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F. Tóth Gábor főosztályvezető (Külügyminisztérium)

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép, jó napot kívánok mindenkinek. A helyettesítésekről: Gyöngyösi Márton
alelnök úr helyettesíti Vona Gábor képviselőtársunkat, Tilki képviselőtársunk Csenger-Zalán
Zsoltot, Kalmár Ferenc képviselő úr Vejkey Imrét, Szabó Vilmos képviselő úr pedig
Harangozó Gábor képviselő urat.

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem önöket. Megállapítom, hogy
bizottságunk határozatképes. Mielőtt elkezdenénk a napirendi pontjainkat tárgyalni, engedjék
meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a jelen lévő hölgyeket nőnap alkalmából.

Ezek után pedig hozzá is látnánk a munkánkhoz. Az írásban kiküldött napirendi
pontokhoz, kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e valakinek kiegészítenivalója, véleménye.
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja
mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Tájékoztató a honosítási eljárással kapcsolatos külképviseleti tapasztalatokról

Az 1. napirendi pontunkban tájékoztatást hallgatnánk meg a honosítási eljárással
kapcsolatos külképviseleti tapasztalatokról; ezzel a témával kapcsolatban nagy tisztelettel
köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat és dr. F. Tóth Gábor főosztályvezető urat, Klein
András kabinetfőnök urat.

Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze azokat az a tapasztalatokat,
amelyek az elmúlt hónapokban megmutatkoztak, illetve jelentkeztek a honosítási eljárással
kapcsolatban. Öné a szó, államtitkár úr!

Németh Zsolt bevezető hozzászólása

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Kedves Vendégek! Néhány szubjektív megjegyzést engedjenek meg, mielőtt a
szikárabb vonatkozásokra áttérek. Azt tartom fontosnak a kettős állampolgársággal
kapcsolatban, hogy a nemzeti összetartozás legfontosabb intézménye az állampolgárság.
Különösen fontossá vált a 2002-es „huszonhárommillió-románozás”, illetőleg a tragikus,
2005. december 5-ei népszavazás után a kettős állampolgárság intézményének megadása:
kiemelkedően fontos nemzetpolitikai ígérete volt ez a vezető kormánypártoknak. Megígértük,
hogy lesz kettős állampolgárság, és lett kettős állampolgárság.

A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy államigazgatási szempontból nagyon
összetett feladatról van szó. A mai napon alapvetően a külügyi konzuli vonatkozásokról
fogunk itt, a konzuli részlegünk vezetőjével, F. Tóth Gábor főosztályvezető úrral számot adni.
Bizonyára tudja a bizottság, hogy a koordinációt egy kormánybiztos látja el. Ez a koordináció
kiterjed a Belügyminisztériumra, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra, annak
Nemzetpolitikai Államtitkárságára, a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatalára. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt hónapok tapasztalata alapján ezt a
kormánybiztosi koordinációt, illetőleg az egyes államigazgatási szervek közötti
együttműködést hatékonynak és sikeresnek minősíthetjük.

A harmadik megjegyzésem pedig már szűken véve a Külügyminisztériumra, illetőleg
a konzuli munkára vonatkozik. Nem mondom, hogy nem okozott nagyon sok fejtörést, nem
volt szép, nagy méretű és nagy számú gombóc a torkunkban, amikor nekiálltunk ennek a
munkának. Féltünk attól, hogy az egyszerűsített honosítás folyamata adott esetben
tumultuózus jeleneteket, kaotikus szituációkat fog magával hozni. Ez a félelmünk - hála
istennek - megalapozatlannak bizonyult. Az egyszerűsített honosítás folyamata
zökkenőmentesen zajlik. A magyar konzuli szolgálat felkészült, és noha meglehetősen
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komoly erőfeszítést igényel - 12, adott esetben 15 órás munkavégzést igényel a
munkatársaktól -, de zajlik, és nem hogy zajlik, hanem konkrét tapasztalataim alapján –
legutóbb például a csíkszeredai városi bálban vettem részt - a helyi lakosságnak egy egészen
egyedülálló pozitív érzelmi viszonyulása van. Az egész állampolgársági folyamat egyfajta
családi ünnep a külhoni magyarság számára. Ennek megfelelően családtagként is tekintenek a
konzuli munkatársakra. Ezek a közösségek, ezek a városok a magyar konzuli szolgálatot
befogadták. Csíkszeredán immáron – ha a brüsszelit nem számoljuk – a legnagyobb magyar
külképviselet működik, több mint 40 fős külképviselettel.

Néhány évvel ezelőtt, amikor még Csíkszeredán nem voltunk - hiszen ez, ha jól
emlékszem, talán 2003-2004-es vívmány -, akkor nem gondoltuk, hogy néhány éven belül a
legnagyobb magyar külképviseletté gyakorlatilag a csíkszeredai magyar főkonzulátus fog
válni.

A második része a mondandómnak, hogy némi számot adjak arról, hogy milyen
intézkedéseket tett az elmúlt időszakban a Külügyminisztérium. Annak érdekében, hogy
képesek legyünk ennek a kihívásnak megfelelni, először is jelentős ingatlanfejlesztéseket
hajtottunk végre, új épületek bérbevételére került sor Csíkszeredán, Kolozsvárott, Szabadkán
és további ingatlan- felújítási, illetőleg –bővítési munkálatokat végeztünk el több más
állomáshelyen. Ezek a munkálatok részben jelenleg is folyamatban vannak.Másodszor:
végrehajtottunk egy fontos személyi kapacitásbővítést, amit a kérelmek várható becsült
nagyságrendje alapján hajtottunk végre. Ez több, mint húsz külképviseletet érintett, illetőleg
kialakítottunk egy olyan tartalékkapacitást, amely adott esetben már az elmúlt időszakban is
rugalmasan mozgatható.

A harmadik területe a felkészülésünknek, hogy az informatikai rendszert fejlesztettük
a Külügyminisztérium, illetőleg a BÁH, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal között. Ez
az informatikai rendszerfejlesztés sikeresen megtörtént.

Negyedszer pedig egy további fontos informatikai munkát végeztünk el,
ügyfélirányítást végző szoftvereknek, az állampolgársági kérelmek elektronikus kitöltését
lehetővé tevő szoftvereknek a fejlesztését, a tesztelését és a telepítését végeztük el. Ez
gyakorlatilag az internetes bejelentkezést, illetőleg az internetes kitöltését teszi lehetővé a
kérelmeknek. Megjegyezném, hogy ez a munka az útlevélkérelmekkel összefüggésben, amely
egy következő fontos etapja lesz a honosítási folyamat lezárulását követően a konzuli
munkánknak, hiszen ahogy megtörténik a honosítás, mód fog nyílni arra, hogy meginduljon
az útlevélkérelmek benyújtása, és számolnunk kell azzal, hogy ez jelentős kihívást fog
jelenteni. Az útlevélkérelmek elektronizálására, elektronikus felterjesztésére szolgáló szoftver
napokon belül el fog készülni, és megkezdődik a technikai eszközök kiszállítása, beüzemelése
a külképviseleteken, tehát olyan ütemezés alapján dolgozunk, hogy már ennek a hónapnak a
végétől megkezdődhet az útlevélkérelmek fogadása is a külképviseleteinken. Természetesen a
koordináció a különféle államigazgatási egységek között folyamatos volt. Megteremtettük a
jogszabályi kereteket. Ezek is meglehetősen szerteágazóak voltak. Módosult a konzuli
védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, a konzuli költségekről szóló 5/2010.
külügyminiszteri rendelet biztosítja a honosítási ügyek teljes konzuli díjmentességét, továbbá
aktívan közreműködtünk a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
’92. évi XLVI. törvény, valamint a magyar állampolgárságról szóló ’93. évi LV. törvény,
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításában is.

Ami a tartalmi kérdéseket illeti, szeretném felhívni egy konkrét és friss fejleményre a
tisztelt bizottság figyelmét. Megteremtettük annak a jogszabályi feltételeit, hogy újra
visszakaphassák a külhoni magyarok a nevüket és a szülőhelyüket. Azt gondolom, hogy ez a
döntés meglehetősen komoly szimbolikus jelentőséggel bír a külhoni magyarok számára. A
honosítási okirat hátoldalára - amely a honosítási eljárás végterméke - fog kerülni a
névmódosítási határozat, és ez lehetővé teszi, ez a trükk, ez az eljárás, hogy egyidejűleg
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történjen meg a névmódosítás a honosítási okirat kiadásával, tehát nem egy idegen nevű

személyt honosítunk, hanem immáron a magyar nevű személy honosítására kerül sor. Ez egy
ügyes és azt gondolom, jogilag kifogástalan eljárás, némi invenciót igényel, de mondanom
sem kell, hogy a külhoni magyarok számára annak a jelentősége, hogy a honosítási okiraton a
magyar nevük szerepel, annak a jelentősége nem elhanyagolható.

Sőt, a házassági név módosítását is kérheti az ügyfél a honosítási eljárásban. Ez egyes
viszonylatokban - -ova, -eva, miegymás - különösen jelentős a hölgyek számára. Ami pedig a
születési hely visszaadását jelenti, ezzel kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy olyan
jogszabályi megoldás született, hogy a honosítási okiraton a kérelmező választása szerint
születési helyként vagy csak a helység történelmi magyar neve szerepel önmagában, vagy
pedig a magyar elnevezés és zárójelben a mostani hivatalos idegen nyelvű elnevezése az adott
településnek. Tehát a honosítási okirat esetében ez az opció fennáll a kérelmező számára,
hogy az adott településnek a történelmi magyar neve szerepeljen pusztán az okiraton. Minden
más okiraton, tehát itt nemcsak az útlevelekről van szó, hanem az egyéb anyakönyvi
kivonatokról, a sokféle anyakönyvi kivonatról is, születési helyként a helység történelmi
magyar elnevezése és zárójelben az idegen nyelvű elnevezés és az ország neve fog szerepelni.
Tehát az útlevelek, anyakönyvi kivonatok esetében ez a megoldás, ami megszületett.

Harmadszor: az egyszerűsített honosítási eljárás rövid értékeléséről a számok alapján.
Január 3-tól március 2-ig 14 750 honosítási kérelem és 5795 névmódosítási kérelem került
benyújtásra, tehát ez több, mint 20 ezer kérelem.

A legfontosabb és a legjelentősebb ügyfélforgalmat Csíkszereda, Szabadka és a
kolozsvári főkonzulátus bonyolította le. Bizonyára értesültek az előzetes időpontfoglalások
lehetőségéről. Itt szeretném jelezni, hogy a következő igények érkeztek be. Csíkszeredán több
mint 21 ezer, Szabadkán 13 ezer, Kolozsváron pedig 11 ezer jelentkezőt regisztráltak. Tehát a
közel 50 ezres regisztrált létszámnál tartunk. Napi 150-300 új ügyfél jelentkezik az egyes
képviseleteken.

A kérelmek befogadásánál, illetőleg az egész ügyintézésnél nagyon nagy a jelentősége
az úgynevezett közreműködő szervezeteknek. Itt a határon túli közreműködő szervezetekkel -
a KIM, illetőleg a Külügyminisztérium - háromoldalú megállapodást kötöttünk. Erdélyben az
úgynevezett Demokrácia Központok végzik ezt a fajta tájékoztató tevékenységet. A
Vajdaságban a CMH – ez az úgynevezett Concordia Minoritatis Hungariae Polgári Egyesület
– végzi, Horvátországban a HMDK, Szlovéniában pedig a Mura-vidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség végzi a tájékoztató tevékenységet. Gyakorlatilag az ő
jelentőségük az, hogy segítenek abban, hogy amikor beérkeznek az egyes ügyfelek a
konzulátusokra, akkor hiánytalan dossziékkal érkezzenek. Mondanom sem kell, hogy ennek a
jelentősége nem elhanyagolható, és az eredmény, a tapasztalat az, hogy egészen kiválóan,
hibátlanul végzik ezt a munkát ezek a közvetítő szervezetek, tehát felbecsülhetetlen az a
közreműködés, amit a konzuli szolgálat számára az ő munkájuk jelent.

Mindenfajta ezzel ellentétes értékelése ezen közvetítő szervezeteknek teljesen
alaptalan, és nincs semmilyen viszonyban a valósággal. Ez a feladatuk, és ezt a munkát pedig
kifogástalanul végzik el a közvetítő szervezetek, és nem tartanánk itt és nem lenne reményünk
sem arra, hogy ezzel a konzuli rendszerrel egy ilyen munkaterhet eredményesen tudnánk
elvégezni, ha nem működnének közre a külhoni tájékoztató és közvetítő szervezetek.
Mondanom sem kell, hogy ők semmilyen államigazgatási aktust nem végeznek. Az ő
faladatuk az, hogy tájékoztassanak, segédkezzenek, de formális magyar állami aktust ezek a
közvetítő szervezetek nem végeznek, tehát semmilyen értelemben nem érheti szó a ház elejét.

A külképviseleteink munkatársainak amellett, hogy elvégzik a napi 10 órás
munkájukat, az is a feladataik közé tartozik, hogy lakossági fórumokat tartanak, ők is
tájékoztatnak, valamint kihelyezett konzuli fogadónapok keretében népszerűsítik az
egyszerűsített honosítást. Ez egyfajta tájékoztatómunka, népszerűsítő-munka, valamint a
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kihelyezett fogadónapokon a kérelmek benyújtására is lehetőséget adunk olyan helyeken, ahol
nagyon sokat kellene utazni az érintetteknek.

A konzuli, illetőleg a közigazgatási szféra számára, úgy számolunk, évekre, hosszú
évekre nagyon komoly kapacitásokat fog lekötni ez a munka. Nem várható, hogy ez az új
funkció fölszámolódik. Ahogy említettem, beindulnak az állampolgársági ügyek, beindulnak
az anyakönyvi ügyek. Ha arra gondolunk, hogy emberek születnek, megházasodnak,
meghalnak, akkor azt hiszem, világossá válik, hogy tartósan, hosszú távon kell azzal
számolnunk, hogy ilyen megnövekedett kapacitást kell tudnia fölmutatni a magyar
külképviseleteknek, a magyar államigazgatásnak.

Ezért is azon vagyunk, hogy ahogy beláthatóvá, beállíthatóvá válnak a
kapacitásigények, akkor arra tartósan álljunk be. Most még folyamatosan kiegészítő kormány-
előterjesztésekkel kell operálnunk annak érdekében, hogy biztosítható legyen ennek a
megnövekedett ingatlan-, személyi, informatikai kapacitásnak a kihívása.

Az első eskütételekre a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából fog sor kerülni.
Március 14-15-én, Kolozsváron, Csíkszeredában több körben, 15-én Szabadkán, 16-án lesz
Berlinben és Londonban, valamint Torontóban is sor fog kerülni a március 15-ei nemzeti
ünnep alkalmából az első eskütételekre.

Az útlevélkérelmek benyújtásával, jeleztem, hogy egy új szakaszba fogunk lépni. A
végső simításokat végezzük a tekintetben, annak érdekében, hogy zökkenőmentesen
megkezdődhessen egy új és megintcsak a már meglévő feladatok mellé jelentkező feladat
sikeres lebonyolítása. Március végére, ahogy már említettem, a magyar konzuli szolgálat
készen fog állni az útlevelek igénylésének fogadására is.

Tisztelt Bizottság! Ha további konkrétumokra van szükség, akkor a főosztályvezető
úrral állunk rendelkezésükre. Köszönjük szépen a figyelmet. Várjuk, hogy a bizottság és a
magyar politikum egységesen tud ott állni e mögött a meglehetősen nagy lélegzetvételű, nagy
volumenű feladat mögött.

Szeretném megismételni, hogy nagyon felemelő ennek az egész folyamatnak a
lebonyolítása, és az is örvendetes, hogy egyfajta nemzeti konszenzus tűnik kialakulni a
honosítás ezen eljárása és folyamata mögött. Azt gondolom, hogy ezt fontos fönntartanunk.
Készen állunk ennek fenntartása érdekében a folyamatos konzultációra. Köszönöm szépen a
figyelmet.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mielőtt megadnám a lehetőséget
képviselőtársaimnak a kérdésekre, engedjen meg nekem, államtitkár úr, néhány rövid kérdést.
Az egyik kérdésem arról szólna, hogy ismereteim szerint és hallom több helyről, hogy a
honosítási eljárás folyamatában nagyon sok magyarországi önkormányzat is segít, részt vesz,
és segíti részben a konzulátusok, részben pedig a határ mentén az eljárást.

A másik kérdésem arról szólna, hogy voltak tervek, hogy Eszéken és Nagyváradon is
megerősítjük a konzuli szolgálatot. Mi a helyzet jelenleg ezekkel a térségekkel? A harmadik
kérdésem arról szólna, hogy vannak-e kis színesek. Amikor bejönnek emberek a honosítási
kérelemmel és adott esetben olyan papírokat is megmutatnak vagy felmutatnak, amelyek nem
feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy a honosítási eljárás elkezdődjön.

A múlt héten a külügyi bizottság elnökségével Zágrábban jártunk, és hazafelé
bementünk Eszékre is, és ott nagyon érdekes papírokat mutattak nekünk a regisztrációs kis
irodákban, ahol olyan papírokat is lehetett látni, amelyek régi adónyilatkozatok, háború előtti
adónyilatkozatok voltak. Sokan vannak azok, akik mindenféle formában megpróbálják
megmutatni, hogy milyen régi családi, magyar kötődéseik vannak. Ha esetleg van egy-két
ilyen helyzet, esetleg egy-két gondolatot talán azért, mert maga az egész honosítási eljárás,
úgy érzem, lelkileg nagyon sokaknak ad egyfajta feltöltődési vagy megerősítési lehetőséget.
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Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdések vannak-e. (Jelzésre:) Gyöngyösi
alelnök úr következik, utána Nagy Gábor Tamás alelnök úr, majd Szabó Vilmos képviselő úr.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen a
tájékoztatást. Nekem külön örömet okozott, hogy a családnevek és a helységnevek
magyarosítása is belekerül a dokumentumokba, hiszen jól tudjuk, hogy ez volt a Trianon utáni
időknek talán az egyik legszomorúbb fejleménye, hogy a különböző házasságok,
vegyesházasságok révén a családok még az adminisztrációból is kikerültek és ez igazából
felgyorsította az asszimilációs folyamatot. Ez egy nagyon örvendetes hír, hogy ez most így a
honosítás során megvalósul.

Nekem az egyik kérdésem erre vonatkozott volna, hiszen itt azt láttuk, hogy a magyar
területekre is átjönnek a határ menti vidékről a honosítást elvégezni, hiszen Horvátországban,
Dél-Baranyában tapasztaltuk azt, hogy az emberek nem szívesen mennek le a nagy távolság
miatt Zágrábig, hanem inkább átjönnek, és Mohácson végzik el a honosítást vagy az
adminisztrációt. Nem tudom, erre vonatkozóan van-e valamilyen adat, vagy ezt valahogy a
magyar ügyintézésben ki lehet-e szűrni, hogy mekkora a valós igény, mert lehet, hogy a
határon túlról sokkal közelebb vannak a magyar önkormányzatok, mint az igen távoli
városokban, nem tudom, mondjuk Kolozsvár, Csíkszereda vagy Zágráb adott esetben. Itt még
talán az is fontos lenne, hogy nem tudom, arra van-e valami elképzelés, hogy a szórványt
hogyan lehetne megszólítani, hiszen az, hogy Dél-Erdélyből vagy Dél-Bánátból vagy
Csángóföldről valaki megtegye ezt a több száz kilométeres távolságot, az nem valószínű, és
tudom, hogy ez egy nehéz probléma, és igazából én sem tudom, hogy mi lehetne a megoldás,
de erre vonatkozóan van-e valami elképzelés.

Ami még érdekelne, hogy említette, hogy Londonban, Torontóban, Berlinben is
lesznek eskütételek március 15-én, és az első ilyen honosítási eljárások ott elkezdődtek. Nem
tudom, ott mekkora az igény. Tehát ha számokat tudnánk hallani erre vonatkozóan, hogy ott
mégis mekkora az érdeklődés a honosítással kapcsolatban.

Mondta, hogy Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka volt a három legfrekventáltabb hely,
és talán nem túl meglepő módon felvidéki települések nincsenek benne. Engem igazából az
érdekelne, hogy a szlovák-magyar relációban mi ennek az egész honosítási eljárásnak a
fogadtatása, és hogy ez is közrejátszik-e abban, hogy Pozsony nincs benne a nagyobb
érdeklődési spektrumban a honosítási eljárás során.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagy Gábor Tamás!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Nagyon hasznosnak és informatívnak éreztem ezt a tájékoztatót, úgyhogy köszönöm, és
nagyon örülök annak is, hogy a külügyi bizottság akár csak ezen a konzuli mezsgyén is, de
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Igaz, hogy most már a parlamentnek a nemzeti összetartozás
erősítését hivatott bizottsága is majd foglalkozhat ilyen kérdésekkel, de azt gondolom, hogy
ennek a témának számos olyan vonulata, összefüggése van, amely igencsak külpolitikai,
külügyi kérdéseket is felvet, túl azon, hogy persze sokáig ez a bizottság volt az anyabizottsága
az ilyen kérdéseknek is, úgyhogy szerintem ez teljesen érthető, hogy foglalkozzunk ilyen
kérdésekkel és meghallgassunk ilyen tájékoztatásokat.

Államtitkár úr, valóban én ott folytatnám, ahol Gyöngyösi Márton abbahagyta, hogy a
felsorolásból Kárpátalja, Ukrajna és a Felvidék, Szlovákia kimaradt. Részben szeretném
kérdezni, hogy ott vannak-e ilyen közreműködő civil szervezetek, amelyek segítik a lakossági
tájékoztatást, vagy ott teljes mértékben csak a konzuli munka, a nagykövetségek, a
kirendeltségek tudják ezt a feladatot végezni, illetve hogy ez a két ország az, ahol a hatályos
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jogszabályok a kettős állampolgárságot tiltják, ennélfogva azt gondolom, hogy itt valami
egészen más helyzettel kell a honosítási eljárás folyamán is találkoznunk, mint a többi
szomszédos országnál, ahol azt hiszem, a fogadtatás lényegesen kedvezőbb, és a lakossági
hajlandóság is sokkal nagyobb.

Nagyon sok olyan aggodalmat is hallottam, amely kifejezetten politikai jellegű
demográfiai kérdésekről szól, nevezetesen hogy a magyar állam érdeke vagy célja ezzel a
fajta kedvezményes honosítással, hogy a csökkenő népességszám egyfajta kompenzációját
végezze el itt, a Kárpát-medencében, amellyel éppen a szülőföldjükön élő közösségeket
bontja meg, a fiatalokat mintegy elszippantja, elcsábítja a lakóhelyükről, talán nagyobb
boldogulást, nagyobb mobilitást, kedvezőbb életkörülményeket vagy munkalehetőségeket
kínálva Magyarországon, mint olyan kistelepüléseken, ahol egyébként élnek vagy születtek.
Nem tudom, hogy a tájékoztató tevékenység kiterjed-e az ilyen típusú összefüggések és a
magyar nemzetpolitikai célok világos kifejtésére, hogy valójában semmiféle hátsó szándék
nincs emögött, nem szeretnénk a helyi közösségek életébe ily módon beavatkozni, hanem
sokkal inkább azt a szimbolikus gesztust szeretnénk gyakorolni, megmutatni, amely a nemzeti
összetartozásban valósul meg, vagy a nemzeti összetartozásban fogható meg.

Van még egy külpolitikai összefüggés, amely elsősorban a szlovákiai viszonylatot
illeti. Egy ottani ismerősöm arra hívta fel a figyelmet, hogy azáltal, hogy a Beneš-dekrétumok
mind a mai napig részét képezik a szlovák jogrendnek és csak dacára az uniós csatlakozásnak,
a különféle jogharmonizációknak, ezt mind a mai napig sem az Unió, sem más országok,
Németország, Magyarország nem bírta hatékonyan felvetni nemzetközi fórumokon. Szlovákia
nem törölte ezt a hatályos jogszabályok közül, ők úgy gondolják, attól félnek, hogy ezekre
való hivatkozást vagy ezeknek a hatályba léptetését bármikor Szlovákia ismét megteheti.
Ugyan így távolról elég alaptalannak tűnne, de úgy tűnik számomra, hogy mi, magyarországi
magyarok, akik nem mentünk át azokon a megpróbáltatásokon, amelyeken a kisebbségben élő

nemzettársaink átmentek, bizony elképzelhető, hogy ezek a történelmi félelmek még ott élnek
bennük. Egyáltalán nem lényegtelen, hogy mit tudnak ők ezekre a felvetésekre mondani.

Végezetül még egy dolgot szeretnék én is megemlíteni, az önkormányzatok szerepét.
Ez nemcsak a határvidéken, hanem még akár itt, a fővárosban is számottevő lehet. Szeretném
tájékoztatni a külügyi bizottságot, hogy nálunk március 15-én 30-50 csángó teszi le az
állampolgársági esküt a Budai Várban, a Városházán ünnepi körülmények között, tehát ez
részben a Budapesten élő munkát vállaló csángók megszólításával már megkezdődött. Ez
nyilván még nem oldja meg a szórványban élőkkel kapcsolatos párbeszédet, de úgy látom,
hogy számos más városban is, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, de akár Budapest más
kerületeiben is hallottam már nagy számú bejelentkezésekről, igényekről, amely az
állampolgársági kérelmek beadását, illetve az  állampolgársági esküt kivételét jelenti.

ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én is
köszönöm a tájékoztatást. Államtitkár úr szubjektív megjegyzésekkel kezdte. Engedtessék
meg, hogy én is tegyek ehhez szubjektív megjegyzéseket! Már csak azért is, hogy a
jegyzőkönyv ezt megőrizze, hogy ha majd valaki egyszer olvassa, akkor ne higgye azt, hogy
erre nem volt reagálás vagy csak ez az álláspont hangzott el.

Azt szeretném először elmondani, hogy egyáltalán nem volt egyértelmű a Fidesz
viszonya az elmúlt 1,5-2 évtizedben az állampolgárság, a kettős állampolgárság ebbéli
egyszerűsítéséhez, a honosítás egyszerűsítéséhez, sőt, volt időszak, amikor kifejezetten ez
ellen volt. Ennek a terméke egyébként a státustörvény vagy másik nevén kedvezménytörvény
vagy rendes nevén a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény. Ennek a
bizonyítékául az akkori külügyminiszter, Martonyi János levelet is intézett a Velencei
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Bizottsághoz, amelyben meg is erősítette, hogy nem szándéka az akkori magyar
kormányzatnak. Azt gondolom tehát, hogy bonyolultabb ez a történet annál a magyar politikai
élet szereplői, így a Fidesz esetében is, minthogy ezt egy ilyen rezümével lehetne lezárni.

Mint ahogy a 2004. decemberi népszavazásban is, az ahhoz vezető útban, annak
előállításában minden magyarországi parlamenti pártnak megvan a maga felelőssége, így a
Fidesznek is. Nem beszéltük még ezt ki, hiszen a Fidesz egyértelműen azt deklarálja, hogy
neki ebben nincs felelőssége. Ez még előttünk áll. Ahogy az idő majd múlik, nyilván erre is
lehetőség lesz, és azt gondolom, hogy mindenkinek el kell vállalnia a saját felelősségét ebben.
Ezt együttesen követtük el, a magyarországi politikai elit – ha úgy tetszik – a parlamentben.
Bármennyire is fájdalmas a vége, de ez így van.

Bár később már pontosan fogalmazott, az elején azt mondta, hogy a kettős
állampolgárságot megígértük. Volt kettős állampolgárság, tehát csak a honosítás
egyszerűsítéséről van szó. És hadd tegyem hozzá, hogy ez a munka is megkezdődött már az
előző kormányok idején. Emlékeztetem, államtitkár úr, ön pontosan tudja - hiszen akkoriban a
külügyi bizottság elnökeként, parlamenti képviselőként dolgozott -, hogy Avarkeszi Dezső
kormánymegbízottként egyszerűsítéseket vitt véghez. Azt akkor támogatta a Fidesz is. Ne
felejtsük el, hogy ez egy folyamat, amely ezzel most elérte ezt a szintet, ahol most van.

Említette államtitkár úr a csíkszeredai főkonzulátust. Így igaz, a csíkszeredai
főkonzulátusról is az elmúlt 2 évtizedben szinte mindegyik kormány gondolkodott, tárgyalt
erről. Végül is a pillanat Medgyessy Péter és Adrian Nastase, magyar és román
miniszterelnök tárgyalásán jött el arra, hogy a megállapodás megszülethetett ennek a
megnyitásáról, amely szintén eltartott egy ideig, de végül is 2006. január 1-jével
megnyílhatott a csíkszeredai főkonzulátus, amely most örvendetesen – ahogy államtitkár úr
elmondta – kitűnő munkát végez általában is, de ebben a konkrét vonatkozásban pedig úgy
szintén.

Amit tartalmilag elmondott, magam is szeretném örömmel üdvözölni mind az
előkészítő munkát, mind a lebonyolítását technikai, tartalmi értelemben. Nyilvánvaló, hogy
elismerés illeti mindazokat, akik ebben részt vesznek a Külügyminisztériumban, a konzuli
szolgálatnál dolgozókat és nyilván mindenkit, aki ennek a zavartalan lebonyolításáért
dolgozik. Kérdésként csak megerősíteném, ami már elhangzott, részben, hogy Szlovákiával
hogyan állnak a tárgyalások, van-e ebben valami, amit itt el lehet mondani azontúl, amit
tudunk, hogy Ukrajnával van-e bármilyen egyeztetés, hiszen a választási kampányában
Janukovics - akkor még elnökjelölt – tett olyan megjegyzéseket is, vagy nem tudom, hogy
voltak-e ígéretek, de mindenképpen elhangzott a kampányban, hogy ennek a tiltásnak a
feloldását elképzelhetőnek tartja. Van-e erre bármilyen jel is, amit a Külügyminisztériumból
tudna mondani?

Szeretnék rákérdezni, hogy Szerbiával van-e annak nyoma… - Én láttam olyan
jelentést vagy hírt talán a Belügyminisztériumtól vagy a belügyminisztertől magától, hogy
bizonyos állásokat nem tölthetnek majd be azok, akik kettős állampolgárok lesznek –
rendőrség, bíróság, ügyészség -, hogy e tekintetben ez csak egy, a sajtónak tett megjegyzés
vagy van esetleg mögötte valami.

Ami végezetül a lebonyolítást illeti. Szeretném megerősíteni természetesen e
tekinteten egészében a konszenzust, hiszen a Szocialista Párt képviselőinek többsége
megszavazta ezt a törvényt. Nem állhatok el azonban attól, hogy elmondjam, hogy bár
államtitkár úr elmondta, hogy a segítő magyar pártok és szervezetek segítő munkájában
semmi egyéb háttér- és mögöttes szándék nincs, mint amit végeznek, a valóság azonban nem
ezt mutatja, és sajnálatos, hogy a kormányzat csak a szívének kedves szervezeteket vonja be
ebbe a munkába, vagyis hogy itt ismét beavatkozik a határon túli magyarság életébe olyan
helyeken is, ahol a nemzeti közösség több szervezetet ismer el, legitimál. Azt gondolom, hogy
az anyaország mindenkori kormányának kutyakötelessége ezt tudomásul venni és nem azon
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dolgozni, hogy a saját elképzelései politikai, dologi vagy bármilyen más személyes okok
miatt ezzel szembe menjen.

Felsorolta államtitkár úr a közreműködő szervezeteket, és ez pontosan mutatja, erre a
legjobb példa nyilvánvalóan Erdély, ahol nehezen lehetne azt megindokolni – legalábbis
logikusan és észérvekkel -, hogy az RMDSZ miért nem tud ebben a munkában részt venni és
miért csak a másik szervezet tud. Olvastam persze, hogy ők jelentkeztek a tenderre és ők
voltak a legjobbak, biztos így van. Ez is egy elfogadható magyarázat, de semmiképpen nem jó
magyarázat, és nem is használ. Ennek az ügynek sem használ, de egészében nem használ a
magyar-magyar kapcsolatoknak, és azt gondolom, hogy a nemzeti érdekeinknek sem.

Azt sem értem teljesen – ha elmondaná államtitkár úr -, hogy miért pont Demokrácia
Központoknak hívják? Miért kell Demokrácia Központnak elnevezni egy irodát, amely a
honosítás egyszerűsítésének tájékoztatására jött létre? Miért? Ha nincs mögötte semmilyen
szándék és mondjuk nem a Tőkés László által alapított párt infrastruktúrájának kiépítéséről
van szó – valljuk meg, nyilván erről van szó a valóságban még akkor is, ha ezt nyilván
államtitkár úr határozottan meg fogja cáfolni -, azt gondolom, hogy akkor valamiféle
tájékoztató információs iroda lehetne, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni. Vagy miért
nem lehetett felhasználni a kedvezménytörvénnyel kapcsolatban vagy annak alapján
létrehozott irodákat a magyarigazolványokkal és ezzel kapcsolatos ügyeket intéző irodákat,
miért kellett újakat létrehozni vagy azokat esetleg elsorvasztani. Ha ettől megvonják a pénzt,
nyilván el fognak sorvadni.

De hasonlóan említette államtitkár úr a horvátországi esetet. Pontosan tudjuk, hogy
Horvátországban két szervezet van, önök is tudják. Nyilván mindkét szervezet foglalkozik
vele, mindkét szervezetnek vannak támogatói, ezért nyilvánvalóan nem szerencsés. És ha már
itt a kollégáim beszéltek arról, hogy Horvátországban voltunk, találkoztunk mind a két
szervezet képviselőjével, sőt, országgyűlési képviselőjével, és sajnálatosan értesültünk arról,
hogy a magyar köztársasági elnök és a kormányzat is határozottan, szóban és írásban is jelezte
a horvát köztársasági elnöknek és a kormánynak, hogy a magyar kormány csak egy
szervezetet tart legitimnek. Annak ellenére egyébként, hogy a megválasztott parlamenti
képviselő éppen a magyar kormány által nem elismert szervezet támogatásával kapott
többséget és tölti be a következő horvátországi választásokig a parlamenti képviselői helyet.
Nos, hát ez az a dolog, amely beárnyékolja ezt a történetet, és nagyon sajnálom, hogy
beárnyékolja, de hát ez a valóság. Ezen az úton nem lenne jó tovább menni. Meg kellene állni
addig, amíg komolyabb problémákat nem okozunk és magának az ügynek is ártunk, ami
jobbra érdemes és nem ezen kellene dolgoznunk. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Tilki képviselő úr!

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Fehérgyarmat polgármestere vagyok, 25 kilométerre vagyunk Beregszásztól, Nagyszöllőstől
és 30 kilométerre Szatmárnémetitől. A mi településünkön májusig már előjegyzés van a
honosítási eljárással kapcsolatban, és nagyon sok kérelmet kezeltünk. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei városok és falvak egységesen összefogva próbálnak ebben az ügyben segíteni.
Szabó Vilmos képviselőtársamat szeretném megnyugtatni, hogy mi, akik határ mellett élő
politikusok és közéleti szereplők vagyunk, nem politikai alakulatok alapján adunk segítséget.
Tehát az én városomban ugyanúgy RMDSZ-es és ugyanúgy más párt tagja is megfordult, és
ha Kárpátalja két szervezetét nézzük, mind a két szervezetből fordult meg ember, tehát nem
szeretném, ha ebbe az irányba vinnénk el a dolgokat. (Szabó Vilmos: Nem oda szólt a kritika.)

Azt pedig engedje meg, hogy mondjam, hogy meglepő volt és mulatságos, de inkább
felháborító, amikor az MSZP politikusa arról beszélt, hogy a gyászos emlékű népszavazással
kapcsolatban beszéljünk a közös felelősségünkről. Felháborító és visszautasítandó. Ott élve a
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határ mellett pontosan azt tanácsolom és javaslom, hogy ne a vezetőkkel tárgyaljon a
képviselő úr, hanem menjen át egyszerű állampolgárokhoz Kárpátaljára és Partiumba, ott
pontosan meg fogják mondani, hogy kit, melyik pártot és személy szerint kiket tartanak
felelősnek ezért a gyászos emlékű népszavazásért. A Fidesznek semmilyen felelőssége nincs,
és a gondolat is felháborító, hogy össze akarják mosni. Ahogy elhangzott, hogy a történeti
hűség kedvéért legyen megörökítve a jegyzőkönyvben, ez a mondat is legyen megörökítve.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kalmár képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottság! Folytatom ott, ahol a képviselőtársam abbahagyta. Engem egyszerűen
megdöbbentett Szabó Vilmos képviselőtársunk kijelentése. Ugyan én nem voltam akkor
parlamenti képviselő, de a szegedi kampányban részt vettem úgy, mint KDNP-s országos
alelnök, valamint mint helyi politikus és választókerületi elnök. Mindannyian emlékszünk,
hogy mi volt és milyen nyilatkozatok voltak. És akkor azt mondani, hogy itt elkenjük a
felelősséget, ez azért durva. Csak a jegyzőkönyv számára mondom és mindannyiunk számára,
hiszen ezt jó tudni.

Ami az állampolgárság felvételét illeti, az eszéki konzulátus megnyitásáról informális
úton már beszéltünk az államtitkár úrral. Érdekelne, hogy mikor várható ez, hiszen lehet, hogy
egy kicsit meg vagyunk ezzel késve vagy elkéstünk ezzel, hiszen a dél-baranyaiak már tudnák
használni a konzulátus szolgáltatásait, ha ez volna.

Egy olyan dolog, ami eddig még nem vetődött fel, viszont szerintem nagyon érdekes
volna, és itt meg tudnánk mondani, vagy látnánk, hogy például az ausztriai magyarok között
mi a helyzet, mennyire érdeklődnek a magyar állampolgárság iránt. Most én nem az
ötvenhatosokra gondolok itt, hanem a burgenlandi magyarokra, hogy van-e egyáltalán
érdeklődés. Ez egy érdekes szám volna és mutatna még valamit, hogy mennyire van magyar
identitásuk az Ausztriában élő magyaroknak.

Ukrajna, Szlovákia kérdése. Ezt más is feltette, nem kívánom kifejteni, de tényleg
nagyon fontos. Még valami, hogy Szegeden is készülünk arra, hogy augusztus elején a szőregi
csatáról megemlékezzünk. Minden évben a hagyományőrzők megrendezik a szőregi csatát és
ezen alkalomból Székelyföldről szintén hagyományőrző csapatok szoktak eljönni. Akkor
volna egy ilyen ünnepélyes állampolgársági eskütétel Szegeden. És ha már így vezetjük be,
hogy a jegyzőkönyv számára, akkor mondanám, nem a szocialisták által vezetett
polgármesteri hivatal az, amely ennek az élére állt, úgyhogy másképp oldjuk meg.

Még egy gondolatot mondanék, amit fontosnak tartok, hogy a helyi közösségeket nem
bolygatjuk-e fel ezzel a kettős állampolgárság kérdésével. Úgy gondolom, hogy ma már egy
más Európában élünk, mint akár húsz évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy számunkra ez egy
olyan esély, amely mindenképpen össze fogja tartani a nemzetet és össze tudja hozni.
Legalább meg fogjuk tudni, hogy valójában mennyien is vagyunk a föld kerekségén és a
Kárpát-medencében, hiszen az asszimiláció nagyon magas volt az elmúlt időszakban, az
elmúlt száz évben akár, hogy mondjam így, és azt is tudjuk, hogy még az első világháború
előtti magyar arisztokráciának is a hibás politikai döntései oda vezettek, hogy rengeteg
magyar kivándorolt Erdélyből, és hagyták, hogy kivándoroljon, így az akkori kisebbségek
kerültek túlsúlyba. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előremutató a nemzet
szempontjából, és ezt meg kell tenni, meg kell csinálni. Köszönöm.

ELNÖK: Horváth képviselő úr!
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DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A beszámoló és a
hozzászólások valóban értékesek. Hozzátennék egy gondolatot ahhoz, ami itt történik. Mi,
törvényhozók úgy is hozzájutunk a dolgaink végzéséhez, hasznos ötletekhez, hogy
állampolgárainkkal, választóinkkal beszélgetünk. Az utóbbi hetekben, hónapokban ilyen
beszélgetések számomra számos gondolatot generáltak. Engedtessék meg, hogy az egyiket
megosszam ebben a helyzetben. Arról beszélünk ugyebár, hogy milyen a magyar nemzethez
tartozás egyik szimbóluma, megjelenése - több helyen, asztal körüli beszélgetés során
felmerült, hogy bátorítsuk, gondolkozzunk azon, hogy a határon kívüli magyar anyák, leendő
anyák Magyarországon szüljék meg gyermeküket. Jöjjenek el Magyarországra megszülni a
gyermekeket különböző okokból, mert Magyarország orvosilag jó hely, de járnak más
okokból is, reumások is és fogászati okokból is. Továbbá lehet patrióta szempontból, hogy a
család jelentős hányada Magyarországon él, tehát ez a mostani szülő ifjú hölgy a család többi
tagjával itt kíván együtt lenni. Aztán lehet olyan, hogy segélyezés, ha olyan helyzetben van az
a csángó vagy az a valahol messze lévő ifjú nő, hogy anyagiakban jobb, ha azokban a
hetekben-hónapokban olyan környezetben van. Tehát egy sárbogárdi vagy hódmezővásárhelyi
család vendégül látja azokra az időkre.

Aztán a hagyományőrzés. Felmerült ezzel kapcsolatban a gondolat, hogy ha létrejön és
ez mozgalommá válik, a nemzeti összetartozásnak lesz egyfajta szimbóluma. Ezek az
emberek aztán, amikor az új anya hazamegy gyermekével Sepsiszentgyörgyre vagy
Torontóba és Clevelandbe – mert nem nemcsak a Kárpát-medencére gondolok, hanem szerte
a glóbuszra – lesz egyfajta kapcsolat. Fölvetődött a gondolat, hogy lehet-e, hogy valami
veszély magja vetődik el azzal, mert az a sepsiszentgyörgyi vagy torontói gyermek, akinek
majd növekedése során mindig az lesz írva, hogy született Budapesten, Sárbogárdon vagy
valahol Magyarhonban, hogy ez nem lesz-e stigma, hátrány? Mint ahogy voltak olyan
korszakok a történelemben, hogy valamit megörökölt, amely jelenség aztán elkísérte. Nos hát
ezek a szempontok talán mérlegelést érdemelnek, de jelentem, tisztelt képviselőtársaim, hogy
vannak állampolgárok, vannak csoportok – hármat-négyet azonosítok az országban -, akik
gondolnak arra, hogy ezt valahogyan meg kell formálni. Lehet, hogy az önkormányzat
spórolásával, lehet, hogy a helyi egyházi gyülekezet vagy valamilyen módon azonban ott tart
ez a gondolkodás néhány helyen, hogy érdemesnek, szükségesnek látom, hogy itt
beszámoljak róla. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Röviden ennyi lenne, államtitkár úr.

F. TÓTH GÁBOR főosztályvezető (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Elnök úr első kérdésére szeretnék reflektálni: az anyakönyvi hivatalok, illetve más
magyarországi hatóságok közreműködése az eljárásban. Nagyon fontos ez a konzuli szolgálat
számára, hogy Magyarországon több mint 2000 anyakönyvvezetőnél, illetve a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal regionális hivatalaiban is be lehet nyújtani a honosítási
kérelmeket.

Ami a számukat illeti, a külképviseletek és az anyakönyvi hivatalok nagyjából egy
nagyságrendben vesznek át kérelmeket, tehát ez a jelenlegi állapot szerintem 13-14 ezer
kérelem, és ehhez jön még 8-9 ezer, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális
irodáinál leadott kérelem, tehát így áll össze a jelenlegi kérelmezői struktúra. Köszönöm
szépen.

Válaszok

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! A különféle
további külképviseletek. Ezzel kapcsolatban azt hangsúlyoznám, hogy az elmúlt években ahol
magyarok éltek nagy számban, ott az előző kormány bezárta a főkonzulátusokat. Ez tehát egy
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olyan lehetetlen helyzetet idézett elő, amely az elkövetkezendő időszakban mindenféleképpen
valamifajta orvoslást igényel, de Torontóban bezártunk, Sidney-ben bezártunk, Sao Paulóban
bezártunk, Düsseldorban bezártunk, tehát ahol a magyarok éltek, ott zárták be a
főkonzulátusokat az elődjeink. Azt gondolom, hogy meglehetősen irracionális helyzet alakult
ki. Egyébként Eszéket is ide lehet sorolni, Eszéket is sikerült bezárni, amit mi annak idején
megnyitottunk.

Tehát meg kell néznünk. Egyelőre 7,6 milliárd az idei zárolás a Külügyminisztériumra
nézve, ez nem teszi túlságosan naggyá a mozgásterünket, de azt gondolom, hogy rendkívüli
mértékben hiányzik az előbb fölsorolt összes képviselet. Ha ezek meglennének, azt
gondolom, hogy itt a nyugati diaszpóra számára az állampolgárság testközelben lenne. Ebben
a jelenlegi helyzetben viszont ezek hiányában konzuli fogadónapokkal, fogadóórákkal kell
egyelőre a magyar konzuli szolgálatnak operálni, de azt gondolom, hogy ez egy átmeneti
helyzet és nem hiszem, hogy tartósan fönntartható helyzet. Tehát Torontó vagy Sidney, ahol
százezres magyar közösségek élnek, egyszerűen nem működhet magyar külképviselet, tartós,
állandó külképviselet nélkül. De most egyelőre sajnos nem tudok többet mondani.
Mérlegeljük a lehetőségeket, számolunk, és amikor a számolás végeredménye pozitívan zárul,
akkor majd ide fogunk jönni önök elé és beszámolunk a szándékainkról és a lehetőségeinkről.
A szándékaink egyértelműek, a lehetőségeknek vagyunk egyelőre híján.

Ami a szórványkérdést illeti alelnök úr részéről. Valóban a csángók irányában, Dél-
Erdély irányában és egyéb magyar szórványok irányában, a Nyitra környékén vagy egyéb
magyar szórványok irányában helyi kis többségek, de szórványhelyzetben lévők irányában is
a kihelyezett konzuli fogadónapok lesznek a megoldás átmenetileg.

Úgy gondolom, hogy a nyugati szórványt is ebből a szempontból nagyon fontos
folyamatosan a szemünk előtt tartani. Ez egy egészen egyedülálló lehetőség, hogy a nemzeti
összetartozás intézményes kapcsolódása kiterjedjen a nyugati szórvány irányába, és ebből
szerteágazó gazdasági, politikai, kulturális lehetőségek bonthatóak ki. A világ magyarságának
összetartozásának lehet az egész állampolgársági intézmény, illetőleg – mondhatom így – a
kampány egy nagyon fontos eszköze. És ez iránt mindenféleképpen elkötelezettek vagyunk.

A Kárpát-medencével kapcsolatban tudjuk, hogy mi a helyzet. Szlovákiával lezajlottak
azok a viták, amelyek lezajlottak az állampolgársági vonalon. A szlovák kormányváltást
követően viszont racionális mederbe sikerült az állampolgársági vitát terelni. Egyelőre viszont
még nem ért véget ez a folyamat, és egyelőre még nem nyerte el azt a fajta pozitív
kiteljesedését sem, ami egyébként a jelenlegi magyar-szlovák viszonyban benne van, mert
hiányzott az a nyomorult 1 darab szavazat akkor, amikor a közelmúltban a szlovák parlament
erről a kérdésről döntött. 74 igen szavazat volt az állampolgársági törvény módosítása mögött,
amely lehetővé tette volna, hogy ez a fajta teljesen skizofrén helyzet, hogy aki fölveszi a
magyar állampolgárságot, elveszíti a szlovákot, ez a jogi helyzet megváltozzon. Ez a jogi
helyzet nem változott meg. Ez a jogi helyzet jelenleg is fennáll Szlovákiában, és ilyen
értelemben ma Szlovákiában tiltva van a kedvezményes honosítás alkalmazása még akkor is,
ha miniszterelnöki nyilatkozatok hangzottak el, hogy semmilyen retorzió nem érheti azt a
személyt, aki igényli a magyar állampolgárságot.

Tehát a politikai és a jogi helyzet egymással élesen ellentétben áll jelenleg
Szlovákiában. Ennek a föloldására pedig várunk, és ennek a föloldása fokozott odafigyelést,
diplomáciai kvalitásokat igényel Magyarországtól, mindenki részéről, hogy ez a folyamat
sikeres legyen. A két miniszterelnök, amikor még nem került sor erre a fiaskóra a Szlovák
Nemzeti Tanácsban, megállapodott arról, hogy azzal is segíteni kívánjuk a szlovák helyzet
mederbe terelését, az állampolgárok megnyugtatását, hogy valamifajta kétoldalú
megállapodást is megpróbáljunk kötni, de tekintettel arra, hogy közbejött ez a fiaskó, úgy
döntött a magyar kormány, hogy megvárjuk a Szlovák Nemzeti Tanács döntését, amikor
föloldják ezt a tiltást. És addig nem tárgyalunk arról a javaslatról, amit egyébként megküldtek
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nekünk, átadtak nekünk, nem is minősítjük igazán ezt a javaslatot in concreto, noha
generálisan leszögeztük, hogy a magunk részéről az, hogy adatokat kiadjunk a magyar
állampolgárokról bárkinek is, az ellentétben áll a magyar joggyakorlattal. Egyébként nemcsak
a szlovák viszonylatban van ennek üzenete, hanem ilyen jellegű felvetések Ukrajna részéről is
megfogalmazódtak, tehát nem tudunk ilyen jellegű adatokat szolgáltatni senkinek, még ha
akarnánk se tudnánk, de nem is akarunk. Tehát a megállapodás tervezetét addig nem kívánjuk
minősíteni, vizsgálni, amíg a szlovák nemzet ki nem alakítja a saját állampolgársági
megoldását. Bízunk abban, hogy ez a megoldás viszont összhangban lesz a miniszterelnöki
ígérettel. Van okunk ebben bízni, mert a miniszterelnöknek megvan a Szlovák Nemzeti
Tanácsban a többsége, és bízunk abban türelemmel és reménykedve, hogy ez a szabályozás
megszületik.

Szlovákiáról én most nem kívánnék többet mondani. Bízom abban, hogy ha
megszületik ez a szlovák feloldása a tiltásnak, akkor azt követően látványosan meg fog nőni
az érdeklődés a felvidéki magyarok körében. Egyébként azon országok esetében, ahol fennáll
a tiltás jogintézménye, nem is állna módunkban semmilyen adatot szolgáltatni még arról sem,
amely adott esetben a többi viszonylatban semmi ilyen akadályba a részünkről nem ütközik.
Ez ilyen értelemben vonatkozik az ukrajnai külképviseleteinkre is, tehát Kijevre és
Beregszászra és Ungvárra is.

Az ukrajnai kérdésre vonatkozóan Szabó Vilmos képviselő úr tette fel ezt a kérdést,
azt tudom mondani - illetve Nagy Gábor Tamás is -, hogy Ukrajnában teljesen ellentétes hírek
vannak. Egyrészt vannak olyan hírek, amelyek arra utalnak, hogy tekintettel a nagyon erős
ukrán-orosz interetnikus problémaegyüttesre, egyfajta liberalizálódási irány is elgondolható,
ugyanakkor a házelnök részéről megfogalmazódtak olyan javaslatok is az államelnök,
illetőleg a miniszterelnök irányába, papíron is van ez a javaslat, hogy valamifajta
szabályozását, valamifajta szigorítását kellene a kettős állampolgársági jogszabályoknak
Ukrajnában életbe léptetni. Azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy a jelenlegi helyzet
fennmarad. A jelenlegi helyzet pedig kétértelmű. De mi mindenféleképpen az Ukrajnával való
párbeszéd hívei vagyunk és ennek a külügyminiszteri látogatás, a házelnöki látogatás is jó
példája volt. Én azt tartom fontosnak, hogy amikor magyarok és ukrán politikusok
találkoznak, akkor ma azzal nyitjuk és azzal fejezzük be a tárgyalásokat, hogy tiszteletben
tartjuk egymás jogrendszerét, és nem kívánjuk semmilyen formában megsérteni a másik belső

jogát és mindennél fontosabbnak tartjuk a pozitív magyar-ukrán kapcsolatokat, és ebbe
illeszkedik az a vita, az a párbeszéd, amit itt az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban is
folytatunk velük. Ugyanaz a helyzet végső soron, mint Szlovákia esetében. Tiszteletben
tartjuk, de egyelőre látjuk, hogy ez képlékeny. Hogy fogalmaz az ukrán alkotmány? Az ukrán
állampolgárság jegyinij, egységes. Ez a megfogalmazás szerepel, nálunk is egységes az
állampolgárság egyébként, nem akarunk több fokozatú állampolgársági jogszabályokat
bevezetni. Szerteágazó értelmezése van a jegyinij jelző értelmezésének, de mi nem akarjuk
elvégezni Ukrajna helyett ezt a munkát, főleg ha itt a házelnöknek van egy erre irányuló
kifejezett szándéka, amit az államelnöknek és a miniszterelnöknek is megfogalmazott, de
nekünk van időnk, megvárjuk, amíg ez leülepedik, és utána azon az alapon, amit Ukrajna,
illetőleg Szlovákia kialakít, készen állunk arra, hogy taktikus megoldásokat találjunk arra, ami
értelemszerűen az ott élő magyarságnak a leginkább lehetővé teszi, hogy az ő szándékaikkal
egybeeső, tehát az állampolgárságot ilyen értelemben lehetővé tevő megoldást dolgozzunk ki.
Elnézést, nem tudok ennél konkrétabb lenni, talán érthető, hogy azt hiszem, ezt a helyzetet
ilyen értelemben lehet és indokolt kezelni.

Az elvándorlásról, illetőleg hogy mi volt régen, mit gondolt a Fidesz - státusztörvény
és kettős állampolgárság. Azt szeretném hangsúlyozni ebben a vitában, hogy először is
fontosnak érzem azt, hogy ne mérgezzük meg az állampolgárság körül meglevő hangulatot.
Azt gondolom, ez egy olyan célkitűzés, amit érdemes megfogalmazni a magunk számára,
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főleg akkor, ha a Szocialista Párt is támogatta a parlamentben a kedvezményes honosításról
szóló törvényt elsöprő többségben. Tehát ha van valami, amiben van egy egységes támogatás,
ez fontos. Számos önkormányzat, baloldali, jobboldali önkormányzat is ott lesz, ki fognak
menni, ide fognak jönni, tehát lesz ennek egy olyan felemelő funkciója, hogy érdemes erre
megpróbálni törekedni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a nyílt különbségeket söpörjük
a szőnyeg alá, de talán az, hogy mi milyen politikai jelzéseket adunk le most ebben a
kérdésben, az egyáltalán nem másodlagos.

A másik dolog, hogy eltelt sok idő, és időben változó tendenciák vannak. A politika
mindig reagál a szociológiai tendenciákra. Valódi veszélye volt az ezredfordulón annak, hogy
a kettős állampolgárság egy elvándorlást ösztönző intézményrendszer lett volna, az európai
uniós és a NATO-csatlakozás távlatokban lévő dolog volt. Úgy gondolom, ma nincs, csak egy
szociológiai sajátosság. Ma nincs elvándorlást ösztönző hatása generálisan. Úgy jellemezzük
a kettős állampolgárságot, hogy nincs ilyen hatása. Talán ha Kárpátalján ez tömegessé válik,
talán. De úgy általában azt gondolom, hogy nincsen egy ilyen hatása. Ez egy döntő tényező
volt, és akkor nem beszéltem arról, hogy milyen módon változhatnak azok a politikai
feltételek, amelyek övezték ezt az egész kérdéskört a szomszédsági viszonylatban.

2001-ben vagy 2002-ben fogalmazta meg először Boris Tadić, hogy Szerbia a maga
részéről el tudná fogadni azt, hogy Magyarország kettős állampolgárságot biztosítson az ott
élő magyaroknak. Az volt az első fecske, amikor ez megfogalmazódott. Nem véletlen
egyébként, hogy a vajdasági magyarok voltak mindig a legegyértelműbben és a
legkövetkezetesebben az ügy mögött. Azt gondolom, hogy lehet az embernek sokféle
meggyőződése, de nyilvánvalóan a politika az a világ, amelyben a feltételrendszer nagyon
nagymértékben befolyásolja azt, hogy adott esetben mi az, amit egy politikai erő fel tud
vállalni és aktuálisan - mondjuk úgy - nyomni tud. Tehát az elvándorlásra vonatkozóan ezt
tudom mondani válaszként Nagy Gábor Tamásnak is.

A történelmi reflexek nyilvánvalóan léteznek. A Felvidéken nagyon erősen léteznek,
és ez nemcsak az állampolgársági igénylést vagy a magyar igazolvány igénylését, de adott
esetben majd a népszámlálás során is azt gondolom, hogy ennek a hatása kimutatható lesz,
összefügg azzal, hogy a felvidéki magyarok egyből azt mondták, hogy ők támogatnának egy
ilyen kétoldalú megállapodást, noha nem lesz könnyű, még akkor sem, ha itt sikerül
kialakítani Szlovákiának a maga megoldását, egy elfogadható kétoldalú megállapodást
kidolgozni ebben a kérdésben, hogy ha az egyáltalán lehetséges.

Szabó Vilmos kérdezte, hogy Szerbiában mi a helyzet. Szerbiában nincs olyan típusú
tendencia, ami Szlovákiában a szlovák kereszténydemokraták részéről viszont kitapintható. A
szlovák kereszténydemokraták olyan megoldásban gondolkodnának, amely a rendészeti szféra
egésze számára lehetetlenné tenné az állampolgárság igénylését. Azt gondoljuk, hogy ez
nagyon komoly európai uniós aggályokat is fölvet, hiszen az állampolgárság alapján történő

foglalkoztatási diszkrimináció kockázatát és lehetőségét veti föl ez a megoldás.
Nyilvánvalóan minden fajta állampolgársági rezsimet elfogadunk, nyitottak vagyunk,
tolerálunk, de a diszkriminációt nem lehet sem az Európai Unió, sem pedig magyar
nemzetpolitikai szempontból elfogadni, tehát az is egy olyan általános jogelv, amelyre
tekintettel kell lennünk. Nincs olyan hírünk, hogy Szerbiában ilyen szándékok lennének.
Nyilvánvaló, hogy volt egy olyan belügyminiszteri kijelentés, amely a rendőrségen belüli
belső szabályozásra hivatkozott, hogy bizonyos felsővezetői rendőri pozíciókban a szerb
joggyakorlat, egy létező joggyakorlat nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot.
Ugyanakkor utánamentünk, ellenőriztük a szándékukat, és nincs olyan szándék, hogy egy
szélesebb foglalkoztatási kör számára kívánná Szerbia megakadályozni a kettős
állampolgárság megszerzését. Ez egy félreértésen alapult. Fölpördült a szlovákiai érzékenység
miatt ennek a témának ez a típusú interpretációja, de ez nem felel meg a helyzetnek.
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Végül pedig arra szeretnék röviden reagálni, amit Szabó Vilmos a tájékoztató és
közvetítő szervezetekkel kapcsolatban kritikaként fogalmazott meg a kormánynak, hogy a
kormány elfogult a saját szívének kedves szervezetek irányába. Hadd hívjam fel a figyelmét
arra, hogy a kormánynak az a normatív álláspontja, hogy minden viszonylatban egy közvetítő

szervezettel alakítunk ki szerződéses együttműködést, de egyébként mindenkivel nyitottak
vagyunk a kooperációra, részt veszünk a rendezvényeiken, tájékoztatást is ad a magyar
konzuli szolgálat. Szerződéses viszonyt eggyel létesítünk, és nem pártszerű szervettel
kívánunk ilyet létesíteni, tehát a demokráciaközpontok nem pártszerű képződmények. Az
erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sem pártszerű képződmény, míg a Magyar Polgári Párt vagy
az RMDSZ pártszerű képződmény, de nem lehet azt mondani, hogy a Szocialista Párthoz túl
közel állna a Magyar Polgári Párt.

Hogy miért demokráciaközpont az elnevezése ezeknek a szervezeteknek, ezt pedig
majd azonnal meg kell kérdezni tőlük. Tőkés László püspök úr meg tudja mondani, hogy ők
miért gondolják azt, hogy az egyenjogúság, amelynek nagyon fontos lépcsője a kettős
állampolgárság, milyen kapcsolatban áll a demokráciával. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Kovács alelnök úr!

További hozzászólások

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Mivel napirendi pontként a
honosítási eljárás szerepel, de a vitában többen is érintették az egyes magyarországi pártok
viszonyát a határon túli magyarsághoz, a határon túli magyarság irányában folytatott politika
hatását Magyarország és szomszédai kétoldalú kapcsolataira, államtitkár úr is reagált erre,
szeretnék egy rövid megjegyzést tenni.

A Szocialista Párt jó szívvel és örömmel támogatja a kormány politikáját a határon túli
magyarság irányában, ha az két feltételnek megfelel. Az egyik, hogy valóban szolgálja a
határon túli magyarság, a kisebbségi helyzetben lévő magyarság tényleges érdekeit, és nem a
kormányzó párt vagy pártok magyarországi belpolitikai céljai motiválják. Én ezt nagyon
fontosnak tartom. Erre még egy mondattal visszatérek.

A másik, hogy ne ártson Magyarország és szomszédai kapcsolatának, mert ha árt, az
közvetve visszahat az ott élő magyar kisebbség helyzetére is. Számtalan példát tudok erre
mondani.

Ami a kisebbségi helyzetben lévő magyarság érdekeit szolgálja. Az én véleményem –
és ez a Szocialista Párt álláspontja is – az, hogy a megosztásra irányuló kísérletek nem
használnak az ott élő magyarságnak. Nem használt az a Fidesz-politika, ami a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártját végül is – idézőjelbe téve mondom – sikeresen ketté osztotta, és
létrejött egy másik párt, a Híd. Hogy mennyire nem használt ez az egyoldalú preferálása egy
bizonyos irányzatnak, azt mutatta a választási eredmény, hiszen a szlovákiai Magyar Koalíció
Pártja kiesett a parlamentből, és ugyan a Híd bekerült, de a magyarság képviselete
százalékban mérhetően gyengült, ez tehát rossz lépés volt.

És nem használ a romániai magyarság érdekeinek az a politika, amit az RMDSZ
irányába folytat a Fidesz. Nem tudom, hanyadik kísérlet arra, hogy másokat támogassanak,
mint az RMDSZ vezetése. Volt ott egy pártalakítási kísérlet, sőt, alakult is már – nem is
tudom, létezik-e még az a párt -, aztán az RMDSZ-en belül bizonyos kisebbségi irányzat
támogatása.

A legutóbbi, az RMDSZ kongresszusán elhangzott felszólalás, amit Pelczné Gáll
Ildikó európai parlamenti képviselő Fidesz-színekben tartott. Egyik romániai magyar
RMDSZ-vezető úgy fogalmazott egy azóta folytatott beszélgetésünkön, hogy néha úgy
viselkedik a Fidesz, mint a britek és a franciák viselkedtek Afrikában valamikor évtizedekkel
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ezelőtt. Szinte gyarmatként kezeli az ott élő magyar közösséget, üzenget, kioktat, és próbálja
bizonyos saját érdekeit ott érvényesíteni akár fenyegető hangnemben is.

Ha ezektől a nem kívánatos jelenségektől mentes lesz a kormány határon túli
magyarság irányában folytatott politikája és szomszédságpolitikája, akkor a Szocialista Párt
biztos, hogy ezt jó szívvel, örömmel és hatékonyan fogja támogatni.

ELNÖK: Egy rövid megjegyzést engedjen meg, alelnök úr, és átadnám a szót az
államtitkár úrnak.

Az erdélyi magyar ügyekkel kapcsolatban: én is a napokban találkoztam RMDSZ-es
politikussal, aki delegáció tagjaként volt Magyarországon és azért kicsit másképp fogalmazott
ezekben az ügyekben. De ezt azért kell hogy elmondjam, mert alelnök úr elmondott egy
példát, én viszont ezzel szemben azt szeretném mondani, hogy olyan hangokat hallottam
RMDSZ-es politikusoktól, akik ezt másképp látják és alapvetően a Fidesz és az RMDSZ
kapcsolatában más jelenségeket is tapasztalnak és ezek pozitív irányúak.

De megadnám a szót az államtitkár úrnak.

Németh Zsolt további kiegészítő hozzászólása

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Alelnök Úr! Örülünk
annak, hogy az MSZP kívánja a határon túli magyarság érdekeit szolgáló politikát támogatni.
Ha mondjuk visszatekintünk az elmúlt 20 esztendőre, akkor azt gondolom, hogy ez eléggé
gyatrán sikerült. 2004. december 5-e, amikor képesek voltak azt a kampányt lefolytatni, ami
nagyon mély sebeket ütött a magyar nemzetpolitikában – ahogy ezt itt Tilki Attila képviselő
úr is elmondta -, nagyon látványosan, mint cseppben a tenger, összefoglalja azt a
nemzetpolitikát, amit önök az elmúlt 20 esztendőben végül is gondoltak és folytattak. Az
egész korszak szocialista nemzetpolitikáját a 2004. december 5-ei kampány nagyon jól
tükrözte.

Ennél jobban talán csak az az egy dolog, amikor a „huszonhárommillió-románozás”
beindult 2002-ben. Jól emlékszem arra a megbeszélésre a miniszterelnöki rezidencián, fönt, a
Béla király úton, amikor nagy örömömre sikerült az Orbán-Nastase-megállapodást tető alá
hozni, én tárgyaltam le Christian Diaconescu államtitkárral ezt a megállapodást, ez tette
lehetővé a státustörvény végrehajtását. Nagyon tisztán emlékszem arra, amikor Kovács László
külügyminiszter, pártelnök azt mondta mint korábbi külügyminiszter, akkori pártelnök azt
mondta, hogy ők elfogadhatónak tartják az Orban-Nastase megállapodást, és támogatja a
Magyar Szocialista Párt és képviselni fogja, hiszen a státusztörvény végrehajtása ebben a
formában vállalható. És majd ahogy ezt sikerült felfednie most már ország-világ számára
ismert módon Debreczeni Józsefnek és Gyurcsány Ferencnek, hogy hogyan változtatta meg
ebben a témában az álláspontját, hogyan jöttek rá arra, hogy ez egy csodalehetőség, hogy a 23
millió románozással és a státusztörvény elleni durva kampánnyal a Szocialista Pártnak
növelni lehet a választási esélyeit, és indult be az a gyalázatos kampány, ami már 2002-ben is
mindannyiunk számára ismertté vált. Sorolhatnám még ezeket a példákat, de ha ön, elnök úr,
alelnök úr úgy gondolja, hogy ezentúl megváltoznak, és ön is fontosabbnak tartja a saját
pártjának az érdekénél a külhoni magyarság érdekét, akkor hajlandóak vagyunk különféle
feltételekről tárgyalni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem szeretném megnyitni a vitát, mert ez egy parttalan vita. Megadom a
szót az alelnök úrnak és kérdezem a képviselőtársaimat, hogy esetleg bárki kíván-e szólni.
(Nincs jelentkező.) Nem. Köszönöm.

Alelnök úrnak adom meg a szót.
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KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm az elnök úr megértését.
Én csak erre a bizonyos „23 millió román” kifejezésre szeretnék reagálni, ugyanis ez
ugyanolyan városi legenda, amit a Fidesznek sikerült betáplálnia, mint az, hogy „merjünk
kicsik lenni”. A múltkor Semjén Zsolt úrnak egy parlamenti felszólalása után odaadtam a
parlamenti jegyzőkönyvnek azt a részét, amelyből világosan kiderül, hogy nem ezt mondtam.
Egészen mást mondtam. Osztrák példáról beszéltem, de a Fidesz zseniális
propagandagépezete ezt úgy fordította le, hogy én arra biztatom Magyarországot, hogy merjen
kicsinek lenni. Ha az államtitkár urat érdekli, önnek is odaadom ezt a parlamenti
jegyzőkönyvet, hogy hogyan hamisították meg azt, ami elhangzott. Soha nem mondtam azt,
hogy 23 millió román fog Magyarországra jönni dolgozni, a csecsemőkre és a nyugdíjasokra
sem gondoltam. Azt mondtam és azt mondom ma is, hogy két miniszterelnök - nem vagyok
ugyan jogász - egy megállapodással nem írhat felül egy olyan törvényt, amelyet a magyar
parlament hagyott jóvá, amely a határon túli magyarok, kizárólag a határon túli magyarok
kedvezményes munkavállalására vonatkozik. Ezt az álláspontomat most is tartom, hogy ezt a
két miniszterelnök kiterjesztette 23 millió román állampolgárra. Ezt mondtam, és ez nem
azonos azzal, amire önök rendszeresen utalnak, hogy én azzal ijesztgettem a választókat, hogy
idejön 23 millió román dolgozni. Jó lenne, ha a Fidesz egy kicsit jobban ragaszkodna a
tényekhez és nem ilyen nagyon jól hangzó és utána a közvéleménybe beleégő mondatokat
adna a számba ahelyett, amit ténylegesen mondtam. Ennyi. Köszönöm.

ELNÖK: A vitát lezárandó, elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a napirendi pont
tárgyalásának a végére értünk. A napirendi pontunk ügyében úgy gondolom, hogy megkaptuk
a tájékoztatást a honosítási eljárás jelenlegi állapotáról, helyzetéről. Köszönöm szépen az
államtitkár úrnak és a főosztályvezető úrnak a tájékoztatást.

Engedjék meg, hogy a magam nevében és a bizottság nevében kérjem önöket, hogy
tolmácsolják mindazoknak, akik ezt a munkát végzik az elmúlt hónapokban, hogy sok erőt és
kitartást kívánunk nekik és ami munkát eddig elvégeztek, azt köszönjük szépen, hiszen nagy
dolgokat tettek, és ez igaz a közreműködő szervezetekre és a konzulátuson, a képviseleten
dolgozókra, akik ebben a munkában aktívan részt vesznek és ha lehet a Külügyi bizottság
felől üzeneteket küldeni, akkor természetesen Magyarországon minden olyan
önkormányzatnak és polgármesteri hivatalnak, amely segíti a honosítási eljárást. Bízom
benne, hogy ez a lendület, erő megmarad a későbbiekben is, hiszen ez nem egy rövid
folyamat, hanem ezt mostantól kezdve akár egy állandósuló, a következő évekre, évtizedekre
is állandósuló folyamatnak lehet tekinteni. Köszönjük szépen a tájékoztatást.

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, amelyet zárt ülésen kell tárgyalnunk, mert
nagykövetjelölteket fogunk meghallgatni. Kérem, hogy a zárt ülés megtartásának feltételeit a
titkárságunk teremtse meg, végezze el a kötelező feladatokat ennek kapcsán. Öt perc technikai
szünetet rendelek el.

(Szünet: 11.46 – 12.00
A bizottság 12.00 órától 13 óra 21 percig zárt ülés keretében tanácskozott,

melyről külön jegyzőkönyv készült.
A nyílt ülés folytatásának időpontja: 13 óra 21 perc)

Egyebek

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy az utolsó napirendi pontunkban, az „Egyebek”-ben kérdés,
vélemény, észrevétel van-e. Van, államtitkár úr, a kérdés szerintem oda fog menni. Rövid
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kérdés és válasz. (Jelzésre:) Kalmár képviselő úr, életbe vágó? (Kalmár Ferenc András: A
tegnapi dolog. Elnök úr kérte, hogy említsük meg.)

Egy rövid kérdés. Államtitkár úr, egy rövid kérdés. Tóásó Előd ügyében megkeresése
volt képviselőtársunknak, én is kaptam egy levelet a testvérétől. A kérdésem az, hogy a
bizottságban beszéltünk tegnap arról, hogy rövid összefoglalót, véleményt kérünk, illetve,
hogy a Külügyminisztérium mit tehet a fogva tartott ügyében, esetleg ha két mondatban el
tudná mondani, hogy most mi a helyzet.

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Annyit tudok mondani, hogy
kérem a levelet, és örömmel válaszolunk. Rajta vagyunk, nyomon követjük Tóásó Előd ügyét,
és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a maximális konzuli segítséget megadjuk neki, illetve
a hozzátartozóknak. Tehát kérem a levelet, és részletes választ fogunk adni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársam, ugye, ez lett volna az
„Egyebek” közötti felvetés? (Kalmár Ferenc András: Igen.) Köszönöm szépen.

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, március 22-én találkozunk legközelebb
bizottsági ülés keretében a tervezet szerint. További szép napot mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Barna Beáta


