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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető 

ELNÖK: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági 
ülésünkön. Köszöntöm a bizottság alelnökeit, tagjait. Köszöntöm Haág Tibor 
főosztályvezető urat a Pénzügyminisztérium részéről, a minisztérium képviseletében. 
Elöljáróban ismételten tisztelettel megköszönöm az összefoglaló táblázatot, amit 
minden évben megkapunk öntől, munkánkat jelentősen megkönnyíti. Köszöntöm 
mindazokat, akik érdeklődnek mai bizottsági ülésünk iránt. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

A mai ülésünkről távolmaradását előzetesen jelezte Jakab István, aki 
Szarajevóban van hivatalos látogatáson és dr. Tilki Attila és dr.  Zsigmond Barna Pál, 
akik pedig Strasbourgban vannak. A mai ülésünkön Jakab István alelnök urat Fenyvesi 
Zoltán helyettesíti, dr. Tilki Attilát Szászfalvi László, dr. Zsigmond Barna Pált pedig 
jómagam. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt 9 fővel a bizottságunk 
határozatképes.  

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

Megállapítom, hogy 9 egybehangzó igennel a napirendet elfogadtuk. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6322. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk egyetlen napirendi pontunkra, a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatra T/6322. számon. A bizottságban most a 
részletes vitára kerül sor. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy szokásainknak megfelelően a vitát két 
szakaszban folytatjuk le. A részletes vita első szakaszában azt vizsgáljuk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek. Mint bizonyára tudják, ez az, hogy megfelel-e az Alaptörvénynek, 
az abból eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe. A vita ezen szakaszában van lehetőség arra, hogy a többségi és a kisebbségi 
vélemények elhangozzanak. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy a vita ezen 
szakaszában ki kíván szólni. (Jelzésre:) Fenyvesi Zoltán alelnök úr! 

 
FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A többségi álláspontot 

szeretném elmondani. Erre most van lehetőség, ugye? 
 
ELNÖK: Igen-igen. 

Hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársak! Hölgyeim és Uraim! A többségi 

álláspont szerint a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és 
megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek is. 

A jövő évi költségvetési törvényjavaslat támogatja a 2018-2022 közötti 
kormányzati ciklus célkitűzéseit. Fő szempontunk az identitáserősítés, a családok 
támogatása, a versenyképesség, a munkaalapú társadalom megteremtése. Ezen 
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célkitűzések erősítése a külhoni magyarság számára is biztosított a 2020. évi 
költségvetés által. Magyarország immáron évek óta költségvetésben szavatolja a 
külhoni magyar intézmények és szervezetek állandó működését és fejlesztését, a 
külhoni magyar közösségek megerősítése érdekében indított programok 
folytonosságát és a folyamatos bővítést. Magyarország Kormányának évek óta egyik 
legfontosabb célja és szívügye a magyar családok támogatása, erősítése. Határainkon 
túl a magyarság fennmaradásának kulcsa egyértelműen az, ha biztos családi 
környezetbe minél több magyar gyermek születik.  

A teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni néhány nemzetpolitikát támogató 
célt, tételt a jövő évi költségvetésből. Elsőként említhetjük a Bethlen Gábor Alap 
támogatását. Az alap fedezetet biztosít a határainkon innen és túl élő magyar 
közösségeknek egymás kölcsönös megismeréséhez, a nemzeti teljesítmény 
legfontosabb példáinak bemutatásához. A Bethlen Gábor Alap támogatja a külhoni 
magyarság szülőföldjén való boldogulását, anyagi és szellemi gyarapodását, nyelvének 
és kultúrájának megőrzését és az anyaországgal történő sokoldalú kapcsolattartást. A 
2020. évi költségvetési tervezetben a Bethlen Gábor Alap forrásai az idei évhez képest 
26 milliárd 675 millió forintról jövőre 38 milliárd 870 millió forintra emelkednek. A 
növekedés azért is kiemelkedő, mert a Bethlen Gábor Alap fejezetéhez került a 
nemzetpolitikai célú támogatások mellett a Rákóczi Szövetség támogatására 
elkülönített összeg is. 

Évről évre megfigyelhető, hogy több szakterületen találunk olyan programot, 
amely a nemzetpolitika érdekeit szolgálja. Számos tárca visz olyan célterületeket, 
amelyek az egységes nemzetben való gondolkodást segítik. Az agrártárca költségvetése 
továbbra is biztosít keretet a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok 
támogatására, segítve ezzel a falugazdász-hálózat működését, a magyarországi 
képzéseken való részvételt, az agrárfejlesztési programok szervezését, valamint a 
határon túli mezőgazdasági szakképzés fenntartását. 

Az EMMI, azon túl, hogy a tavalyival megegyező mértékben különít el forrást a 
határon túli kulturális és köznevelési feladatok támogatására, összesen 334 millió 
forintot, kiemelt figyelmet fordít a határon túli felsőoktatási feladatok 
finanszírozására, a külhoni magyar értelmiség utánpótlása ugyanis 
nemzetstratégiailag kiemelt jelentőséggel bír. Az anyaországból érkező oktatói kör 
elszállásolása fontos, megoldandó feladat. Az ezt a célt szolgáló ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházásokra 2 milliárd 525 millió forintot biztosít az 1796/2018. számú 
kormányhatározat, amely összeggel 3 milliárd 323 millió forintra emelkedik a határon 
túli felsőoktatási feladatokra elkülönített keret. A 2019-es költségvetésben ez a keret 
799,5 millió forint.  

Idén tavasszal a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került a csángó ügyek 
kezelése, a csángó-magyar együttműködési program. Az elmúlt évek támogatását 
jelentősen megnövelve, 2020-ban 532 millió forintot különítettek el a moldvai csángó 
gyerekek oktatási programjára. Az összegből remélhetőleg folytatni tudjuk az eddigi 
közös munkát, bővíthetjük Csángóföldön az oktatási hálózatot, biztosítva a kellő 
infrastruktúrát és a pedagógiai hátteret. 

Összességében a 2020. évi költségvetési törvényjavaslatról elmondhatjuk, hogy 
nemzetpolitikai szempontból egy mértékletes, minden szakterületre kiterjedő, jól 
átgondolt tervezetről van szó. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor értelemszerűen kérdezem, hogy van-e 

kisebbségi vélemény. (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 
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BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Általánosságban azt szeretném elmondani az előttünk fekvő törvényjavaslathoz, 

hogy a Jobbik megalakulása óta elkötelezett amellett, hogy az anyaország minél jobban 
és minél nagyobb mértékben tudja támogatni az elszakított magyarságot. Határozott 
álláspontunk ugyanis, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek megmaradásához, 
a szülőföldön való boldoguláshoz elengedhetetlenek az anyaország által biztosított 
források. Ebből a szempontból a mindenkori magyar államnak és a magyar 
Országgyűlésnek is döntő felelőssége van abban, hogy azokat a magyar közösségeket, 
amelyeket az elmúlt évszázadokban a környező országok sokszor nyílt, néha burkolt 
módszerekkel, de alapvetően szülőföldjükről elüldözni vagy beolvasztani, kisebbségi 
létbe szorítani igyekeztek, ezzel szemben az anyaországnak nemcsak az elvi, 
szimbolikus kiállása, hanem a konkrét anyagi segítségnyújtása is valós, érdemi 
segítséget nyújtson ezeknek a közösségeknek a megmaradásához.  

Örömmel látjuk azt, hogy három évtizeddel a rendszerváltozás után eljutottunk 
odáig, hogy most egy olyan mértékű anyagi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a 
közösségeknek, amely nemcsak az anyanyelvi, a kulturális, a szimbolikus politizálást 
és a helyi oktatási, kulturális tevékenységeket támogatja, hanem valós gazdasági 
segítséget is nyújt. Itt kiemelt jelentősége van a gazdaságfejlesztési programnak, 
amelynek a Jobbik nagyon régóta szorgalmazója, és nagyon örülünk, hogy ezek a 
programok az utóbbi években beindultak, és Délvidék után most már Kárpátalján és 
legújabban Erdély több területén is elkezdődtek ezek, illetve tervbe vannak véve. Azt 
gondoljuk, hogy az anyaország gazdasági támogatása elengedhetetlen ezeknek a 
régióknak a megmaradásához.  

Szintén örömmel fedeztük itt fel a különböző költségvetési sorokban azokat a 
támogatási célokat, amelyeket szintén évek óta következetesen szorgalmaztunk, és 
most azt látjuk, hogy nevesítve is vannak. Ilyen a csángó-magyar együttműködési 
program vagy például a külhoni és a diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének a támogatása. Ezek mind-mind olyan célok, amelyeket nagyon régóta 
szorgalmaztunk, és nagyon örülünk, hogy ehhez a kellő mértékű forrás is biztosítva 
lesz, és külön költségvetési soron szerepelnek ezek a célok.  

Fontosnak tartjuk ugyanakkor leszögezni, hogy a pénzügyi támogatás 
önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy ezek a most még tömbmagyar régiók, 
amelyek Székelyföldön, Érmelléken, Délvidék északi részén, vagy Csallóközben 
vannak, vagy Tiszaháton, a XXII. században is meg tudjanak maradni magyar többségű 
régiónak. Ehhez szükségeltetik az is, hogy az egy tömbben élő magyarság területi 
autonómiát, a szórványban élők pedig személyi, kulturális autonómiát kaphassanak.  

Azt gondolom, hogy amikor a költségvetés sorairól vitázunk és ezeket tervezzük, 
akkor mindig szem előtt kell tartani azt a szempontot is, hogy miközben természetesen 
a magyar államnak fontos feladata és felelőssége, hogy anyagi segítséget nyújtson, 
szemmel kell tartanunk azt is, hogy ezeket a közösségeket segítsük abbéli 
törekvéseikben, hogy ki tudják vívni maguknak azt a jogot, hogy ne csak kulturális 
értelemben, ne csak az anyanyelvi jogok révén, hanem gazdaságilag is meg tudjanak 
állni a saját lábukon, visszakapják gazdasági önrendelkezésüket, és lehetőleg az ott 
előállított, megtermelt gazdasági eredményeknek, értékeknek minél nagyobb részét 
kapják vissza a központi költségvetésből.  

Azt is szeretném aláhúzni, nagyon helyes - de talán nem árt külön hangsúlyozni 
ennek fontosságát -, hogy a Kárpát-medencei magyarság mellett mi ugyanúgy a nemzet 
részének tekintjük azokat a magyarokat, akik az elmúlt száz évben akár az 
anyaországból, akár az elszakított területekről nyugatra vándoroltak a különböző 
totalitárius rendszerek üldöztetései elől, és azokat a honfitársainkat is, akik az elmúlt 
egy évtizedben főleg gazdasági kényszer hatására vagy a jobb élet reményében nyugatra 
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vándoroltak. Azt gondoljuk, hogy az ő identitásuk megőrzése ugyanolyan fontos, mint 
a Kárpát-medencei magyarságé. Itt nyilvánvalóan elsősorban nem a gazdasági 
programok, hanem az identitást erősítő, a kultúrát, a hitéletet, az oktatást erősítő 
programok vannak a fókuszban. Itt annyi kritikánk van, és ezt költségvetési módosítók 
formájában meg is fogalmaztuk, hogy mi annak örülnénk, ha a Nyugat-Európában és 
a tengeren túl szétszóródott magyarság közösségi tereinek intézményi keretet adó 
magyar házak és magyar közösségi terek támogatásával ennél is jobban, ennél is 
kiemeltebben foglalkoznánk, és ezeket a magyar házakat, magyar közösségi tereket 
mind számukban, mind pedig támogatásukban tudnánk erősíteni.  

Örvendetesnek látjuk tehát a támogatások volumenének a növekedését, és azt 
szeretném itt ehhez hozzátenni, hogy van egy-két konkrét cél is - de majd erről biztosan 
fogunk beszélni a részletes vitában, amelynek az átgondolását, újragondolását 
javasoljuk -, ilyen például a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, amely, azt gondoljuk, 
olyan többletforrásokhoz jut a jövő évben, amelyet nem látunk kellően indokoltnak. A 
Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek a mi meglátásunk szerint elsősorban 
nemzetstratégiával, nemzetstratégia-kutatással kellene foglalkoznia, és 
hasznosabbnak tartanánk, ha ezeket a többletforrásokat más célokra csoportosítanánk 
át. Itt szeretném kiemelni a hadisírgondozás ügyét. Az úzvölgyi incidensek kapcsán 
ennek az ügynek a fontossága kellőképpen ismeretes mindannyiunk előtt, azt hiszem, 
és mindannyian megbizonyosodhattunk erről. 

Szintén kiemelt - talán ez az egyik legfontosabb javaslatunk -, és nagyon-nagyon 
bízom benne, hogy ez támogatásra talál majd a kormánypárti képviselők részéről is, ez 
a nemzeti összetartozás évének az ügye, erről a múlt hét folyamán a plenáris ülésen 
túlnyomó többséggel döntött az Országgyűlés. Alig volt olyan képviselő, aki ezt nem 
szavazta meg, aki meg ott volt, az nem ül itt a teremben, tehát azt gondolom, hogy itt, 
az asztalnál ülők tekintetében teljes véleményegység és konszenzus van, hogy a 100. 
évfordulóját a trianoni békediktátumnak és hazánk megcsonkításának 
mindenféleképpen egy kiemelt nemzeti, össznemzeti ügyként, eseményként kell 
kezelni. Mi annak örülnénk, ha a pénzügyi forrásai biztosítva lennének ennek az 
összetartozás évének, úgy is, hogy megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az összes 
olyan programot, rendezvényt, célkitűzést, amely a határozati javaslatban foglaltatik, 
megteremtenénk a pénzügyi fedezetét. Azt gondoltuk, ahhoz, hogy kellőképpen és 
méltó módon erről meg tudjunk emlékezni, mi az 1956-os emlékévhez hasonló 
nagyságrendű forrást, mintegy 15 milliárd forintot javasoltunk erre fordítani. Kérem 
önöket, hogy lehetőség szerint ezt a javaslatunkat majd támogassák.  

Idekapcsolódóan végezetül annyit szeretnék még mondani, hogy a 
magyarországi rendezvények mellett - ezt már többször elmondtam, elmondtam a 
költségvetési vitában, elmondtam a határozati javaslat vitájában is - nagyon-nagyon 
fontosnak tartanánk azt, ha ez az ügy kijutna a nemzetközi térbe is, a nyugat-európai 
döntéshozókhoz is. Ezért mi azt javasoljuk, hogy az Alapítvány a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért szervezetnek biztosítsunk többletforrást 
abból a szempontból, hogy ez az alapítvány fel tudja hívni az európai döntéshozók 
figyelmét arra, hogy dacára a román és a szerb propagandának, a nemzetiségi kérdés a 
Kárpát-medencében száz évvel Trianon után sem tekinthető megoldottnak. Bízom 
benne, hogy ez is egy olyan közös pont lesz, amelyet mindannyian tudunk támogatni. 
Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani. 

Összességében, azt gondolom, hogy az előttünk fekvő javaslat egy nagyon jó 
példája annak, hogy olyan célokat fogalmazzunk meg, olyan ügyek mellé álljunk oda és 
olyan ügyeket támogassunk, amelyek átívelnek a pártpolitikai lövészárkokon, átívelnek 
akár kormányzati ciklusokon is. Mi a magunk részéről, ahogy eddig is, a jövőben is 
minden segítséget és támogatást meg fogunk adni, hogy ezekből a papíron lefektetett 
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célokból valóság legyen, és ezek a programok, ezek a támogatási célok hozzájáruljanak 
ahhoz, hogy a Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában még sok-sok évvel, 
évtizeddel azután, hogy mi döntéshozói vagy képviselői szerepet töltünk be itt, e Ház 
falai között, ezeknek hosszan tartó eredményei legyenek, és biztosított legyen az 
elszakított magyarság megmaradása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Molnár Zsolt alelnök úr! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Én nagyon rövid leszek több oknál fogva is, egyrészt a kialakult thermológiai, 

hőmérsékleti okok miatt, a másik pedig, hogy képviselő úr több gondolatomat 
elmondta. Én azt emelném ki, az nagyon örvendetes, hogy a keretösszeg, ami a határon 
túli magyarság megmaradására, fejlesztésére, a gazdaság fejlesztésére, a kulturális 
téren történő megmaradására költhető, növekszik, külön kiemelném a Bethlen Gábor 
Alap esetén ezt, azonban továbbra sem látjuk azt, hogy ennek az átláthatósága, a 
transzparenciája, nyílt pályázati formája érdemben változna. Tehát fő kritikaként én 
ennyit szeretnék kiemelni, hogy továbbra is jó lenne, ha több lenne az átlátható, nyílt 
pályázathoz kötött, könnyebben pályázható és kevéssé célzott jellegű vagy annak tűnő 
támogatás, de az örvendetes, hogy nő a keretösszeg. 

A módosító javaslatoknál nem fogok szót kérni, csak azt az egy mondatot 
mondom el, hogy az úzvölgyi katolikus plébánia - ami szép dolog, de nem illik most 
ebbe a gondolatkosárba - nem támogatható, a többit a mi részünkről támogatásra 
érdemesnek találjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Természetesen az írásban is előre elkészített kisebbségi észrevételeket 

függelékként majd mellékelni fogjuk a bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez.  
A vitának ebben a szakaszában szeretném elmondani, hogy természetesen a 

módosító javaslatok terén nekünk is voltak ötleteink a kormányoldal részéről, itt azt 
szeretném elmondani, hogy ezeknek az egyeztetése még folyamatban van. A mai 
kormányülésen is foglalkoznak több költségvetési kérdéssel, s ami támogatásra kerül a 
javaslatainkból, az kvázi TAB-szakaszban a Költségvetési bizottság módosítójaként fog 
majd szerepelni. 

Két dolgot szeretnék kiemelni, ez kapcsolódik egyébként ahhoz, amit Bencsik 
képviselő úr elmondott. Az egyik ilyen ötletünk volt, és mi is örültünk annak, hogy 
megjelenik külön sorként a Külügyminisztériumnál a csángó-magyar együttműködési 
program támogatása 532 milliárd forinttal, de ez nagyjából a tavalyi összeg volt. Ezt 
megemeltük volna még 1,5 milliárd forinttal, de nem plusz forrásból, hanem a határon 
túli gazdaságélénkítő programból egy fejezeten, minisztériumon belüli 
átcsoportosítással, azzal a céllal, hogy ha a jogszabályi keretei kialakulnak, akkor 
Csángóföldön is elindulhasson a gazdaságélénkítés, csakúgy, mint ahogy várjuk az idei 
esztendőtől az erdélyi kiírásokat és a gazdaságélénkítést, mert ennek a 34 milliárd 
forintnak a nagy része Erdély 2020-ban, hiszen ott az egy új terület, ami elindul, és a 
többi említett területen - Délvidék, Kárpátalja - pedig folytatódik tovább. 

A másik nagy kérdéskör pedig a nemzeti összetartozás éve. Még egyszer 
köszönöm a jelen lévő képviselő uraknak is, hogy mind a bizottságban, mind a 
parlamentben támogatták ezt a határozati javaslatot. Nyilvánvalóan a kormány erről is 
dönteni fog, erre mi is tettünk egy nagyobb összegű javaslatot, de olyan híreink vannak, 
hogy valóban, az 1956-os kerek évfordulóhoz hasonlatosan egy hasonló nagyságrendű 
összegről gondolkodik a kormány is, és arról, hogy ez az év is megérdemli, hogy egy 
külön kormánybiztos foglalkozzon ezzel az évvel, a pályázati kiírásokkal, az 
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eseményekkel és természetesen a nyugati megjelenéssel is, mert én magam is 
fontosnak tartom ezt. 

A vita ezen szakaszában tisztelettel kérdezem főosztályvezető urat, hogy az 
előterjesztő részéről kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon!  

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen.  
A házszabály 44. § (1) bekezdésével kapcsolatban már elhangzott, hogy a 

T/6322. számú törvényjavaslat megfelel ezeknek az előírásoknak, de nem is ezt 
akartam mondani, nem is emiatt kértem szót, hanem próbálok, és örömmel tudok talán 
aktuális lenni. A csángó-magyar együttműködési programmal kapcsolatban ma éjszaka 
kaptunk egy e-mailt a Külügyminisztériumtól, hogy házon belül a miniszterük 
jóváhagyta ezt a 1,5 milliárd forintos átcsoportosítást. Természetesen, ahogy elnök úr 
mondta, ma 9 órától volt, van a kormányülés, de mivel itt egy nullszaldós 
átcsoportosításról van szó a fejezeten belül, így a Pénzügyminisztérium biztosan nem 
fog akadályt gördíteni az ügy kivitelezése elé, úgyhogy ez szerintem meg fog jelenni a 
módosítóban, tehát ebben az esetben egy jó hírrel vagyok aktuális. 

Még egy megjegyzés, hogy Bencsik képviselő úrnak van két olyan módosító 
javaslata, amely a nemzeti összetartozás évével kapcsolatos, ahogy említette is. Én is 
csak azt tudom mondani, hogy bár mint az előterjesztő képviselője, nem támogatott a 
két módosító javaslat, de ennek nem az az oka, hogy nem értünk egyet a céllal. Az egyik 
az, hogy jelenleg egymilliárd forint van - ami kevés - betervezve erre a feladatra az 
EMMI-fejezet költségvetésében, és ezen felül a Nemzetpolitikai Kabinet utasítására az 
EMMI megcsinálta a kormány részére azt az előterjesztést, ahol felvázolta ennek a 
programnak, úgymond, a makromegvalósulását - majd azt ki kell boncolgatni a 
részletekben -, és egy olyan nagyságrendű forrásigényt terjesztett a kormány elé, amit 
elnök úr is említett. Úgyhogy reményeink szerint, hogy így mondjam, ezzel 
kapcsolatban ma megszületik a kormánydöntés, és az is, hogy milyen mértékben és 
honnan fog finanszírozódni ez a program. Ez a honnan, nem biztos, hogy teljesen a 
központi költségvetésre tartozik, hiszen rengeteg olyan szereplő van ennek a 
programnak a végrehajtásában, és ma is léteznek az EMMI-fejezeten belül különböző 
költségvetési szervek, akik már a meglévő forrásaikkal is képesek hozzátenni ehhez a 
programhoz. Ezért gondolom azt, hogy ami most ebben az előterjesztésben megjelent, 
ezt egy makroszintű, tulajdonképpen intézkedési tervnek mondanám, amit tényleg ki 
kell bontani programokra, de közös az akarat, hogy ezt mondjam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még valaki szólni a vita ezen szakaszában 

(Nincs jelentkező.), mert ha nem, akkor megyünk tovább a vita második szakaszára, s 
a módosító javaslatokról fogunk dönteni.  

A módosító javaslatok megvitatása 

13 módosító javaslat érkezett bizottságunkhoz. Az első a háttéranyagban a 28. 
sorszámot viseli, Bencsik János, Jobbik, képviselő úr javaslata. A Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, ezt emelné meg 
120 millió forinttal. Összefügg a háttéranyag 94. pontjával, ahol a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézettől vonná el ezt a forrást. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a 
módosítót. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e itt hozzászólás? (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 
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BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Igen, csak nagyon röviden. Néhány héttel ezelőtt 

volt az alapítvány éves ülése, ahol meghallgathattuk az előző évi beszámolót, a pénzügyi 
zárszámadást, illetve a következő évi munkatervet és költségvetést is. Én akkor tettem 
ott ezt az ajánlatot vagy vállalást, hogy amikor eljön majd a költségvetési tervezés ideje, 
akkor javaslatot fogok erre tenni. Én ott úgy érzékeltem az alapítvány jelen lévő 
kuratóriumi tagjai részéről, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés van, legalábbis ez ellen 
igazából senki az ott lévők közül nem szólalt fel. Ezt tényleg annak érdekében 
javasoltam, hogy önmagában az alapítványnak a fő célja a magyar kisebbségek, a 
magyar nemzeti közösségek helyzetének, problémáinak a képviselete Nyugat-
Európában, és azt gondolom, hogy az emlékév körüli szervezés indokolttá fogja tenni, 
hogy a korábbiaknál is intenzívebb és nagyobb volumenű kampány, egy 
kampánymisszió és egy lobbitevékenység induljon be, és attól félek, ha nem növeljük 
ennek a költségvetési oldalát, akkor ez nem válik lehetővé.  

Kétségtelen, hogy az alapítvány a korábbi kritikáink ellenére, bár kevesebb 
számban, de még mindig támogat olyan célokat, amilyeneket mi nem feltétlenül 
tartunk profilba illőnek - különböző nyári táborok támogatása és hasonlók, ebbe nem 
akarok mélyebben belemenni, az alapítvány ülésén ennek hangot adtam -, tehát 
elképzelhetőnek tartom, hogy akár a jelenlegi költségvetésen belüli 
átcsoportosításokkal is megoldható lesz ez, de mi a magunk részéről nyugodtabbak 
lennénk, ha ennek lenne egy biztos pénzügyi fedezete, és azt gondolom, hogy ez a plusz 
120 millió forint nem egy akkora összeg, hogy alapjaiban rendítené meg a 
költségvetést. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az előterjesztő nem támogatta, természetesen képviselő úr mellette érvelt. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a módosító javaslattal. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nemmel a bizottság nem 
támogatta. 

A következő a háttéranyagpont 137. sorszáma, Dúró Dóra, független, képviselő 
asszony javaslata. Egy új sort szerepeltet a Miniszterelnökségnél, katolikus kápolna 
építése Úzvölgyében 50 millió forint kiadással. A rendkívüli költségvetési 
intézkedésekből venné ezt el, így összefügg az 1281. ponttal. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Nincs jelentkező.) Jelentkező nincs, szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Aki igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem. A 
bizottság nem támogatta. 

A 139. pontban Dúró Dóra, független, javaslata, Tamásváralja templomának 
felújítása, ez is egy új költségvetési sor plusz 3 millió forinttal, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekből. Összefügg az 1291. sorszámú javaslattal. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Aki igen? (Szavazás.) 

Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 
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A háttéranyag 172. pontja Bencsik János, Jobbik, Farkas Gergely, Jobbik, 
módosító javaslata. A Miniszterelnökségnél egy új sor, a nemzeti összetartozás évével 
kapcsolatos feladatok támogatása, plusz 15 milliárd forint. Összefügg a 342. ponttal, a 
Budapest–Belgrád-vasútvonal építéséből venné el. Most már a vitában erről 
beszéltünk, és köszönöm szépen főosztályvezető úr kiegészítését is. Van-e ezzel 
kapcsolatban még elmondandó? (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt mondanám akkor el, hogy én 

nagy örömmel hallgattam és hallottam elnök úrnak, illetve főosztályvezető úrnak a 
bejelentését, és tényleg nagyon örülünk neki, hogy lesz ennek egy pénzügyi lába is, de 
azért tartanék ki a módosító javaslatom mellett, és azért érvelnék emellett, mert itt 
elhangzott, hogy ennek konkrétan még nincs meg az a lába, hogy honnan vennénk el 
ezt a pénzt, vagy mi a forrása, honnan csoportosítanánk át az ehhez szükséges pénzt. 
Itt még gyakorlatilag egy tervről van szó, és bízunk benne, hogy valósággá válik, de itt 
most előttünk fekszik egy konkrét módosító javaslat, amelyet, ha elfogadunk, ez 
nemcsak egy reménybeli, jövőbeli terv lenne, hanem meglenne a konkrét felhatalmazás 
is hozzá. Úgyhogy én most amellett érvelek, hogy ezt fogadjuk el, de természetesen, ha 
az előterjesztő és a kormánytöbbség nem támogatja, de végül meg fog valósulni más 
forrásból, akkor ugyanúgy boldogok leszünk a végén, de szükségesnek tartottam 
elmondani, hogy én a legboldogabb és a legnyugodtabb akkor lennék, ha nem kéne ma 
estig várni, hanem ma délután már tudnánk, hogy ennek meglesz a fedezete. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő egyetért-e a javaslattal? 
 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a módosítót. (Szavazás.) 

Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem támogatta. 
A 236. pont Bencsik János, dr. Brenner Koloman, Z. Kárpát Dániel képviselő 

urak, Jobbik, javaslata. Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 
kapcsolatos tevékenységének támogatása, plusz 18 millió forintos kiadás, összefügg a 
96. ponttal, amely szerint a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől vonnák ezt el. Kérdezem 
az előterjesztőt.  

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Nincs jelentkező.) Hozzászól, képviselő úr? (Jelzésre:) Igen. 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Azt gondolom, ha van olyan módosítónk, amelyik 

tényleg minden szempontból támadhatatlan, tehát maga a cél, az erre szánt forrás 
összege tekintetében, akkor ez az a javaslat. Tehát én nagyon szeretném kérni önöket, 
hogy erre a célra tényleg csoportosítsunk nagyobb forrást és nagyobb figyelmet, mert 
azt látjuk, hogy a Kárpát-medencei hadisírok általános állapota nemcsak Úzvölgyében, 
hanem egyébként több ponton szintén egy nagyon nagyfokú kormányzati figyelemre, 
támogatásra szorul. Ha erre nem fordítunk most kellő figyelmet és kellő támogatást, és 
nem kezdünk el ennél is fokozottabban és határozottabban kiállni az országhatáron 
kívül lévő különböző emlékhelyek, hadisírok megóvásáért, az enyészettől és a feledéstől 
való megóvásáért, akkor félő, hogy több ponton is megismétlődhet az úzvölgyi 
incidens. Én azt szeretném, ha ez ügyben tényleg létre tudna jönni egy pártokon felül 
álló egység vagy konszenzus, tehát nagyon határozottan szeretnék amellett érvelni, 
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hogy ezt támogassuk. Egy nagyon kis összegről van szó, plusz 18 millió forintról és egy 
olyan célról, amelynek tényleg nemzetpolitikai jelentősége és önmagán túlmutató 
jelentősége van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, engedje meg, hogy egy picit vitába 

szálljak önnel. Itt egy civil szervezet támogatásáról van szó, amely hadisírgondozással, 
-kutatással foglalkozik, erre ma is van a költségvetésben 12 millió forint. Az úzvölgyi 
sajnálatos eseményeknek, tragikus eseményeknek semmi köze a költségvetéshez, vagy 
ahhoz, hogy itt most 12 millió forint van vagy 82 millió. A gyökere ott van, hogy 
egyébként ez egy több évvel ezelőtt elkezdődött folyamat, amikor is a román 
közigazgatásban elkezdték annak előkészítését, hogy az említett temető, amelyik 
Hargita megyéhez tartozik, az kerüljön Bákó megyéhez, és ennek alapján lehetett ilyen 
döntéseket meghozni. Az nem pénzkérdés, hogy ilyen esetben - egyébként a helyi 
hatóságok, a közméltóságok, Hargita megye, a csíki magyar falu, a magyar diplomácia, 
és sorolhatnám - kiknek kellett volna lépni, az nem pénzkérdés. Egyébként önnek 
Úzvölgyében tökéletesen igaza van, de az, hogy most itt a költségvetésben ezen a soron 
hadisírgondozásra mennyi van, annak igazából az úzvölgyi eseményekhez nincs köze, 
de mindenesetre tiszteletreméltó a javaslat. 

(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Csak egy rövid reakció, köszönöm szépen.  
Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, sőt biztos. Itt arra gondoltam, hogy mivel 

ezek szimbolikus ügyek, vagy inkább úgy mondom, hogy szimbolikus ügyek lesznek és 
szimbolikus etnikai küzdelmeknek a helyszínei, mi látunk egy olyan folyamatot, 
konkrétan Úzvölgye kapcsán a román féltől, hogy ezeknek az emlékhelyeknek, 
hadisíroknak a szimbolikus elfoglalásával - itt ismeretes a kőkeresztek felállítása -, nem 
lepődnék meg, ha pár hónap vagy egy-két év leforgásán belül megjelennének olyan 
monumentális alkotások, zászlók, amelyek azt hangsúlyoznák, hogy szimbolikusan is 
visszavegyék, pontosabban elfoglalják ezeket a magyar emlékhelyeket, és ha lesznek 
ilyen kísérletek, akkor én azt gondolom, jó lenne, ha ezeknek az emlékhelyeknek a 
kialakítása, megőrzése szempontjából mi fel tudnánk venni, úgymond, a versenyt.  

Itt nem arra gondolok, hogy a sok esetben kisebbségi komplexussal küzdő 
szomszédos országok monumentális alkotásainak a paralel, párhuzamos verzióját 
teremtsük meg, és menjünk bele egy ilyen versenybe, hogy ki tud nagyobb 
emlékműveket meg kőkereszteket emelni. Tehát szeretném leszögezni, én nem ezt 
tartom célravezető útnak, de azt viszont gondolom, hogy ha történik, márpedig azt 
látjuk, hogy igen erős törekvés van arra, jelentős forrásokat csoportosít a másik fél, 
akkor ahhoz, hogy valamilyen szinten ennek egy ellenpárját tudjuk állítani, meg 
tudjanak jelenni a magyar motívumok, a szimbolika, a nemzeti jelleg ezeken a 
sírhelyeken, fontos lenne, hogy ennek meglegyen az anyagi fedezete. Ez pusztán ezt 
szolgálja, és pusztán ettől a költségvetési módosító javaslattól természetesen az etnikai 
konfliktus nem fog megoldódni, ez csupán egy eszköz lenne arra, hogy felvegyük a 
versenyt a szomszédos nemzetek törekvéseivel. Köszönöm.  

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

Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem támogatta. 
A következő Bencsik János, Jobbik, módosító javaslata, ez a háttéranyagban a 

464-es. Egy új sor az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, határon átnyúló 
vasúti közszolgáltatások, plusz egymilliárd forint. Összefügg a 344. ponttal, ahol a 
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Budapest–Belgrád - éppen határon átnyúló - vasútépítéstől venné el az egymilliárdot. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki egyetért a 

javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem 
mellett a bizottság nem támogatta. 

A háttéranyag 573. pontja Bencsik János, Jobbik, módosító javaslata, a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnál külföldi magyar emlékek megőrzése. Jelenleg 
35 millió van a soron és plusz 5 millióval emelné. Ez összefügg a 95. sorszámmal, ahol 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől venne el. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, de hadd 

fűzzek hozzá egy gondolatot. 
 
ELNÖK: Igen! 
 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Valamiért megakadt jobban a szemen 

ezen a módosító indítványon, és elkezdtem nyomozni, hogy hova tűnt ez a horribilis 
5 millió forint, és megtaláltam a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti 
kötetében az indoklást. Ennek a 40 millió forintnak 4,9 millió forint része működés, és 
a parlamentbe benyújtott fejezeti kötetben szerepel, hogy 4,5 millió forintot a KKM 
központi igazgatás részére, tehát az intézmény a minisztériumhoz csoportosított át, 
mert onnan finanszírozzák ennek a programnak a működési részét, és 0,4 millió forint 
pedig az utazás, audit, a szerződések többletköltségére szintén az igazgatásba kerül át. 
Tehát összességében azt tudom mondani, hogy 0,1 millió forint veszett el, az is csak 
amiatt, mert a költségvetési szervek jövőre nem fognak tranzakciós illetéket fizetni a 
saját átutalásaik után, és a szigorú Pénzügyminisztérium minden költségvetési szervtől 
a tranzakciós illetékeknek a forrásait elvonta. Ezt a 40 millió forintot 100 ezer forint 
érintette, ennyi az igazi veszteség a programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úrnak, és köszönöm azt is, 

hogy Bencsik képviselő úr észrevette, hogy itt ez esetleg 5 millióval csökkenne a 
tavalyihoz képest, főosztályvezető úr nélkül meg sose találtuk volna meg, hogy ez hova 
került. (Derültség.)  

(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen a tájékoztatást. Valóban ez volt, 

hogy láttuk, hogy 40 millióról 35-re csökken, és mivel úgy gondoltuk, hogy a feladat 
nem lett kevesebb, a javaslatunk azt a célt szolgálta, hogy maradjon ugyanannyi, de ha 
itt csak átcsoportosításról van szó, akkor örülünk, hogy itt egy változatlan összeg 
marad. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a javaslatot. Aki 

igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem 
támogatta.  

A háttéranyag 626. pontjában Bencsik képviselő úr javaslata, egy új sor az 
EMMI-nél, a hétvégimagyariskola-hálózat támogatása plusz 1,5 milliárd forinttal. A 
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kormányzati kommunikációból venné ezt el, ami a háttéranyagban az 1103. ponton 
található; tehát hétvégimagyariskola-hálózat. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt egy kicsit hosszabban 

megállnék. Arról van szó, hogy a nyugati országokban az elmúlt években - egyébként 
már 2007-től kezdődően, tehát az uniós tagságunkat követő pár évben - megindult egy 
nagyfokú kivándorlás, 2010 után a tendencia erősödött, az utóbbi években így elérte a 
tetőpontját. Tehát az elmúlt tíz évben most már nagyjából, aki gazdasági okok miatt 
vagy egyéb okok miatt nyugatra vándorolt - erről mindig vita van, hogy ez mekkora 
szám, szerényebb becslések szerint 4-500 ezer ember, van, aki szerint az egymilliót is 
eléri, de biztos, hogy egy sokszázezres lélekszámról beszélünk -, ezek között az emberek 
között vannak olyanok, akik alapvetően inkább ingáznak, de a legtöbben tartósan 
letelepült magyarok. Az a fajta magyar civil háló, amely a klasszikus 
diaszpóramagyarságnak az összetartását volt hivatott fenntartani - tehát ezek a 
klasszikus, általában az ’56-ban kivándorolt magyarok által alapított szervezetek és 
azok utódszervezetei voltak -, ezek nem képesek, az utóbbi évek bebizonyították, hogy 
nem képesek megbirkózni azzal a nagyszámú magyar közösséggel, amely kivándorolt 
Nyugat-Európába és a tengerentúlra. Részint azért, mert nyilván sokkal több ember, 
sokkal több magyar lakosság van ezekben a városokban, másrészt pedig magyar 
közösségek jöttek létre olyan térségekben, régiókban is, ahol korábban nem volt 
semmilyen magyar élet. Egyébként a Diaszpóra Tanács ülésén az elmúlt években erről 
többször volt már szó. Azt látjuk, hogy az a fajta munka, ami itt megindult, az nagyon 
örvendetes, viszont ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a növekedés ütemével, ahhoz jó 
és hasznos lenne, ha több városban is meg tudnának jelenni magyar házak, és az is jó 
lenne, ha az itt folyó tevékenységet a magyar állam tudná közvetlenül támogatni. 

Hadd térjek még ki egy gondolat erejéig a hétvégi magyar iskolákra! Nagyon sok 
helyen folyik hétvégi magyar nyelvű oktatás, kétheti, havi, háromheti, heti 
rendszerességgel, és az itt folyó oktatás módszertana egészen eltérő jelleget mutat. 
Korábban javasoltuk, és meg is indult a munka ezeknek az oktatási, 
pedagóguscsoportoknak a koordinálására, integrálására, itt a hétvégimagyariskola-
hálózatról beszélek most. Ahhoz, hogy ez a munka kitartson és folytatódjon, és ezeknek 
a közösségeknek biztosítani tudjuk azt, hogy az ott folyó munka, amely általában 
önkéntes munkának indul, valóban egy szervezett, egy bizonyos fokmérő, 
kreditrendszer alapján, integrált módon megvalósuljon, a magyar állam erre rálásson, 
tudja támogatni, ahhoz bizony, úgy gondoljuk, szükség van egy nagyobb fokú 
támogatásra, ezért javasoljuk ennek az összegnek az átcsoportosítását. Bízunk benne, 
hogy ezzel sikerül azon magyar honfitársainknak a magyar identitását is megőrizni, 
akik különböző okok miatt most nem tervezik a hazatérést.  

Tudomásul kell venni, hogy természetesen a magyar állam soha nem mondhat 
le ezekről a magyar közösségekről, tehát mindig azért kell dolgozni, hogy ezek a magyar 
emberek minél nagyobb számban haza tudjanak térni, de tudomásul kell venni azt, 
hogy lesznek olyanok, akik már nem fognak hazatérni, sőt akiknek a családjuk is 
kiköltözött, a gyerekek is ott nőnek fel, és ők néhány évtized múlva ugyanolyan 
diaszpórát fognak alkotni, mint mondjuk, a ’89-es, vagy az ’56-os, vagy a ’45-ös 
diaszpóra volt. Ezekre fel kell tudni készülni, és időben meg kell teremteni a feltételeit 
annak, hogy ezek az emberek a saját identitásukat az oktatás, a kulturális tér, a hitélet 
segítségével meg tudják őrizni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Volt egy pillanat, amikor mind a két 

módosítóról beszélt, a hétvégimagyariskola-hálózatról, és ehhez kapcsolódóan a 
külföldi magyar házak támogatásáról is. (Bencsik János: Igen-igen.) Nem baj, legalább 
egyben le tudtuk folytani a vitát, megértettük.  

Nyilvánvaló, a bizottság tagjai is tudják, hiszen államtitkár úr is, amikor itt 
beszámolt a bizottság előtt, akkor beszélt arról a felmérésről, amely megtörtént a 
hétvégi magyar iskolák ügyében, illetve most idén, az év elején már másodszor volt 
ezeknek az iskoláknak találkozója Budapesten, illetve minden évben van a Diaszpóra 
Tanács, ahol a diaszpóraközösségek ott vannak, és a jelenleg meglévő magyar házak 
egyesületei is. Erre most 500 millió forint van a költségvetésben, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság kezeli, de igazából a Bethlen Gábor Alapkezelőnél jelenik ez meg. 
Tudomásunk szerint, és államtitkár úr tájékoztatója szerint is, illetve volt előttünk 
Szilágyi Péter miniszteri biztos úr, aki a diaszpóráért felel, ők arról beszéltek, hogy a 
mostani pályázatokhoz ez a pénz elegendő volt, gyakorlatilag, aki pályázott, és időben 
beadta, mindenki elnyerhetett ebből az összegből, és mindig azt is halljuk, hogy ha 
többre van szükség, akkor ezt közben igény szerint meg is emelik, tehát ha olyan 
mértékű pályázatok érkeznek be olyan anyagi igénnyel, de köszönöm szépen mindazt, 
amit elmondott.  

Tehát az ajánlás 626. pontjánál tartunk, a hétvégimagyariskola-hálózatnál. A 
bizottságból ki az, aki támogatja? Aki igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem támogatta. 

627. pont, külföldi magyar házak támogatása, Bencsik János képviselő úr 
módosítója, új sor az EMMI-nél plusz 2,5 milliárd forinttal. Összefügg az 1104. ponttal, 
a kormányzati kommunikációtól venné el. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

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

Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A háttéranyag 628. pontja Bencsik János képviselő úr javaslata. 
Szórványgondnoki program, új sor az EMMI-nél plusz 300 millió forinttal. Összefügg 
az 1295. ponttal, a rendkívüli kormányzati intézkedésekből venné el ezt a 300 millió 
forintot. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e vele. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. (Bencsik János: Bocsánat, szeretnék szólni, elnök úr.) 

Igen, szavazás előtt, tessék parancsolni! 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt szintén nagyon-nagyon régi 

javaslatunkról van szó, amit évről évre idehozunk a bizottság elé, ez a 
szórványgondnoki program. Tényleg nagyon határozott elgondolásunk vagy 
meggyőződésünk az, hogy a tömbmagyarság megmaradásának egyik biztosítéka a 
szórvány régiók, amelyeket a magyarság előretolt bástyáinak tekintünk. Egyébként, ha 
az ember Székelyföldre vagy tömbmagyar vidékekre utazik, és beszélget az ottani 
magyarokkal, akkor sokan elismerik, hogy ha a szórvány eltűnik, akkor a következő a 
tömbmagyarság lesz, tehát tényleg nemzetstratégiai jelentőségűnek gondoljuk ezeknek 
a közösségeknek a megőrzését.  
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Itt annyiban revideálnám magam, illetve főosztályvezető úr jóvoltából kézhez 
kaptuk most ezt az összegzést - (Haág Tibornak:) amit köszönünk szépen -, és itt 
látunk egy olyan sort, amelyik, ha jól tudom, korábban nem volt, ez a 20/1/14-es 
turisztikai fejlesztési célelőirányzat. Ha jól tudom, erősítsen vagy cáfoljon meg, 
főosztályvezető úr, hogy ez egy új sor. (Haág Tibor: Igen, új.) Tehát a korábbi években 
ez nem volt külön költségvetési soron. (Haág Tibor: Létezett, csak nem ennél a 
fejezetnél. A külhoni feladatok ellátása is bevonásra került ebbe a feladatkörbe, az 
eddig nem itt volt, tehát ebből a szempontból új.) Merthogy itt az indoklásban is, ahogy 
írtuk, az oktatási, kulturális élet koordinálása mellett a turizmust tartjuk egy nagyon 
fontos kitörési pontnak ezen szórványrégiók esetében, úgyhogy bízunk benne, hogy 
ebből a keretből majd lesz kellő figyelem arra, hogy a szórványrégiók turisztikai 
cselekvési programját is fel tudjuk karolni. Illetve mi azért is gondolnánk ezt egy jó 
programnak, hiszen a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai által szervezett 
programoknak is egy nagyon praktikus helyszínéül szolgálhatnak a szórványgondnoki 
irodák helyiségei, úgyhogy én ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki egyetért a módosítóval? Aki igen? 

(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A háttéranyag 629. pontjának benyújtója Bencsik János, Jobbik. Új sor az 
Emberi Erőforrások Minisztériumánál, külhoni magyar könyvkiadás, könyvtárhálózat 
fejlesztése, plusz 30 millió forint. Összefügg az 1296. ponttal, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekből venné el. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

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

(Szavazás.) Három igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazat. A bizottság 
nem támogatja. 

632. pont, Bencsik János, Farkas Gergely, Jobbik, képviselő urak módosítója. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark, plusz 71,2 millió forintos támogatás. Összefügg a 93. ponttal, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézettől venné el ezt a plusz támogatást. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

Köszönöm. Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem 
támogatta. 

Az utolsó módosító javaslathoz érkeztünk. Az 1385. pontban Dúró Dóra, 
független, képviselő asszony módosítója egy új sort visz be, Felvidéki Magyar Sziget 
támogatása félmillió forinttal, forrást nem jelölt meg, ezt természetesen megteheti a 
képviselő asszony. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három igen 

szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem mellett a bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen. 
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Kérdezem elsősorban az ellenzéki képviselőket, hogy van-e tudomásuk esetleg 
olyan módosítóról, amelyről nem szavaztunk. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

Miután a bizottság saját módosítási szándékot nem fogalmazott meg, így egyéb 
módosítási szándék nem lévén, most még két döntéshozatalra kerül sor, először arról, 
hogy lezárjuk-e a részletes vitát. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Kilenc igen szavazattal a részletes vitát lezártuk. 

Most 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. Itt felhívom zárójelben az ellenzék figyelmét, hogy amennyiben 
nemmel szavaznak, így van mód arra, hogy a kisebbségi véleményt függelékként 
csatoljuk az anyaghoz. Tehát ki az, aki támogatja ezt a döntést? Aki igen? (Szavazás.) 
Hat igen. Köszönöm. Aki nem? (Szavazás.) Három nemmel a bizottság támogatta a 
részletes vitáról szóló jelentést.  

Még egyszer tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a kisebbségi véleményt aláírva 
függelékként benyújtjuk a bizottsági anyaghoz.  

Tájékoztatom a bizottságot még, hogy a következő ülésünkre várhatóan július 1-
jén, hétfőn kerül sor - ez egy rendkívüli ülés -, 11 óra 15 perckor nagykövetjelölti 
meghallgatásra kerül majd sor zárt ülés keretében. Tehát ez a jövő hét, hétfő. Aznap 
délelőtt három bizottság is ül, a Külügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága és mi 
magunk is 11 óra 15 perckor, hétfőn. (Bencsik János jelentkezik.) Tudomásom szerint 
hozzánk egy nagykövetjelölt érkezik, és reméljük, hogy a déli órákig ezt be tudjuk 
fejezni.  

Bencsik képviselő úr, parancsoljon, az előbb szót kért. 
 
BENCSIK JÁNOS (Jobbik): Köszönöm. Egy olyan kérdésem lenne, hogy 

főosztályvezető úrtól esetleg megkaphatná-e a bizottság ennek a kimutatásnak az 
elektronikus változatát utólag, ha van rá mód. (Haág Tibor bólint.) Köszönjük szépen. 
Illetve, ha lehet még egy kérdésem, hogy mikor kapjuk meg a nagykövetjelölti anyagot. 
(Az elnök bólint.) Tehát a mai napon megkapjuk-e ennek a háttéranyagát. Jó. 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úrnak egyrészt a jelenlétét, a 
segítségét, és köszönjük azt is, hogy elektronikus úton ezt elküldi, és mi természetesen 
a bizottsági tagoknak továbbítjuk. A nagykövetjelölti háttéranyag ma érkezett meg, azt 
kiküldjük, az életrajz pedig megtekinthető a bizottság irodáján.  

Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, a jelenlétüket, a bizottsági ülést 
bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 04 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


