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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelenteket. 
Köszöntöm a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről megjelent dr. Berzétei 
Ákos helyettes államtitkár urat és kollégáit. Köszöntöm a bizottság alelnökeit, tagjait, 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló urat, aki részt vesz a bizottság ülésén, és 
minden kedves érdeklődőt, aki figyelemmel kíséri bizottsági ülésünket.  

A határozatképesség megállapítása 

Távolmaradását előzetesen írásban bejelentette: Szászfalvi László, Jakab István 
és Lázár János képviselő úr. Szászfalvi László alelnök urat Fenyvesi Zoltán alelnök úr 
fogja helyettesíteni, Jakab Istvánt dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr és Lázár Jánost 
pedig Pánczél Károly. Megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendről szavaznánk, az elmúlt napokban, az 
elmúlt hétvégén számos nagy veszteség érte a magyar nemzetet, éljünk akár a Kárpát-
medencében vagy az elszakított országrészekben vagy a nyugati diaszpórában. Elhunyt 
egyrészt két háromszoros olimpiai bajnokunk Kárpáti György, illetve Benedek Tibor 
személyében, akik részben az ’50-es években, részben pedig az ezredforduló tájékán 3-
3 olimpiai cím megszerzésében vettek részt, és ezzel a világ magyarságának rendkívül 
sok örömet okoztak. Hadd említsem meg Bálint Györgyöt is, aki határokon belül és túl 
mint „Bálint gazda” volt ismert.  

Még egy nagyon-nagyon fájdalmas, nemzetpolitikai szempontból nagy 
jelentőségű személyről is meg kell emlékeznünk. Hosszan tartó, de méltósággal és 
hittel viselt súlyos betegség után, életének 56. évében elhunyt Kelemen Levente, az 
oklándi unitárius egyházközség vezetője, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozott, 
hogy gyógyítsa a Trianon okozta sebet és erősítse a magyar-magyar összetartozás-
tudatot. A gyászos emlékű 2004. december 5-ei népszavazás során elbukott a határon 
túli magyarok kettős állampolgárságának ügye, de Kelemen Levente ezt követően 
kezdeményezte, hogy Oklándon minden évben adományozzanak „Tiszteletbeli 
Székely” címet azoknak az anyaországi és határon túli magyaroknak, akik munkájukkal 
a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítették. A köztársasági elnök úr 
2019-ben a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Kelemen 
Leventének a Homoród mentén élő székely közösség lelki életét gazdagító szolgálata, 
valamint a fiatal tehetségek felkarolása mellett a hagyományőrzés és a 
műemlékvédelem iránt is elhivatott tevékenysége elismeréseként. A nagytiszteletű úr 
ránk hagyott tanítását idézve: „Harcunk közös és sok a tennivalónk. Együtt még többet 
kell dolgoznunk, még többet kell tennünk, és tovább kell gyógyítanunk a nemzetet.” 
Nyugodjék békében!  

Tisztelt Bizottság! Arra kérem önöket és a jelenlevőket, hogy egy csöndes 
főhajtással emlékezzünk az elhunytakra. (A teremben lévők egyperces néma 
felállással adóznak az elhunytak emlékének.) Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet! 

A napirend elfogadása 
Tisztelt Bizottság! A napirendről szavazunk. Egy napirendi pontunk van. Ki az, 

aki egyetért a napirendi javaslattal? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
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A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-
európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/10954. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai 
Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat a T/10954. számot viseli, és bizottságunk lefolytatja most a részletes 
vitát mint kijelölt bizottság, sürgős eljárás keretében. Ismételten köszöntöm az 
előterjesztő képviseletében dr. Berzétei Ákos helyettes államtitkár urat. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a vitát két részletben folytatjuk le. Lesz a 
vitának egy első szakasza, amikor megnézzük, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
határozati házszabály 44. §-ának, megfelel-e a jogrendszernek, az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek. Tulajdonképpen a vitának ez a szakasza egy általános vitája 
a törvényjavaslatnak, majd pedig a módosító javaslatokról fogunk dönteni a vita 
második szakaszában. 

Kérdezem államtitkár urat, hogy a vita ezen szakaszában, általában a 
törvényjavaslat tartalmáról és céljáról, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Amennyiben igen, 
úgy öné a szó. 

Dr. Berzétei Ákos kiegészítése 

DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Képviselő Urak! Nagyon röviden arról lenne szó, hogy ezen alapítvány keretében 
képzelnénk el a Kárpát-medencében kiemelt nemzeti műemléki jellegű épületek 
kezelését, felújítását, hasznosítását. Az alapítvány tevékenységéből származó 
bevételeket is ennek a célnak rendelnénk alá. Úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően egy 
politikai ciklusokon átívelő, széles társadalmi támogatottsággal rendelkező 
közpolitikai cél, és ennek a megvalósításához ez a jogintézmény tűnik a 
legalkalmasabbnak, ezért is javasoltuk ennek a törvénynek az elfogadását, hogy a már 
létező joggyakorlat alapján egy alapítvány kezelésére bíznánk ennek a feladatnak a 
teljesítését, a tervezet szerint ennek a felügyeletét pedig a külgazdaságért felelős 
miniszter látná el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselői hozzászólások, kérdések. 

(Jelzésre:) Balczó képviselő úr! 

Hozzászólások 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném 
előrebocsátani, hogy a Jobbik természetesen támogatja ezt az indítványt, ahogy az az 
általános vitában a Jobbik felszólalójától egyértelműen el is hangzott. Két kérdést 
szeretnék feltenni. Az egyik az, tudom, hogy a részvényeknek árfolyama van, és az 
változik, de ez a két részvénycsomag mint vagyonjuttatás, jelenleg körülbelül 
összegében milyen mértéknek felel meg? Ez az első kérdésem. A másik az, hogy nyilván 
itt sok ezer nagyon fontos, örökségvédelmi szempontból meghatározó szobor, 
építmény megőrzéséről van szó, és ebben nyilván a kuratórium dönt, és szakértőket 
természetesen tud alkalmazni, csak kérdezem azt, hogy vajon hogyan pótolható az a 
hiány, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal volt az a szervezet, amelyik ilyen 
szakmai kérdésekkel széleskörűen és megfelelő szakmai háttérrel tudott gondoskodni, 
ez itt most nem jelent-e hiányt. Illetve tudjuk-e azt - nem feltétlenül államtitkár úr az, 
akinek ezt egész pontosan tudni kell, de mégis -, mi az elképzelés, hogy milyen szakmai 
háttérrel tud működni ez az alapítvány. Ez a két kérdésem van. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, úgy megkérem a válaszadásra vagy államtitkár urat vagy dr. Bartha 
Csongor osztályvezető urat. Tessék parancsolni! 

Válaszadás, reagálás 

DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Először is köszönjük szépen a kérdést képviselő úrnak. Az első 
kérdés az alapítvány részére juttatandó vagyonnal kapcsolatos. Két zrt. került 
tulajdonképpen az alapítvány tulajdonába. Konkrét értéket meghatározni a részvények 
vonatkozásában az éves beszámoló elfogadását követően lehetne a legjobb alkalom, 
hogy erre a kérdésre válaszoljak. Most annyit tudunk mondani, hogy a két gazdasági 
társaság tulajdonolja jelenleg azokat az ingatlanokat, amelyeket a kormány 
utasításának megfelelően a két társaság megszerzett a Kárpát-medencében. Nyilván 
ezeknek az értékbecslési árával rendelkezünk, ebből ki tudnánk számolni egy 
részvényértéket, de ezzel az információval én most nem rendelkezem. Azt meg tudom 
ígérni önnek, hogy az ez alapján számított részvényértéket önnek írásban megküldje a 
tárca, ha ez így megfelel. Ezt még a héten teljesíteni fogjuk. 

Ami az alapítványra és a kulturális szakértelemre vonatkozik, ezt a szakértői 
bázist mi saját hatáskörben szeretnénk felépíteni. Részben ez a célja annak a 
vagyonjuttatásnak is, amit az alapítvány részére teljesít majd a magyar kormány a 
tervek szerint, hogy olyan anyagi biztonság jöjjön létre az alapítvány keretén belül, ami 
biztosítja azt, hogy ciklusokon átívelően megfelelő anyagi források álljanak 
rendelkezésre ahhoz, hogy az a szakértői bázis folyamatosan elvégezhesse azt a 
munkát, amit a közérdekű cél érdekében elvégezni szükséges. Most még korai lenne azt 
mondani, hogy az összes szakértő a rendelkezésünkre áll. Pár szakemberrel már 
dolgozunk együtt az alapítványhoz rendelt ingatlanok megszerzésével kapcsolatosan, 
de ez a jövőben bővülni fog, és bízunk benne, hogy képes lesz ellátni azt a feladatot, 
amit reményeink szerint majd az Országgyűlés rájuk testál. Köszönöm szépen. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, úgy rátérünk a módosító javaslatokra. A képviselők részéről egy módosító 
javaslat érkezett Bencsik János képviselő úrtól. Van-e ehhez hozzászólás? (Jelzésre:) 
Balczó képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Azt elvileg én 

támogatandónak érzem, hogy ennek az alapítványnak az eredményeiről, működéséről 
valamilyen módon tájékoztatást kapjunk, őszintén szólva, magát a megfogalmazást egy 
kicsit ellentmondásosnak tartom, mert abban az szerepel, hogy a miniszter szükség 
szerint, de legalább évente egyszer, március 31-ig tájékoztatja a kormányt, a kormány 
ezt követően… Tehát, lehet, hogy túl formálisnak tűnik, de úgy érzem, hogy az 
Országgyűlés, vagy mi mint bizottság, a kormányon belüli munkamegosztás 
tekintetében nem tartozunk kompetenciával, hogy mi írjuk elő, hogy milyen gyakran 
és hogyan történjen. A kormány a benyújtója ennek, Semjén Zsolt, tehát ezt a formát 
nem tartom igazán jónak. A másik az, hogy nyilván az Országgyűlésnek félévente 
benyújtott beszámolót túl sűrűnek tartom. A másik, hogy az eredményeiről jó tudnunk, 
de tudomásul kell venni, hogy az az idő lejárt, amiben én itt szocializálódtam, hogy 
mondjuk, a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Nemzeti Bank beszámolóját 
maga a plenáris ülés vitatta meg elég élénk módon, tudomásul kell vennem, hogy ma 
ez szakbizottsághoz kerül ki. 
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Tehát én magam nyilván nem nyújtottam be ehhez módosító indítványt, de ha 
tetszik, bizottságunknak vagy a bizottság elnökének egy lehetséges kompetenciája, 
hogy például egy év után azt kéri, hogy az alapítvány képviselői jelenjenek meg itt a 
bizottság ülésén, és akkor legyen egy tájékoztatás és kérdések az ő munkájáról. Tehát 
ezt én jónak tartanám, de így, ebben a formában, megmondom őszintén, tartózkodni 
fogok, mert jogilag nem érzem így helyesnek és megalapozottnak, miközben a 
szándékot támogatom, ami bizottságon belül megoldható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Van-e az előterjesztőnek 

ehhez reagálása, illetve mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen ismételten a szót. Részben egyetértve 
képviselő úr véleményével, a tárca véleménye az, hogy ezt a módosítási javaslatot nem 
támogatjuk. Jelen állás szerint miniszter úr évente amúgy is beszámolni köteles a tárca 
tevékenységéről, úgy tudom, ebben a bizottságban is, ezen beszámoló keretében 
miniszter úr bármikor be tud számolni az alapítvány működéséről is, illetve szükség 
szerint az Országgyűlés az ellenőrző funkcióját képviselői kérdések és interpellációk 
formájában is tudja gyakorolni. Úgy gondoljuk, hogy a deregulációs célkitűzések 
teljesülése érdekében külön előírni ezt a jelentéstételi kötelezettséget, nem indokolt. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen a tárcaálláspontot és a választ. Szavazunk erről a 
módosító javaslatról, természetesen figyelembe véve azt a most, itt szóban elhangzó 
javaslatot, amit Balczó képviselő úr tett, hogy részben miniszter úr éves 
meghallgatásán, részben külön napirendi pontként ezt a jövőben a munkarendünkbe 
is felvehetjük, az erről szóló tájékoztatót az alapítvány működéséről. (Balczó 
Zoltánnak:) Ezt köszönöm szépen.  

A módosító javaslattal kapcsolatban ki az, aki egyetért Bencsik János módosító 
javaslatával? Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság ezt a módosító javaslatot 
elutasította. 

Van bizottsági módosító javaslatra egy anyagunk, amelyben 4 pontban kérem 
majd a bizottságot, hogy módosítsuk az eredeti törvényjavaslat-szöveget. Ebből az első 
három nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítás, illetve a negyedik pontjában pedig 
az elidegenítési és terhelési tilalomról esik szó. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény? (Jelzésre:) Balczó képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Rövid leszek. Öt év kiesett nekem a parlamenti 

munkából, de annakelőtte én nem láttam olyat, hogy az van odaírva, hogy „Benyújtó: 
ismeretlen”. Most úgy hallom, hogy ez a bizottságé, de ez a hivatalos forma? Nem 
csipkelődni akarok, hanem tényleg, furcsa volt, hogy a benyújtó ismeretlen, de 
támogatom természetesen, csak egy megjegyzést hadd tegyek, jelezve, hogy el szoktam 
olvasni a módosító indítványokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az észrevételt. A ParLex-rendszer, ez az új rendszer 

így kezeli, hogy a benyújtó ismeretlen, de természetesen itt, most, a törvényjavaslat 
ezen tárgyalási szakaszában már csak bizottságunknak áll módjában módosító 
javaslatot benyújtani a helyszínen, tehát a benyújtó a Nemzeti összetartozás bizottsága, 
ez meg fog majd ott jelenni. Köszönöm szépen. 
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Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Nyolc igen szavazattal a bizottság ezt a módosító javaslatot elfogadta. 

Úgy gondolom, hogy nem szükséges nekünk előadót állítani a bizottságból, ez 
még TAB-szakaszba is kerül, a TAB-véleményt majd egy előadó ismertetni fogja a 
Házban.  

Még van szavazási feladatunk, le kell zárnunk a részletes vitát. Ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk? Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen szavazattal a 
részletes vitát lezártuk. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, hogy a döntés 
egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is 
jelenti. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc igen 
szavazattal ezt is elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a munkájukat, köszönöm helyettes államtitkár úrnak, 
osztályvezető úrnak, kollégáiknak a megjelenést, a bizottság tagjainak és minden 
kedves érdeklődőnek. A mai bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


