
helyzetbe, hogy az Erdélyből több száz kilométert utazott vendégeink nem kaptak 
lehetőséget arra, hogy a hozzájuk feltett kérdésekre válaszoljanak. Szeretném kérni, 
hogy a jövőben erre jobban figyeljünk, mint ahogy elnök úrral is előfordult már, hogy 
a bizottság üléséről távoznia kellett, és akkor átadta a vezetést a bizottság valamelyik 
alelnökének. Úgy gondolom, hogy ez az albizottságok esetében is járható út, mert 
többek között ezért vannak alelnökei ezeknek a bizottságoknak, hogy az elnököt 
helyettesíteni tudják. Csak megjegyzésként ezt szerettem volna elmondani. 

A másik pedig, hogy nagyon köszönöm és egyetértek Jakab 
képviselőtársammal abban, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos 
nemzeti és nemzetpolitikai ügyekben összefognunk és együttműködni, főleg ebben a 
bizottságban, úgyhogy ez ihletett meg arra, hogy most még külön önökhöz forduljak, 
és kérjem azt, hogy támogassák azon országgyűlési határozati javaslatunkat, illetve 
pontosabban csatlakozzanak ehhez, amelyben azt kezdeményeztük, hogy október 16. 
a magyar-székely összetartozás napja legyen. Ehhez a javaslathoz egyébként már 
csatlakozott az LMP részéről Keresztes László Lóránt, valamint a Szocialista Párttól 
Molnár Zsolt alelnök úr. Én arra kérem a kormánypártok képviselőit, hogy egy-egy fő 
közülük, nyilván értelemszerű lenne, hogy ennek a bizottságnak valamely tagja 
csatlakozzon ehhez a javaslatunkhoz, mondják el az észrevételeiket, és próbáljunk egy 
közös, konszenzusos javaslatot a Ház elé vinni, elkerülve azokat a korábbi vitákat, 
amelyek egy-egy hasonló emléknap vagy szimbolikus dátum kijelölését javasolták 
volna. Tehát mi önmagában is már azt szeretnénk, hogy ez egy közös előterjesztés 
lehessen, ehhez várjuk az önök észrevételeit, módosító javaslatait, hogy valóban 
ebben az ügyben egy olyan konszenzus tudjon születni, amit Jakab alelnök úr is itt a 
bizottsági ülés elején szorgalmazott. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr felvetését. Más felvetés az 
egyebekben? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy a bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm szépen a munkájukat. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 
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