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Napirendi javaslat  
 
1. A Gázai övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló határozati javaslat 

(H/10050. szám, új/átdolgozott változat a H/10013. szám helyett)   
(Gyöngyösi Márton, Hegedűs Lorántné és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
 

2. A Hegyi Karabahban és további megszállt területeken elkövetett örmény 
agresszió, különösképpen az 1992. február 25-26-án végrehajtott hodzsali 
mészárlás elítéléséről szóló határozati javaslat (H/10205. szám)  
(Vona Gábor, Hegedűs Tamás és Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
 

3. A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat (H/10160. szám) 
(Dr. Horváth János (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Gruber Attila 
(Fidesz), Mandur László (MSZP), Gyöngyösi Márton (Jobbik) és Szilágyi Péter 
(független) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita) 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)   
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)   
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) Dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) megérkezéséig Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Hegedűs Tamás (Jobbik)  
Szesztai Dávid, a Külügyminisztérium főosztályvezetője  
 

Megjelent 
Szűcs Szergej, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese 
Lupták Zoltán, a Külügyminisztérium referense 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Engedjék meg, hogy ismertessem a helyettesítéseket. Gruber képviselő úr 
helyettesíti Mihalovics képviselőtársunkat, Kalmár Ferenc képviselő úr Nagy Andor 
képviselőtársunkat és Csenger-Zalán képviselő úr Tilki képviselőtársunkat. Megállapítom, 
hogy a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy a mai, írásban elküldött napirendi pontunkhoz 
kiegészítést kíván-e valaki tenni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai ülésünk napirendjét. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Az első napirendi pontunk a Gázai-övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló 
H/10050. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről való döntés.  

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság általános érvényű 
állásfoglalásának ismertetése, ennek alapján döntés időkeret megállapításáról 

Előtte azonban engedjék meg, hogy ismertessem az Alkotmányügyi bizottság 
állásfoglalását. A néhány héttel ezelőtti ülésünkön volt egy, az eljárásrenddel, Házszabállyal 
kapcsolatos problémánk. Ha nem is nevezném vitának, mégis volt egy olyan helyzet, ami 
alapján a Jobbik képviselőcsoportja megkereste az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságot a házszabályi rendelkezés értelmezése ügyében. Az ügyrendi bizottság általános 
érvényű állásfoglalása alapján - amely néhány perccel ezelőtt született meg, ha jól tudom - 
képviselői önálló indítványok bizottsági tárgyalására - figyelemmel a Határozati Házszabály 
81. §-ának (3) bekezdésére – a Határozati Házszabály 98. §-ának (4) bekezdésében foglaltak 
az irányadók azzal, hogy időkeret megállapításáról a HHSZ 75. §-ának (3) bekezdése alapján 
a bizottság külön határoz. Ez azt jelenti, hogy a plenáris ülésen is a tárgysorozatba-vételről 
időkeretes hozzászólási rend alakulhat ki. Tehát az előterjesztő frakció képviseletében 
ötperces időkeretben lehet felszólalni, emellett 2-2 perc áll a frakciók rendelkezésére ahhoz, 
hogy álláspontjukat a tárgysorozatba-vételről ismertessék. Erre való figyelemmel, hogy 
tisztába tegyük a dolgokat talán a jövőre nézve is, javaslom a bizottságnak, hogy e 
házszabályi rendelkezés alapján az előterjesztő két percben ismertethesse az előterjesztést és 
frakciónként egy-egy percben legyen lehetőség arra, hogy ismertessék az álláspontjukat a 
tárgysorozatba-vételről. Ez elvileg két napirendi pontunkat is érintené a mai ülésen. 
Kérdezem, hogy ehhez az ügyrendi kezdeményezéshez van-e hozzászólása a 
képviselőtársaimnak. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy ez alapján a saját bizottságunkra nézve 
ügyrendileg tudjuk-e szabályozni a tárgysorozatba-vételeknek ezt a formáját. Aki ezzel 
egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás. A bizottságunk az ügyrendi 
javaslatomat támogatta. Köszönöm szépen. Ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve a bizottsági 
üléseken ehhez fogjuk tartani magunkat a tárgysorozatba-vételek kapcsán. 

A Gázai övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló határozati javaslat 
(H/10050. szám, új/átdolgozott változat a H/10013. szám helyett); (Gyöngyösi Márton, 
Hegedűs Lorántné és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa); (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről.) 

Nézzük az első napirendi pontunkat. A Gázai övezetben zajló izraeli agresszió 
elítéléséről szóló H/10050. számú határozati javaslat. Ebben a témában Hegedűs Lorántné 
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képviselő asszony az, aki a képviselőtársai nevében a javaslat előterjesztője. Megadnám 
önnek a lehetőséget, hogy szóban egészítse ki az előterjesztését. Parancsoljon, két percben! 

 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elöljáróban 

hadd fűzzem hozzá, hogy szerintem két perc egy valóban fajsúlyos kérdés esetében, mint 
például ez is, méltatlanul kevés. Ezt mondjuk ki. Megpróbálom azonban ezt a két percet is 
kihasználni.  

A múltkori előterjesztésünk a most önök előtt fekvőhöz képest csak apróságokban tér 
el, ezért csak nagyon röviden szeretnék visszautalni a múltkori előterjesztésben elmondott 
érveimhez. Gyakorlatilag ezek történelmi tények felsorolásai, ezek azok a történelmi tények, 
amelyekkel elég nehéz vitatkozni. Így például azzal, hogy ötszázezren élnek illegális 
zsidótelepeken Ciszjordánia területén, hogy több száz, egyes számítások szerint több ezer 
hektárnyi olajfaültetvényt dózeroltak le, irtottak ki illegális zsidótelepek építése miatt, hogy a 
wall of shame - a jegyzőkönyv kedvéért mondom, mert múltkor nem került bele ez az 
elnevezés -, a szégyen fala 650 kilométer hosszú jelenleg már és egyes helyeken eléri a 8 
méter magasságot. Tény az, hogy 75 ENSZ-határozat volt 2008. decemberig olyan, amelyet 
Izrael nem tartott be, többek között a tiltott fegyverek használatával kapcsolatos ENSZ-
határozatok. Így kerülhetett sor arra, hogy 2008 és 2009 között még a gázai koncentrációs 
táborral kapcsolatos izraeli agresszió kapcsán felhasználtak foszforos bombát, amely, mint 
tudjuk, tiltott fegyvernek számít. 

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy e tekintetben nem lesz mód és lehetőség érdemben 
vitatkozni, hiszen egy-egy perc frakciónként, gyakorlatilag semmi, de azért buzdítanám a 
képviselőtársaimat arra, hogy igenis merjenek hozzászólni ehhez a témához, mert múltkor azt 
is láttam problémaként, hogy igazából nem mernek hozzászólni. Tudom, hogy tényekről 
nagyon nehéz vitatkozni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy Magyarország, a magyar 
Országgyűlés elítéli az ilyen jellegű agressziót, egyáltalán minden agressziót, de az ilyen 
jellegűt különösen, hiszen tudjuk, hogy a civil áldozatok száma kiemelkedően magas ezen a 
területen, különösen a Gázai övezetben. Ez igenis egy fontos dolog. Megmondom, hogy 
miért. Nemcsak azért, mert minden agressziót emberi jogi kötelességünk az európai értékrend 
és a keresztény értékrend alapján elutasítani és elítélni, hanem azért is, mert azok a 
folyamatok, amelyek ma Magyarországon zajlanak, azok a – mondjuk így – 
területfejlesztésnek csúfolt folyamatok, amelyek Magyarországon zajlanak, nagyban 
hasonlítanak azokra a folyamatokra, amelyek a múlt század legelső időszakában 
Palesztinában történtek. Mire gondolok konkrétan? Pontszerű, majd később telepszerű, majd 
később övezetszerű ingatlanberuházások és -fejlesztések, a hozzá való intézményhálózat 
kiépítése, kulturális, egészségügyi és oktatási, saját védelmi rendszerek kiépítése és 
mindezeket úgy kell elképzelni, hogy például ha csak Budapest agglomerációját nézzük, ez 
100-150, egyes helyeken 200 hektárnyi területet jelent. Tudom, hogy lejárt az időm, de 
kérdésekre a későbbiek során nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most kicsivel több idő is volt az 

előterjesztés. Megnyitnám a tárgysorozatba-vételről a hozzászólás lehetőségét - tehát nem 
általános vitáról, hanem tárgysorozatba-vételről van szó - frakciónként egy-egy percben. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván szólni. (Gyöngyösi Márton jelentkezik.) Gyöngyösi 
alelnök úr! 
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Gyöngyösi Márton hozzászólása 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Itt olyan kérdésről beszélünk, egy olyan kérdés tárgysorozatba-vételéről, amely több 
mint hat évtizede várat magára. 1948-ban, amikor a Nemzetközi Közösség úgy döntött, hogy 
Izrael állam megalakulhat, ebben az ENSZ-határozatban azt is kimondta, hogy Izrael állam 
mellett egy palesztin államnak is létre kell jönnie, és így 1958-ban a két államra vonatkozó 
megoldást kimondta egy ENSZ-határozat. Több mint hat évtizede várunk arra, hogy ennek az 
ENSZ-határozatnak érvényt szerezzünk. Ehhez képest azt látjuk, hogy Izrael állam nemcsak 
semmibe veszi az ENSZ-határozatot, ahogyan arra Hegedűsné Kovács Enikő 
képviselőtársunk utalt, hanem folyamatosan a népirtás válogatott eszközeivel ritkítja és fojtja 
meg a palesztin népet, illegális zsidótelepekkel Ciszjordániában, módszeres bombázásokkal, 
szárazföldi és tengeri blokáddal Gázában. Szóba került 2008-2009, amikor több mint 1600 
civil áldozat lelte halálát Gázában a foszfor bomba bevetésével történt bombázások során. A 
tavalyi év novemberében, ami a jelenlegi határozati javaslatunkat megihlette, „csak” 150 civil 
halálos áldozata volt ennek a példátlan bombázásnak. Ez, ami Gázában zajlik, a blokád és a 
bombázás, humanitárius katasztrófával fenyeget, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Gázába a 
blokád miatt sem gyógyszer, sem élelmiszer, sem építőanyag nem juthat be. Bizony nagyon 
fontos, hogy a parlamentek és különösen az olyan parlamentek, amelyeknek a kormánya és a 
Külügyminisztériuma az érték elvű diplomáciát hirdette meg, felemeljék a szavukat az 
igazságtalanság ellen, bárhol is legyen ez a nagy világban. 

Szeretném felhívni a figyelmet – és utolsó mondatomhoz érkeztem -, hogy ma van a 
terrorizmus áldozatainak az európai emléknapja. Mindennemű agressziónak az elítélésére 
szólít fel ez a határozati javaslat, bár természetesen Gázára koncentrál, nagyon fontos azt az 
egyetemes érvényű kijelentést megtenni, hogy mindennemű agressziót el kíván ítélni ez a 
határozati javaslat. Azt kérjük, hogy a terrorizmus áldozatainak európai emléknapján a 
cionizmus terrorjának az áldozataira is emlékezzünk, és ezért kérjük a tárgysorozatba-vételhez 
a támogatásukat. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Más frakciók? (Dr. Tilki Attila megérkezik. - Senki sem jelentkezik.) Nem. 
Nincs más hátra, minthogy a tárgysorozatba-vételről döntsünk. Kérdezem a tisztelt 

bizottságot, hogy támogatja-e a H/10050. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkét nem szavazat, a 
bizottság nem támogatta. Köszönjük szépen, képviselő asszony. (Hegedűs Lorántné elhagyja 
a termet.) 

A Hegyi Karabahban és további megszállt területeken elkövetett örmény 
agresszió, különösképpen az 1992. február 25-26-án végrehajtott hodzsali mészárlás 
elítéléséről szóló határozati javaslat (H/10205. szám); (Vona Gábor, Hegedűs Tamás és 
Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló indítványa); (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

A második napirendi pontunk a Hegyi Karabahban és további megszállt területeken 
elkövetett örmény agresszió, különösképpen az 1992. február 25-26-án végrehajtott hodzsali 
mészárlás elítéléséről szóló H/10205. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-
vételéről való döntés. A határozati javaslat előterjesztője Gyöngyösi Márton, Hegedűs Tamás 
és Vona Gábor képviselők a Jobbiktól. Tisztelettel köszöntöm Hegedűs Tamás 
képviselőtársunkat az előterjesztők részéről. Miután kialakítottuk a kereteket a 
tárgysorozatba-vételről, kérem, tegye meg az előterjesztését a képviselőtársai nevében. 
Parancsoljon! 
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Hegedűs Tamás szóbeli kiegészítése 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik.) Köszönöm a szót, elnök úr! Az Örményország és 

Azerbajdzsán közötti konfliktus eredményeképpen előállt helyzet ügyében nem először 
tesszük meg javaslatunkat a Külügyi bizottság számára. A mostani határozati javaslatunk 
nagyrészt megismétli a korábban már egyszer benyújtott javaslatot, azonban kiegészíti néhány 
friss fejleménnyel is, ami további érvet szolgáltat amellett, hogy a bizottság támogassa ezt a 
kezdeményezést.  

A tényekről csak nagyon röviden beszélnék. 1992-ben egy hosszabb ideje tartó etnikai 
konfliktus lépéseként Örményország fegyveres ereje megtámadta Azerbajdzsánt és az 
Azerbajdzsánon belüli Hegyi Karabah Autonóm Köztársaságot és azt - mintegy hét járást -  
katonai megszállás alá vonta. Ez nem egyszerűen csak egy történelmi kérdésként merül fel, 
vagy történelmi igazságtételként, hanem a mai napig rendezetlen kérdés, hiszen ezek a 
területek, amelyek Azerbajdzsán területének mintegy 20 százalékát teszik ki, a mi napig 
katonai megszállás alatt vannak, nemzetközi helyzete rendezetlen. Csak úgy, mint azoknak a 
menekülteknek a sorsa, akikből 250 ezret Örményország területéről űztek el, 650 ezret pedig 
Azerbajdzsánban megszállt területekről. Ők jelenleg belföldi hontalanként élnek 
Azerbajdzsánban, az ország lakosságának mintegy 10 százalékát teszik ki. Az apropója, véres 
szimbóluma ennek az eseménynek a Hodzsal ellen elkövetett népirtás, amelyet nem véletlenül 
neveznek Azerbajdzsán Srebrenicájának hasonlósága miatt, ahol civil személyek estek 
áldozatul több százan, köztük nők és gyerekek. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa és jelképezi 
azokat a szenvedéseket, amelyeket az azeri nép elszenvedett az invázió alatt. És, mint 
mondtam, ez a mai napig rendezetlen. A javaslatunkban nem megyünk semmivel sem tovább 
annál, mint amiről már több nemzetközi szervezet is döntést, határozatot hozott, úgy mit az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, az EBESZ is 
határozatot hozott a karabahi helyzet rendezésére, a NATO tagállamainak állam- és 
kormányfői szintén nyilatkozatot fogadtak el ezzel kapcsolatban. Ezeknek a döntéseknek a 
közös jellemzője az, amit mi is javasolunk, hogy állítsák helyre Azerbajdzsán területi 
integritását, biztosítsák a menekültek hazatérését és Azerbajdzsánon belül Hegyi Karabah 
kapjon széles körű autonómiát.  

Ami újdonság a múltkori határozathoz képest, hogy azóta hasonló tárgyú javaslatot 
fogadott el Mexikó, Kolumbia, Pakisztán, Európában elsőként Csehország, illetve több 
amerikai tagállam, mint Arkansas, Új-Mexikó, Georgia, Maine, New Jersey, Massachusetts, 
Texas, Mississippi és Oklahoma államok. Tekintettel arra, hogy a kormány külpolitikájában is 
kiemelt szerepet kap Azerbajdzsán és az elmúlt időszakban komoly biztató lépések történtek 
ebben a kapcsolatépítésben, bízunk benne, hogy ezúttal a javaslatunk pozitívabb fogadtatást 
talál és támogatni fogja a bizottság, hogy tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Kérdezem a frakciókat, mi az álláspontjuk a tárgysorozatba-vételről. 

(Gyöngyösi Márton jelentkezik.) Gyöngyösi alelnök úr! 
 

Gyöngyösi Márton hozzászólása 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

A Hegedűs Tamás képviselőtársam által elmondottakhoz, amely nagyon kerek egész, még 
annyit szeretnék hozzáfűzi, hogy általában a történelem, az emberiség egész történelme azt 
mutatja, hogy az igazságtalanságot az idő nem tudja feldolgozni, nem tudja helyreállítani, az 
igazságtalanság okozta sebek elüszkösödött sebként tovább tátonganak és terebélyesednek az 
egész emberiség felszínén. Nekünk, magyaroknak is van ebből egy emlékeztetőnk a trianoni 
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igazságtalan békediktátum kapcsán, látjuk, hogy ez is egy kilencven éve tátongó seb és métely 
Európa testén, mint ahogy jelenleg a székely zászló és a székely autonómia ügye is egy ilyen 
szimbolikus kérdés. Nekünk, magyaroknak nagyon jól esik, ha kívülállók, külföldiek, vagy 
Magyarországgal valamiféle rokonszenvet felmutatni képes országok kiállnak a mi ügyünk 
mellett szimbolikus értelemben. Ugyanilyen értelemben, azt gondolom, nekünk, magyaroknak 
is van egy olyan típusú küldetésünk, hogy az igazság nevében megnyilatkozzunk olyan 
kérdésekben, mint amilyen volt az előző napirendi pont témája, mint amilyen a jelenlegi 
Hegyi Karabahi konfliktus is. Ezek a problémák nem oldódnak meg, ha ebben a kérdésben 
legalább addig nem megyünk el, hogy a Nemzetközi Közösség által már kimondott és megírt 
határozatoknak érvényt szerezzünk. Semmi mást nem kérünk, minthogy a magyar 
Országgyűlés egy elvi, szimbolikus állásfoglalással ebben a kérdésben nyilatkozzon meg. 
Máskülönben Magyarország nem várhat segítséget kívülről vagy másoktól olyan szimbolikus 
kérdések tekintetében, amelyek számunkra sorskérdések, mint például a székely autonómia 
ügye. Ezért szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy támogassák a tárgysorozatba-vételét 
ennek a határozati javaslatnak. Köszönöm. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: További frakciók? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
Nincs más hátra, minthogy döntsünk róla.  
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a H/10205. számú határozati 

javaslatot. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkét nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak az előterjesztői tájékoztatását. 
Engedjék meg képviselőtársaim, hogy a harmadik napirendi ponttól átadjam az ülés 

vezetését Nagy Gábor Tamás alelnök úrnak, mivel nekem elvileg pontosan hasonló ügyben, 
amiről Gyöngyösi alelnök úr beszélt a végén, kellene egy parlamenti tévéműsorba mennem. 
Kérem, nézzék el nekem, hogy most itt hagyom önöket és átadom az ülés vezetését Nagy 
Gábor Tamásnak. Parancsoljon! 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke (a továbbiakban: 

ELNÖK): Köszönöm a szót, elnök úr. Átveszem az ülés vezetését. 

A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat (H/10160. szám); 
(Dr. Horváth János (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Gruber Attila (Fidesz), 
Mandur László (MSZP), Gyöngyösi Márton (Jobbik) és Szilágyi Péter (független) 
képviselők önálló indítványa); (Általános vita) 

A következő, harmadik napirendi pontunk a Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló 
H/10160. számú országgyűlési javaslat általános vitára való alkalmasságáról való döntés. A 
határozati javaslatot Horváth János, Latorcai János, Gruber Attila, Mandur László, Gyöngyösi 
Márton, Szilágyi Péter képviselők jegyezték. Az előterjesztők részéről ki kíván szólni? (Dr. 
Gruber Attila jelentkezik.) Megkérem akkor, hogy foglaljon helyet szemben. Köszöntöm a 
Külügyminisztériumból jelenlévő Szesztai Dávid főosztályvezető urat, Szűcs Szergej 
főosztályvezető-helyettest és Lupták Zoltán referenst, akik itt vannak közöttünk. Előterjesztő 
úr, parancsoljon! 

 

Dr. Gruber Attila szóbeli kiegészítése 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót. Az alelnök úr jelezte, hogy ma 

már egyszer szerepeltem előterjesztőként a Kulturális bizottságban, azt hiszem, talán ebben a 
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bizottságban érdemibb munka fog folyni e tekintetben. Az előterjesztéshez képest pusztán 
néhány dologra szeretném felhívni a figyelmüket.  

Az észt parlament kezdeményezte a Rokon Népek Napja megünneplését. Ez 
Észtországban már nemzeti ünnep. A finn parlament finnugor tagozatának elnöke jelezte, 
hogy jelenleg a finn parlamentben ugyanúgy előkészítés alatt van a finnugor népek napja 
megünnepléséről szóló parlamenti döntés. Érdekességképpen: a finn parlament létszámának 
50 százaléka tagja a finnugor IPU-tagozatnak. Természetesen azt is szeretném jelezni, hogy a 
Finnugor Rokon Népek Napjára vonatkozó előterjesztés másik olvasata a Külügyi 
bizottságban különösen fontos lehet. Jelesül az, hogy a bizottságunk által folyamatosan és 
konzekvensen képviselt kisebbségi, nyelvi és egyéb jogok biztosítása tekintetében ezt a napot 
milyen módon tudjuk felhasználni. Nem elsősorban nyelvészeti, nem elsősorban 
társtudományok, segédtudományok, a genetika oldaláról szeretném megközelíteni, mint 
ahogy a kulturális bizottságban sajnos inkább erre az irányra tolódott mindenki jó szándéka 
ellenére is a vita, hanem azt szeretném itt is hangsúlyozni, hogy ez az ünnepség nagyon jó 
eszköz lehet a kezünkben, amikor a volt Szovjetunió utódállamaiban élő kisebbségeknek, 
legyen az finnugor, vagy más kisebbség, segítséget kívánunk adni. Akár Hanti-Mansi földön, 
akár Komiföldön tett látogatásaink is megerősítették, hogy - bizony - a kisebbségi lét, a 
kisebbségvédelem, a nyelvhasználat kérdésében nemcsak a velünk szomszédos országokban 
vannak jelentős problémák, hanem kicsit távolabb is. Ráadásul azoknál a népeknél, akik 
velünk nyelvrokoni kapcsolatot állítanak, bírnak és támogatnak. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Először a Külügyminisztérium képviseletében megjelent 

Szesztai Dávid főosztályvezető urat kérdezem, hogy a kormány álláspontját ismerteti-e 
velünk. (Szesztai Dávid: Igen.) Parancsoljon! 

 

Szesztai Dávidnak, a Külügyminisztérium főosztályvezetőjének szóbeli 
kiegészítése 

SZESZTAI DÁVID, a Külügyminisztérium főosztályvezetője: Tisztelt Alelnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! A Külügyminisztérium üdvözli dr. Horváth János, dr. Latorcai 
János, dr. Gruber Attila, Mandur László, Gyöngyösi Márton és Szilágyi Péter képviselő urak 
önálló indítványában beterjesztett határozati javaslatot és támogatja, hogy az Országgyűlés 
határozatot hozzon a Finnugor Rokon Népek Napjáról történő évenkénti magyarországi 
megemlékezésről. Úgy véljük, hogy a finnugor nyelvrokonság a történelmi párhuzamosságok 
révén olyan erős alap, amelyre a diplomáciában is építeni lehet. Egy ilyen nap összpontosítaná 
a civil kezdeményezéseket, éves ritmust teremtene azoknak, ami aztán a külpolitika területén 
is kihasználható lenne. Így a határozat elfogadása újabb pozitív eleme lehet az amúgy is erős 
parlamenti, civil és nem utolsó sorban diplomáciai kapcsolatrendszerünknek. Köszönöm 
szépen. 

 

Hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottságot, hogy ma délelőtt a 

tárgysorozatba-vételről a Kulturális és sajtóbizottság már döntött. Elhangzott az elején, de 
rosszul mondtam, mi az általános vitára való alkalmasságról mondunk véleményt, folytatjuk 
le ezt a vitát, és kell majd egyébként előadót is állítanunk. Ma a szavazásokat követően 
folytatja le a Ház az általános vitáját ennek a határozati javaslatnak. Erre majd a későbbiekben 
még visszatérünk.  
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Most hozzászólásokra kerül sor. Kérdezem, hogy ki jelentkezik. (Dr. Horváth János, 
Gyöngyösi Márton, Vona Gábor jelentkezik.) Horváth János képviselő úr, utána Gyöngyösi 
Márton. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Rokonnak lenni 

többféleképpen lehet. Lehet nyelvrokon, lehet sógorság, szomszédság, lehet közös élmény, 
lehet kultúra. Ha a rokon szót a magyar nyelvben etimológiailag vagy más összefüggésben 
vizsgáljuk, széles lehetőséget ad az értelmezésre. Magában foglal többféle rokonságot, 
viszonyulást, egy összetartozást. A társadalomban, a politikában is időnként vita tárgya, hogy 
a finnugor rokonság alatt egyesek a finnugor nyelvi rokonságot vagy közelséget értik, és 
mivel az tudományosan kérdezősködés tárgya, ezért az egész témát mintegy félreseprik, vagy 
azt vitatják. Most nem elemzem tovább, hiszen ilyen megfontolások alapján - mert valóban 
tudatában vagyunk vagy lehetnénk ennek a rokonság, sógorság, komaság, azonosulás 
fogalmaknak - nem lehet akadálya annak, hogy ezt a javaslatot tárgyaljuk. Igenis napirendre 
kell venni. Aztán amikor majd időnként vagy akár ezzel kapcsolatban is szó van nyelvi 
rokonságról vagy különböző más, például antropológiai meghatározásról, rokonságról, akkor 
beszélhetünk a rokonságról a kirgizekkel, meg a koreaiakkal, észak-amerikai őslakosokkal, 
mert azok mind valamiféle fokon rokonságot mutatnak. Tehát ez a téma, amely előttünk van, 
bölcs, okos és mellette beszélek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyöngyösi Márton! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Ott szeretném folytatni, ahol János bácsi abbahagyta és nagyon szépen köszönöm, hogy a 
jelenlegi határozati javaslaton is túlmutató perspektívákat nyitott meg hozzászólásában. Ez a 
történelmi vita, amely már több mint száz éve zajlik kis hazánkban, és amely a finnugrizmus 
emlegetése kapcsán fel-felüti a fejét, és amelyből Gruber képviselőtársam a Kulturális 
bizottságban kaphatott egy kis ízelítőt a ma délelőtt folyamán, egy olyan terület, amelynek 
megvannak a maga gyökerei. Azt ne felejtsük el, hogy a finnugor elméletet nem kizárólag a 
nyelvrokonság kapcsán hozták fel Magyarországon hosszú évtizedeken keresztül, hanem 
abból egyfajta őstörténetet is levetítettek a korábbi időszakokban. Viszont az nagyon 
előremutató, hogy ezen a vitán már, úgy tűnik, túl vagyunk, és ezért is nagyon örülök annak, 
hogy egy olyan határozati javaslat került az asztalra, fekszik most a Külügyi bizottság előtt is, 
amelyben nagyon hangsúlyosan ki van emelve, hogy kizárólag nyelvi rokonságra épül ez a 
határozati javaslat. Külön kiemelésre került az is, amire a főosztályvezető úr is célzott, hogy 
ebben egyfajta diplomáciai nyitásnak a lehetősége is megvan, hiszen a szibériai finnugor 
népek ügyét geopolitikai okokból egyre inkább felvállaló Oroszországgal, Finnországgal, 
Észtországgal egyfajta diplomáciai perspektívák nyílnak meg. Ez igazából önmagában 
nagyon helyes, magyar szempontból nagyon értékelendő és fontos. Ezzel meggyőződésem 
szerint kerek lesz majd ez az egész történet, szerintem lehetőség is arra, hogy pontot tegyünk 
ennek a több mint száz éve húzódó parttalan vitának a finnugrizmus és a turanizmus között. 
Pont azzal vethetnénk véget, ha a magyar Országgyűlés ezen a vitán felülemelkedve majd egy 
olyan határozati javaslatot is elfogadna a közeljövőben, amely a genetikai alapokon, az 
antropológia, a régészet, a genetikai kutatások alapján a turáni rokonságra és az egyéb típusú 
rokonságokra is nyitott. Ilyen módon nem szembe állítja egymással ezt a két irányzatot, a 
finnugrizmust és a turanizmust, hanem rámutat arra, amit egyébként Törökországban 
vallanak, hogy az ural-altáji koncepció mentén az általuk finnugornak nevezett népek is a 
turáni népek közösségébe tartoznak. Ezáltal végül is megtörténhetne ennek a Magyarországon 
zajló vitának a rendezése és békésebb mederbe terelése. Köszönöm szépen, és természetesen a 
magam részéről támogatni tudom ezt a határozati javaslatot. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Vona Gábor képviselőtársam. Parancsoljon! 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Gyöngyösi Márton 

képviselőtársam ott folytatta, ahol Horváth elnök úr abbahagyta, én meg ott fogom, ahol 
Gyöngyösi Márton képviselőtársam hagyta abba kiegészítve néhány gondolattal az általa 
elmondottakat.  

A finnugor rokonság történetével kapcsolatban fontos elmondani, hogy a magyar 
közéletben, közösségben való megjelenését nem feltétlenül és nem elsősorban csupán 
tudományos indokok, hanem politikai indokok is eredeztették és az a fajta, a Kulturális 
bizottságban emocionálisan erősen reprezentált vita, amelyre Gruber képviselőtársam célzott, 
ebből is fakad. Ezért nagyon fontosnak tartom, amit Gyöngyösi Márton mondott, valóban itt 
van az ideje annak, hogy ezen felülemelkedjünk. Amellett amit mondani fogok, szeretném 
jelezni, hogy én magam is támogatom ezt a határozati javaslatot, nem tagadva, hogy a mi 
pártunkon és a mi politikai közösségünkön belül ez nagyon komoly vita tárgya. Szeretném 
arra is kérni a bizottság jelenlévő tagjait, hogy ne vegyük ezt a vitát viccre, ha szabad így 
fogalmazni. Mind a kommunizmus, mind a korábbi politikai időszak, vagy akár gondolhatunk 
Bibóra is, aki a maga tekintélyével ezt az alkati vitát – úgymond – lezártnak tekintette, azt 
gondolom, egy tévút. Nem akarom most a Horthy-rendszer magyarságkutatásának 
reneszánszát visszaemlegetni, de azt gondolom, itt van az ideje, hogy ennek a fontosságát a 
politika igenis támogassa és segítse. Úgy gondolom, ha ez a határozati javaslat önmagában 
kerül elfogadásra és nem párosul azzal a józansággal, amire Gyöngyösi képviselőtársam 
célzott, hogy a másik eredetelméletünknek is kellő politikai legitimitást adunk, akkor ez 
inkább torzítani fog megint a közgondolkodáson és közfelfogáson, mint segíteni. Egy ilyen 
súlyos kérdésben, hogy kik vagyunk, honnan származunk, pusztán diplomáciai indoklással 
támogatni egy határozati javaslatot, azt gondolom, ez azért a saját múltunk iránti felelőtlenség 
volna.  

Tudva levő, hogy a finnugor rokonságot nagyon sokan vitatják, még a 
nyelvrokonságot is egyébként vitatják tudományosan. Mint ahogy azt is tudjuk persze – erre 
céloztam már -, hogy politikával nagyon átitatott ez a téma. Talán elhangozhat itt és most, 
mert nem felesleges, ha még egyszer megerősítjük, hogy a genetikai kutatások, amire a 
modern tudomány lehetőséget teremt, nem ezt az eredetelméletet támasztották és támasztják 
alá. A nyelvrokonság lehetősége ettől természetesen még fennállhat és én magam sem vagyok 
ezzel kapcsolatban elutasító, de ha belegondolunk abba, amit Horváth képviselőtársunk, elnök 
úr feszegetett, hogy mi a rokonság valójában, látjuk, hogy a rokonságot valahol mégiscsak a 
genetikai, vér szerinti kapcsolat bizonyítja erősebben, mint a nyelv. Ha a nyelvnél maradunk - 
és elnézést a példáért -, egy brooklyni néger joggal vallhatná magát kései angolszásznak, 
Oroszlánszívű Richárd leszármazottjának, hiszen angolul beszél. De nem akarom elviccelni 
ezt a témát. Azt gondolom, ebben megegyezhetünk, és nem kell hogy féljünk vagy 
óvatoskodjunk mindenféle politikai történelmi kontextusok miatt, ha a genetikáról vagy a vér 
szerinti rokonságról beszélünk. Fontos elmondani, hogy a turanizmus és a turáni származás 
rendelkezik már annyi tudományos bizonyítékkal, hogy itt lenne az ideje, hogy rehabilitáljuk 
a második világháború utáni pozíciójából. Mind a mai napig a finnugorizmus felülreprezentált 
a tudományos és a politikai életben is. Miközben a tudományos eredmények mellett a 
jelenlegi határozati javaslat érvrendszere a támogatók részéről elsősorban az, hogy 
diplomáciai előnyökkel járhat, de tegyük hozzá, a turáni eredetelméletünk melletti hasonló 
szintű kiállás, jóval nagyobb - most nem akarok számokat mondani, de jóval nagyobb - 
diplomáciai lehetőségeket és távlatokat nyithat Magyarország számára.  

Tehát magam is azt tudom mondani, amit Gyöngyösi Márton képviselőtársam 
mondott: ezt a határozati javaslatot ilyenfajta megkötésekkel tudjuk támogatni. Nem akartunk 
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ünneprontók lenni, ezért is írtuk alá ezt a határozati javaslatot, de így ebben a formájában 
nagyon-nagyon csonkának és a magyar néplélekre és a múltunkkal szembeni felelősségünkre 
károsnak tartjuk. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e más képviselői hozzászólás. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. A Külügyi bizottsági vita 

visszaadta a hitemet abban, hogy értelmes kérdésekről értelmes módon is lehet vitatkozni. 
Nagyon köszönöm ezt a higgadt, tárgyszerű indoklást. Bár kicsit most bizonytalanságba 
taszítottak, mert genetikai alapon nem tudom a gyerekeimet hova helyezni, hiszen egyszerre 
van bennük észak-olasz vér, svájci-német vér, osztrák vér, magyar-kér nemzetségbeli vér, 
kálomista magyar, tehát nem tudom, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint vajon milyen 
rokonságot tudunk kideríteni. Értem és természetesen megértem ezeket az aggályokat, 
valóban én is annak a híve vagyok, hogy nyílt, tudományos érvek csapjanak össze, 
válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyeket önök felvetettek és azt hiszem, ennek így is van 
a helye. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy most akár genetikai alapon, akár 
nyelvészeti alapon bármiféle rokonságban százszázalékos mértékben tudjunk dönteni. 

Köszönöm szépen a vitában elhangzott gondolatokat, a támogatást. Semmi akadályát 
nem látom a magam részéről annak, hogy erre a kérdésre, amit önök felvetettek, 
visszatérjünk. Ugyanakkor meg kell ismételnem, hogy a Külügyminisztérium, illetve a 
kulturális tárca támogatása mellett, az előzetes véleményüket kikérve, úgy vélem, ez a 
döntésünk, az ünnep megállapítása, megalkotása mindenképpen egy fontos célt szolgál. Azon 
kívül, hogy a finnugor nyelvcsalád ünnepeinek részévé tesszük ezt Magyarországon is, 
szolgálja azt a Külügyi bizottság által eddig folyamatosan és frakcióviták nélkül egyöntetűen 
támogatott szándékot, elvet, hogy a kisebbségi kultúrát, nyelvi és egyéb kultúrát a magunk 
szerény eszközeivel támogassuk. Úgy vélem, hogy a parlament ezzel az eszközzel tovább 
tudja ezeket a feladatokat támogatni. És még egyszer köszönöm a vitában elhangzottakat. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy már korábban említettem, a Külügyi bizottságnak 

arról kell most dönteni, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a határozati javaslatot. Erről 
fogunk szavazni. Ezt követően előadót is kell állítanunk, ma a határozathozatalokat követően 
kezdődik meg az általános vitája ennek a határozati javaslatnak.  

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a határozati 
javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenpróba! (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Egyhangúlag támogatta a Külügyi 
bizottság.  

Kérdezem, hogy ki vállalja az általános vita során a bizottság álláspontjának 
ismertetését, mert előadót kell állítanunk a Házszabály értelmében. (Dr. Vejkey Imre 
jelentkezik.) Vejkey képviselőtársunk jelentkezett. Kérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e, 
hogy Vejkey Imre legyen a bizottsági álláspont előadója. (Szavazás.) Köszönjük szépen, ezt is 
egyhangúlag elfogadtuk.  

Egyebek 

Tisztelt Külügyi Bizottság! Negyedik napirendi pontunk az egyebek. Nem tudom, van-
e valakinek valamilyen kérdése, bejelentése. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy holnap 10 óra 30 perckor kezdődik, tehát a korábban kiküldött 
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meghívóhoz képest fél órával később a Külügyi bizottság ülése. Kérjük, hogy a képviselők 
vegyenek részt ezen az ülésen. Most pedig a munkánkat befejeztük, az ülést lezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

 

Dr. Nagy Gábor Tamás 
a bizottság alelnöke 

 
  

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


