
NOB-1/2011.
(NOB-1/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának
2011. február 15-én, kedden, 13 óra 10 perckor
az Országház földszint 1. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat...................................................................................................................... 3

Az ülés résztvevői ....................................................................................................................... 4

Elnöki megnyitó......................................................................................................................... 5

A napirend elfogadása............................................................................................................... 9

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról – Előadó: dr. Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes ................................................................... 9

Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes tájékoztatója ............... 9

Képviselői kérdések, észrevételek......................................................................................... 13

Dr. Kövér László válaszadása, reagálása............................................................................ 18

Dr. Semjén Zsolt válaszadása, reagálása ............................................................................ 19

Határozathozatal napirendcseréről ........................................................................................ 22

A bizottság munkatervének megvitatása................................................................................. 22

Észrevételek, javaslatok ....................................................................................................... 22

Határozathozatal.............................................................................................................. 28

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2239.
szám) ........................................................................................................................................ 28

Dr. Wetzel Tamás kiegészítése ............................................................................................. 28

Képviselői kérdések, válaszok .............................................................................................. 30

Határozathozatal.............................................................................................................. 32

Egyebek.................................................................................................................................... 33



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról 
Előadó: dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2239. szám)

3. A bizottság munkatervének megvitatása 

4. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke
Ékes Ilona (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Szávay István (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
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Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)

Megjelentek
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Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy a bizottság első ülése előtt
énekeljük el közösen a Himnuszt. (A teremben lévők elénekelik a Himnuszt.)

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel
köszöntöm önöket ma abból az alkalomból, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága a 2010.
december 23-i szavazást követően megtartja az első bizottsági ülését. Külön nagy tisztelettel
köszöntöm körünkben dr. Kövér László házelnök urat, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes urat, valamint a kormányzat munkatársait. Engedjék meg, hogy sok szeretettel
köszöntsem dr. Halzl József urat, a Rákóczi Szövetség elnökét.

Megkérem Kövér László házelnök urat, hogy a napirendi pontok elfogadása előtt
tájékoztasson bennünket, illetve üdvözölje a bizottságot.

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ, az Országgyűlés elnöke: Elnök úr, állva mondjam el a
beszédemet, vagy a hangtechnika miatt inkább ülve? A hangosítás miatt talán célszerűbb
lenne ülve.

ELNÖK: Ülve. Köszönjük szépen.

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ, az Országgyűlés elnöke: Azt gondoltam, egy ilyen alakuló
ülésen nem nagy politikai törés, ha a házelnök állva mondja el gondolatait a bizottság elnöke
és tagjai felé.

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottságot alakuló ülésén, és köszönöm szépen elnök
úrnak azt, hogy megadta a módját a bizottság megalakulásának, és ki akarta hangsúlyozni,
hogy ez egy rendkívüli pillanat, nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy bizottság sok
más mellett, amelyik most elkezdi a működését az aktuális politikai igényeknek megfelelően
vagy szempontok szerint. Valóban rendkívüli ez a pillanat, és rendkívüli az a helyzet is, amely
ezt a pillanatot létrehozta. Ha megengedik, képviselőtársaim és miniszterelnök-helyettes úr,
akkor én erről kívánnék egy kicsit értelmező szándékú gondolataim kapcsán beszélni.

Én azt gondolom, hogy az elmúlt húsz esztendő sok olyan tapasztalatot, tanulságot
hozott, amelyet mindenképpen le kellett volna szűrnünk, mindenképpen leszűrhettük volna az
élet minden területén. Mintegy nem mellékesen az elmúlt húsz évet egy, a világot megrázó
válság zárta le, illetve ennek következményeit éljük még a mai napokban is. Ennek aztán az
lett a következménye, hogy ezeknek a tanulságoknak a levonását, az életünk újragondolását
akkor sem kerülhetnénk el, hogyha egyébként ez lett volna a szándékunk, és húsz esztendő

nem lett volna elegendő arra, hogy ilyen számvetést tegyünk. Látszólag, sokak számára egy
mellékes területe ez az életünknek, amiről ma beszélünk, illetve ami ennek a bizottságnak a
kompetenciája, az úgynevezett határon túli ügyek kezelése, amelyet húsz esztendő alatt nem
voltunk képesek normális rendbe szedni.

Parlamentek, kormányok váltották egymást, de leginkább csak a rosszízű viták
maradtak és fajultak el egészen idáig, hogy 2004. december 5-én a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke nemzetrontó kampányának eredményeképpen a nemzet egyik fele
megtagadta a nemzet másik felét. Azt gondoltuk abban a pillanatban – ha visszaemlékszik ki-
ki a saját lelkiállapotára –, hogy innen nincs visszaút, nincs is visszatérés, ez a vég, Trianon
nemzetközi jogi ítéletére a lelki pecsétet is sikerült ráütnünk, és innentől kezdve nincsen
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fölállás. A jó Isten és hál’ Istennek a választók ezt másképp gondolták, és a tavaszi választás
megteremtette számunkra azt a lehetőséget, hogy e vonatkozásban is újat kezdjünk, és én azt
gondolom, hogy ennek a bizottságnak e tekintetben nagyon nagy szerepe, feladata lehet,
hiszen alapvetően maga jelöli ki saját maga kompetenciáját, határait.

Elnök úr megtisztelt azzal a kitétellel, hogy az Országgyűlés elnökeként mondjam el
az elvárásaimat a bizottság működésével kapcsolatban, de azt gondolom, hogy erre egyáltalán
nincsen szükség. A bizottság olyan tagokból áll, akik pontosan tudják, hogy mi a teendőjük,
nem is most kezdik el a nemzetépítő munkájukat, hanem éppen azért kerültek ebbe a
bizottságba, mert korábbi előéletük alapján a frakciók úgy gondolták, hogy ők lennének a
legalkalmasabbak a parlamenti munkamegosztás keretein belül ennek a bizottságnak a
vitelére. Tehát ettől én most önöket megkímélném, viszont, ha megengedik, néhány rövid
gondolatot elmondanék a nemzetpolitika egészében végrehajtandó, illetve folyamatban lévő
folyamatról, melyről a magam értelmezésében szeretnék szólni.

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy jó néhány illúzióval le kellett számolnunk az
elmúlt években, évtizedekben, mindenekelőtt azzal, ami 1990-et övezte, hogy a demokrácia
önmagában megoldja azokat a nemzeti problémáinkat, amelyeket Trianon keletkeztetett.
Aztán gondoltuk, gondolhattuk ugyanezt az európai uniós csatlakozáskor is, de azóta már
kiderült az is – lásd azt, hogy milyen viták övezték a magyar médiatörvényt az Európai
Parlamentben, és milyen viták nem övezték mondjuk Slota pártjának koalíciós részvételét a
szlovák kormányban meg a nyelvtörvény kapcsán és ehhez hasonló intézkedéseket –, tehát azt
az illúziót is el kellett hagynunk, hogy az Európai Unió önmagában képes arra, amire a
demokráciák egyébként nem voltak képesek az európai uniós tagságunkig. Aztán december 5-
e éppen erre jó példa, amikor azt az illúziót is el kellett hogy veszítsük, hogy a magyar
belpolitikát jellemző évtizedes, minimum 100 éves megosztottságot fel lehet oldani egy
kompromisszummal. Aki a nemzetet megtagadta 90 évvel ezelőtt, az most is megtagadja, aki
a nemzetet vállalta 90 éven keresztül, az most is vállalja, és a két álláspont, a kétfajta politikai
csoport között kompromisszum nem lehetséges, ezzel tehát nem is érdemes küzdenünk.

És még egy esetlegesen meglévő illúziót is szeretnék eloszlatni, ami összefügg az
Európai Unióval és a demokrácia intézményrendszerével, a túlságosan is nagy, alap nélküli
bizalmunk előállásával, jelesül, hogy a rajtunk kívül álló környező országok többségi
nemzetének ugyanúgy nincs nemzetpolitikája, mint ahogy az elmúlt húsz esztendőben ezt
szégyenszemre magunkról el kellett mondani. Viszont ma már elmondható, hogy igenis az
utódállamok nemzeteinek van nemzetpolitikája, ez ’94 óta folyamatos, és arra irányul, hogy
lehetőség szerint problémamentessé tegyék – hogyha ez az eufemisztikus kifejezés most
érthető az önök számára –, tehát problémamentessé tegyék a magyar közösségekkel való
együttélést. Ha kellett, ehhez a történelem bizonyos korszakaiban a legbrutálisabb fegyveres
erőszakot alkalmazták, ha kellett, a polgárok tulajdonának elvonását, majd újraosztását, ha
kellett, akkor olyan apró, finomabb eszközökhöz nyúltak, mint mondjuk a szlovákiai
nyelvtörvény, amire már utaltam.

Tehát azt gondolom, hogy ezekkel a törekvésekkel sem lehet kompromisszumot kötni,
és ez pedig összefügg a következő gondolatommal, ami megint csak ennek a bizottságnak az
önálló létét húzza alá, vagyis hogy ki kellett szabadítani a nemzetrészekkel való parlamenti
foglalkozást – hogy így mondjam – a külügy kényszerhelyzetéből. Ezzel nem szeretném
visszamenőlegesen semmissé tenni, ledegradálni mindazoknak a tisztességes parlamenti
képviselőknek, diplomatáknak, egyéb kormányzati tisztviselőknek, munkatársaknak a
munkáját, áldozatos erőfeszítéseit, akik az elmúlt húsz esztendőben az adott keretek között
próbáltak valamit tenni úgymond a határon túli magyarok ügyeiért, csak azt akartam ezzel
jelezni, hogy a külügy részeként felfogott határon túli politika nem is nagyon vezethetett
többre, mint arra, amire vezetett. A külügyi, diplomáciai szempontok rendre, szükségszerűen
mindig felülírták a nemzetpolitikai szempontokat, és ennek lett az eredménye, ami lett, és el
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kellett gondolkodnunk azon, hogy egy új nemzetpolitikai intézményrendszert hozzunk létre,
amelyre a választók kétharmados többsége egyébként a teljes mértékű lehetőséget és
felhatalmazást adta. Ezen felismerésünk és ezen programunk jegyében kezdtünk hozzá a
nemzetpolitika újjáépítéséhez.

Talán a szimbólumoknál kezdve, de nem véletlenül alkotta meg az Országgyűlés első
törvényét, a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, amit hiba lenne pusztán egyfajta
szimbolikus jelentőségű deklarációnak tekinteni, és azt gondolni, hogy ezzel nagyjából le is
írtuk a hatását és a súlyát. Azt gondolom, hogy ez a törvény először tesz kísérletet arra – és
ennek a pozitív hatásait reményeim szerint hosszú időn keresztül számon fogjuk tartani –,
tehát először tesz kísérletet arra, hogy ezt a feldolgozhatatlan traumát, amit a trianoni
nemzetcsonkolás és nemzetszétszakítás teremtett, azt valamilyen módon meghaladja a XXI.
századi európai integrációnak, az európai uniós tagságunknak megfelelően, azzal
összhangban. Minden más, ami ezután történik, történni fog, az ebből is következik.

A második lépés az állampolgárság kiterjesztése, pontosabban annak a
diszkriminációnak a megszüntetése, amit az addigi berendezkedés tartalmazott. A következő

lépés – legalábbis időrendben, sorrendben – az alkotmány újrafogalmazása lesz, amelyben azt
gondolom, hogy a mostanihoz képest, amit azért megint nem becsülnék le, inkább azt
mondom, hogy közös eredmény, és az elmúlt húsz évben elegendő volt, de nyilvánvalóan
most már látjuk ennek is a korlátait. A mostani hatályos alkotmány megfogalmazásához
képest világosabb, egyértelműbb felelősségvállalást kell tartalmaznia a politika, a politikum,
az állami intézmények és a nemzet országhatárokon belül rekedt része számára – hogy így
fogalmazzak –, és azok felé is, akiket a 90 évvel ezelőtti békediktátumok elszakítottak tőlünk
közjogi értelemben.

Az alkotmányozás következő lépéseként nyilvánvalóan a választójogi törvényhez is
hozzá kell nyúlnunk, ami pedig az elszakított nemzetrészeknek a nemzetbe való – közjogi
értelemben való – visszafogadását meggyőződésem szerint lezárja. Itt megelőlegezném a
majdani vitákat, ugyanis két úton lehet elindulni, az én meggyőződésem szerint. Az egyik
arról szól, és most nem mennék bele a még előttünk sem fekvő választójogi törvény
módosításának a részleteibe, de két út lehetséges, melyek közül az egyik az, hogy mindenfajta
diszkriminációt megszüntetve, elhárítva lehetővé tesszük minden magyar állampolgár
számára, függetlenül a lakhelyétől, hogy részt vegyen a magyar belpolitikában; ez az egyik
lehetséges út. Egy másik lehetséges út az, hogy megteremtjük a külhoni magyarok
képviseletének lehetőségét az Országgyűlésben. A kettő között minőségi értelemben óriási
különbség van az én felfogásomban, és ezt nyilvánvalóan egy kedvezményes, egyszerűsített,
de a szavazatok egyenlőségének elvét át nem törő megoldással lesz lehetséges megoldani, ha
emellett dönt a tisztelt Országgyűlés. Ezt csak azért fogalmazom meg így, mert ugyanezt a
megoldást látom alkalmazhatónak majdan a magyarországi kisebbségek parlamenti
képviseletének a megteremtésére, amellyel szégyenszemre – hogy ne csak a sérelmeinket meg
a jogainkat hangoztassuk, hanem néha a felelősségünket meg a mulasztásainkat is –, húsz
esztendeje adós a magyar politikai berendezkedés és a magyar Országgyűlés.

Tehát ezzel lesz bizonyos értelemben a nemzet-újraegyesítés közjogi értelemben is
teljes. Erkölcsi, szellemi, kulturális, érzelmi, mentális és mindenféle értelemben
természetesen ez egy olyan folyamat, amit sosem szabad befejezettnek tekinteni, ugyanis a
nemzet élő organizmus, amelynek az éltetése maga is mindennapi feladatokat ad számunkra.
Tehát ez egy olyan folyamat, amely látszólag kívül esik a bizottság kompetenciáján és
hatókörén, hogyha azonban azt veszem alapul, hogy a politikát emberek csinálják, és az
emberek közötti kapcsolatok teszik elviselhetővé a politikát is, akkor azt gondolom, hogy
természetesen ennek a bizottságnak nemcsak az a dolga, hogy különböző meghallgatásokat
eszközöljön, különböző törvényjavaslatokhoz hozzátegye a maga véleményét, hanem az is,
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hogy az ide delegált képviselők személyükben is ápolják mindazokat a személyes
kapcsolatokat, amelyek a nemzetet ezeken a kapcsolatokon keresztül is összetartják.

Ha megengedik, még az utolsó gondolatsor, hogy ezen túlmenően én a magam
részéről mit tartanék szerencsésnek és elfogadhatónak a jövőre nézve, hogy hogyan és
miképpen fejezhetnénk be mindazt az építkezést, amit elkezdtünk. Ha és amennyiben a
Magyar Országgyűlés úgy dönt az alkotmányozás folyamatában, hogy elhárítja azokat az
akadályokat, amelyek eddig voltak bizonyos típusú állampolgárok választási részvétele előtt,
és ilyen típusú megkülönböztetés eleve nincsen – vagyis nincs határon innen és határon túli
magyar, hanem csak magyar van –, ennek jegyében az akadályokat elhárítja, akkor anélkül,
hogy megint csak degradálnám vagy minősíteném azokat az intézményeket, amelyek eddig
léteztek – egyfelől a MÁÉRT-re gondolok, másfelől említhetem például a KMKF-et –,
ezeknek a funkciója legalábbis át kell, hogy alakuljon. Nem mondom, hogy megszűnjenek, és
fölöslegessé válnak ezek az intézmények, idáig nem mernék elmerészkedni, de legalábbis
másképpen kell felfognunk ezeknek az intézményeknek a funkcióját is, hogyha egyébként
lesz a nemzetnek teljes parlamenti képviselete.

Ehhez kapcsolódna az utolsó gondolatom, amit a miniszterelnök-helyettes úr is
említett, amit olvastam, és amit magam is hasonlóképpen gondolok, hogy létre kell jönnie a
nem kormányzati világban is a nemzetpolitika azon intézményének, amelyik átveszi azokat a
feladatokat, terveket és minden egyebet, amiket a politika, az állam, a kormányzat csak
roskadozva és kelletlenül cipelt az elmúlt húsz esztendőben, mert olyan funkciókat is el kellett
látnia az elmúlt húsz esztendőben a politikának, amiket egyébként normális, szerves
fejlődésen keresztülment polgári társadalmak maguk végeznek el a politika és az állam
helyett. Erre az első szabadon választott kormány idején kitalálták, pontosabban
felelevenítették a Magyarok Világszövetsége intézményét.

Anélkül, hogy megint csak megbántanám nagyon sok jó szándékú, törekvő,
tisztességes magyar honfitársaimat, akik az elmúlt esztendőkben ebben a mozgalomban
dolgoztak, de legalábbis – hogy finoman fogalmazzak –a Magyarok Világszövetsége nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem volt képes ezeket a funkciókat teljesíteni. Talán
nem önhibájából, hanem inkább azért, mert az állam nem egészen gondolta végig, hogy
milyen feladatokat bízna rá, és hogy ehhez milyen feltételeket tud biztosítani. Szerintem
ennek tanulságait is levonva még ebben a ciklusban meg kell alakítanunk egy olyan közjogi
státuszban lévő testületet, amely azon közösségi, személyközi kapcsolatok nagyon sűrű
szövedékét tudja ismét a maga erejével létrehozni, támogatni, amely sűrű szövedék nélkül
nincs nemzet a szó valóságos értelmében. Erre a testületre át kell ruházni bizonyos, ma még
államinak tűnő feladatokat, és természetesen ezeknek a feladatoknak az ellátásához, a
feladatok összessége ellátásához pedig jogi és pénzügyi garanciákat kell majd támasztani.
(Dr. Semjén Zsolt bólogat.) Ez az én személyes elgondolásom, és hál’ Istennek
miniszterelnök-helyettes úr nagyon bólogat közben, ami azt mutatja, és bízom is abban, hogy
nemcsak az én magánvéleményem, elgondolásom mindaz, amit most itt el tudtam önöknek
mondani, és ebben a keretben látom én az együttműködés lehetőségét a bizottsággal is.

Megköszönöm a tisztelt elnök úrnak, a bizottság tagjainak, hogy meghívtak erre az
alakuló ülésre, és lehetőséget adtak számomra, hogy elmondjam az ide vonatkozó
gondolataimat. Azt szeretném egyértelművé és nyomatékossá tenni, ha ez a bizottság
megalakulása kezdeményezése körülményeiből nem tűnt volna ki egyértelműen, hogy szívem
csücske ez a bizottság, és bármiben állok az önök rendelkezésére annak érdekében, hogy a
bizottsági tagok a munkájukat a lehető legnagyobb megelégedéssel – a maguk számára és az
érdekeltek számára is a legnagyobb megelégedéssel – tudják elvégezni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr ünnepi üdvözlő szavait és bíztatását. Megkérem
elnök urat, ha munkája engedi, akkor az első napirendi pontnál, a miniszterelnök-helyettes úr
tájékoztatójánál kísérje figyelemmel a munkánkat.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! Megkérem önöket, hogy fogadjuk el, illetve most szavazzunk a
napirendi javaslatról. Kik fogadják el a kiküldött napirendi javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról – Előadó: dr. Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Első napirendi pontunk egy tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról. Újra
üdvözlöm miniszterelnök-helyettes urat, illetve üdvözlöm körünkben dr. Wetzel Tamás
miniszteri biztos urat. Miniszterelnök-helyettes úrnak megadom a szót.

Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes tájékoztatója

DR. SEMJÉN ZSOLT nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes: Nagyon
szépen köszönöm, hogy megtisztelt elnök úr. Ott folytatnám, ahol házelnök úr abbahagyta,
hogy nyilvánvaló, az egyszerűsített állampolgárság lehetővé tétele az egy eleme, talán a
leghangsúlyosabb eleme nemzetpolitikánknak. Nekem nem feladatom most, hogy általában a
nemzetpolitikáról beszéljek, ezt házelnök úr lényegében megtette, én csak annyit jeleznék,
hogy a Bethlen Gábor Alaptól kezdve a MÁÉRT-en keresztül, a KMKF-en át a nemzeti
regiszterig egy széles összefüggésű nemzetkoncepciónk van, aminek az egyik, talán a
leghangsúlyosabb eleme az egyszerűsített állampolgárság lehetővé tétele.

A kérdés jelentőségének mérlegeléséhez szükséges látnunk azt, hogy a magyar
nemzetnek a magyar államhatárokon kívül lévő része fokozottan kitett az asszimiláció
veszélyének, és valójában – nem akarok pesszimista lenni, de – a helyzet rosszabb, mint ami a
látszat. Tehát az asszimiláció előrehaladottabb, mint azt sokan vélnék. Ezt az asszimilációt
nem lehet már megfordítani pusztán hagyományos eszközökkel, különböző támogatási
formákkal, szervezetek támogatásával, konferenciákkal és hasonlókkal. Ezek szükségesek,
nagyon szükségesek, de önmagukban nem elégségesek, ezért egy rendkívül erős impulzust
kell adni az egyetemes magyarságnak, ami a magyar identitásukat meg tudja erősíteni. Ez a
rendkívül erős impulzus a teljes értékű állampolgárság megadása, ezt úgy is
megfogalmazhatnám, hogy a nemzet közjogi egyesítése.

Anélkül, hogy most nagyon messzire vivő történelemfilozófiai kérdésekbe
bocsátkoznánk, azért azt különösebb vita nélkül, beállítottságtól függetlenül mindenki
beláthatja, hogy a magyar nemzet Szent István óta nem kizárólag kultúrnemzet, amit a közös
nyelv, a közös kultúra és a történelmi sorsközösség tart össze. Ez is, de Szent István óta a
magyar nemzet mindig közjogi nemzet volt, ami látható abból is, hogy a magyar közjog
mindig meghaladta a szoros értelemben vett etnikai határokat. Következésképpen a szent
istváni örökséghez vagyunk hűségesek, amikor ebben a közjogi formában is elkötelezettek
vagyunk a nemzet újraegyesítése mellett.

Nagyon fontos látni, hogy a kiugró pontunk abszolút emberi jogi megfontoláson
nyugszik, ez a mondat így fogalmazható meg, hogy mindenkinek annyi állampolgársága
lehessen, ahány valós identitása van. Egyébként én nem tekintem, és egyikünk sem tekinti
Magyarország nemzeti jellegére, nemzetbiztonságára veszélyes, kockázatot jelentő dolognak
azt, hogyha mondjuk, a Duna vonalán egy magyar nemzetiségű állampolgár fölveszi a román
állampolgárságot, vagy mondjuk, a Pilisben egy szlovák nemzetiségű magyar állampolgár
fölveszi a szlovák állampolgárságot, vagy például az én választókerületemben, ha egy Bátyán
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élő horvát nemzetiségű magyar állampolgár fölveszi a horvát állampolgárságot. Ahogy ezt mi
nem tekintjük negatívnak, ugyanúgy azt gondolom, elvárható, hogy a körülöttünk lévő
országok se tekintsék ezt ellenük irányuló, az ő érdekeiket bármiben sértő dolognak, ha az ő
területükön élő magyar nemzetiségű állampolgáraik fölveszik a magyar állampolgárságot is.

Egyébként megjegyzem, látható, hogy a világ ebbe az irányba megy. Erre azt
mondhatom, hogy ez a szívemnek kedves, de aki szívének nem kedves, az is szembesül azzal,
hogy a nemzetek szinte mindegyikének egyre jelentősebb része nem él állandóan annak az
országnak a területén, amelynek állampolgára. Ha már itt vagyunk, az uniós elnökség
tekintetében például egyre több ember dolgozik hosszabb-rövidebb ideig valamilyen külföldi
országban, ahol esetleg férjhez megy, vagy hosszú ideig ott marad, és megszerzi az ottani
állampolgárságot is. Őrültség lenne emberi jogi sérelmekre hivatkozni, és megfosztani ezeket
az embereket az eredeti állampolgárságuktól, hiszen ezek az emberek az ország javára és
gyarapodására vannak. Miért lenne jó, ha ezeket az embereket elveszítenénk? Ezért
általánosságban is mondhatom azt, hogy minden nemzetnek érdeke, hogy az „ahány valós
identitás, annyi állampolgárság” elve megvalósuljon.

Az sem titok, hogy az állampolgársági törvényünk a magyar sajátosságoknak
megfelelő, de leginkább talán a román állampolgársági törvényhez hasonlítható. Van ennek
néhány rendkívül előnyös eleme: először is a román állampolgársági törvény rendkívül jó.
Másodsorban, hogyha Románia törekszik a havi 10 ezer útlevél kiadására Moldáviában,
illetve Nyugat-Európában a világon szanaszét élő románság tekintetében, akkor nyilvánvalóan
nem szólhat senki egy szót sem, hogyha mi az erdélyi magyarság tekintetében hasonlót
teszünk.

A másik, hogy az uniós fórumok tekintetében nyilvánvalóvá tettük, hogy ha
számunkra nem probléma az, hogy Románia az Unión kívüliekre, például a Moldávia
területén élőknek nagy számban ad útlevelet – megjegyzem egyébként, hogy Portugália,
Spanyolország, Olaszország hasonlót tesz például Dél-Amerikában –, akkor az uniós
fórumoknak sincsen semmiféle alapjuk arra, hogy kritizálják azt, hogy Magyarország például
a kárpátaljai vagy a vajdasági magyarok esetében, sokkal kisebb számban egyébként,
ugyanezt biztosítja.

Az sem titok, hogy a román állampolgársági törvénynek van egy olyan viszonylag
szerencsés része, hogy például a Besszarábiában élő románokra is ki lehessen terjeszteni, és
nyilván kevés besszarábiai román tud államigazgatási papírt mutatni arról, hogy az ősei a
román királyság polgárai voltak – az anyakönyvezés és a nyilvántartás ugyanis meglehetősen
hiányos –, ebből kifolyólag olyan állampolgársági törvényt hoztak, amelyben elég, ha azt
mondja, hogy valószínűsíthető, vélelmezhető a származás. Ha ez elfogadható a besszarábiai
románság tekintetében, akkor úgy vélem, elfogadható a csángóság tekintetében is. Ezért,
kifejezetten a csángókra való tekintettel fogalmaz a törvényünk is ebben a formában. A
lényeg tehát az, hogy mindenki megkaphatja a magyar állampolgárságot, akinek az őse a
magyar királyság területéről származott. Itt szeretném jelezni nagyon hangsúlyosan, hogy az
etnikai hovatartozástól függetlenül igaz ez, és ezért nem diszkriminatív a magyar
állampolgársági törvény, mert nem tartalmaz etnikai diszkriminációt. Ha egy brassói szász
igényli a magyar állampolgárságot, akkor ő ugyanúgy megkaphatja, mint egy román vagy egy
székelyföldi magyar. Tehát nincs etnikai diszkrimináció a törvényben.

A nyelvtudás tekintetében pedig nyilvánvaló, hogy a nyelvjárásokra, illetve arra való
tekintettel, hogy az emigráció 3., 4., 5. nemzedékétől már aligha várható el az irodalmi szintű

magyar tudás, ezért a magyar tudás megkövetelése csak az ügyintézés tekintetében áll fenn,
nem pedig a tekintetben, hogy mondjuk, az irodalomtudományok doktora legyen a kérelmező.

Ezen összefoglaló alapján látható tehát, hogy mi az állampolgársági törvény
koncepciója, amely mindenben megfelel az európai uniós országok gyakorlatának, semmi
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olyan plusz nincs benne, ami ne lenne a körülöttünk lévő országoknál is látható, és ezzel a
törvénnyel valósítjuk meg a nemzet közjogi egyesítését.

Azt is el kell mondanom, hogy kétirányú támadás, bizalmatlanság volt az
állampolgársági törvénnyel kapcsolatban. Az egyik vád azt mondta, hogy közigazgatásilag
nem lehet lebonyolítani ilyen tömegű állampolgárság megadását, a másik pedig az volt, hogy
ez meg fogja terhelni a körülöttünk lévő országokkal való viszonyt. Örömmel jelentem a
bizottságnak, hogy a közigazgatás fölülmúlta önmagát, hiszen nemcsak hogy szakmailag
hibátlanul bonyolítja le, hanem mentalitásában is olyan empátiával, hogy a beszámolók
szerint katarzist élnek át azok az emberek, akik beadják az állampolgársági igénylésüket, és a
legnagyobb empátiával fogadja őket az az államigazgatás, amelynek, mondjuk úgy, hogy nem
karizmája.

A másik pedig, hogy nem hogy nem lett feszült a körülöttünk lévő országokkal való
viszony, hanem azt mondanám, hogy ilyen jó viszony a körülöttünk lévő utódállamokkal még
nem volt. Nyilvánvaló – és most néhány szót mondanék a körülöttünk lévő országok
vonatkozásában –, Szlovákia tekintetében kétségkívül vannak problémák, azonban arra kérek
mindenkit, hogy hasonlítsa össze a mostani időket, amikor két jobbközép kormány tárgyal
egymással, azokkal az időkkel, amikor két szocialista kormány tárgyalt egymással, a
Gyurcsány-Ficó időszakban. Igaz ez még akkor is, hogyha a szocialista Ficó-kormány
legnagyobb dicsőségére, miután egy fasiszta párt is tagja volt annak a koalíciónak – a Slota-
féle párt –, sokkal feszültebb volt az akkori viszony. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy ha már
akkor két jobbközép kormány lett volna, akkor egyáltalán nem kerül sor a szlovák
állampolgársági ellentörvényre, amely Szlovákia számára is várhatóan nehéz helyzetet
teremtett. Azt gondolom, külpolitikailag mindenképpen megállapíthatjuk azt, hogy az, amit
korábban kisantantnak neveztek, ez most nem állt össze ellenünk.

Ha megengedik, most néhány mondatban végigmennék a körülöttünk lévő
országokban kialakult helyzeten. Szlovákiával természetesen törekszünk az együttműködésre,
a párbeszédre, de azért azt nyilvánvalóvá tettük a nemzetközi joggal összhangban, hogy az
állampolgársági törvény minden ország belügye. Tehát elmúlt az az idő, amikor más ország
belpolitikájának kedvéért emberi jogokat és magyar nemzeti érdekeket ennek alárendeltünk.
Szlovákia tekintetében még annyit szeretnék mondani az ellentörvény kapcsán, akár
üzenetként is a felvidéki magyarság számára, hogy ne féljenek, a Magyar Köztársaság sem a
Szlovák Köztársaságnak, sem senkinek, semmiféle adatot nem szolgáltat ki az állampolgárság
tekintetében.

Itt is szeretném még egyszer leszögezni, hogy azok a problémák, amelyek e
tekintetben Szlovákiában vannak, semmiképpen sem a szlovák néppel kapcsolatban vannak,
ugyanis a mi kezünk a szlovákság felé mindig ki volt nyújtva. Számunkra természetes az,
hogy minden nehézség ellenére minden Magyarországon élő szlovák nemzetiségű
honfitársunk, minden nehézség nélkül felveheti a szlovák állampolgárságot, és természetesen
minden nehézség nélkül részt vehet a szlovákiai választásokban. Isten éltesse őket, de azt
gondolom, hogy ugyanezt elvárhatjuk a felvidéki magyarság tekintetében is.

Romániával kapcsolatban örömmel jelentem, hogy semmilyen probléma nem volt,
zökkenőmentesen történik az állampolgárság megadása. Itt jegyzem meg, hogy a tanügyi
törvény elfogadása fontos mérföldkő volt, de természetesen vannak még dolgok, amiket mi
szeretnénk még a törvényben látni, de valóban mérföldkő volt az oktatási törvény elfogadása.
Itt is szeretném jelezni, hogy egyébként pedig mélységesen elkötelezettek vagyunk Románia
schengeni határhoz csatlakozása tekintetében.

Szerbia esetében is óriási változás van. Részint a kulturális autonómia bizonyos
értelemben megvalósult Szerbiában, a Vajdaságban, a Magyar Nemzeti Tanács tekintetében,
és Szerbia semmilyen nehézséget nem gördít a magyar állampolgárság felvétele tekintetében,
bár üdvös lenne, ha a belgrádi kormány az anyakönyveket visszaadná a magyar katolikus és
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református egyháznak, hiszen az állampolgársági kérelmekhez ezek szerencsések lennének.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az első Orbán-kormány idején mi visszaadtuk a
magyarországi szerb ortodox egyház részére az összes ilyen típusú iratot. Szerbia hozzáállását
tehát nagyra értékeljük, de megjegyzem, ők ugyanezt hajtják végre saját állampolgáraikkal
kapcsolatban. És itt szeretném még jelezni, hogy mindenben támogatjuk Szerbiának az
európai uniós csatlakozását.

Ukrajna tekintetében kétségkívül vannak jogi problémák, mert az Ukrán Köztársaság
elméletileg nem ismeri el a kettős állampolgárság lehetőségét. Azonban fontos látni azt, hogy
ez nem a magyarok ellen van, hanem elsősorban a Dnyeperen túli oroszok miatt. E
tekintetben megértők vagyunk, és nagyra értékeljük, hogy zökkenőmentesen történik a
magyar állampolgárság kiadása Ukrajna vonatkozásában is. Így szükségesnek látom
leszögezni azt, ami többször fölmerült, ami nem új keletű dolog, mert a nemzetközi
egyezmények nagyon pontosan rögzítik, hogy természetesen, hogyha van olyan magyar
nemzetiségű ukrán állampolgár, aki Ungváron fölveszi a magyar állampolgárságot, attól még
rá Ukrajnában az ukrán törvények vonatkoznak. Tehát a magyar állampolgárság felvétele nem
jelenti az ukrán törvények alóli mentességet. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az utóbbi
időben lehetett hallani hasonlókat.

Nyugaton, a világ nyugati felén élő magyarság tekintetében, ami a viharos történelmi
időkből ered, különösnek fontosnak érzem azt, hogy a magyar szervezetek bevonása történjen
meg az állampolgárság kiadásánál, hiszen sok esetben nagyon nagy távolságra laknak
egymástól, szétszórtan élnek a magyar nemzetiségű emberek, tehát nem várható el, hogy a
nagykövet vagy a konzul minden települést végigjárjon. Ugyanakkor arra is föl kell hívni
konzuljainkat, hogy például az Egyesült Államokban tegyenek egy körutat – és ebben kérem a
bizottság segítségét is, ha ilyen külföldi utakat vállalnak –, a régi magyar szervezetekkel
egyeztetett időpontban járják körbe az adott országot, és gyűjtsék be az állampolgársági
igényeket, hiszen nem várható el, hogy ezer kilométert utazzon valaki azért, hogy beadja az
állampolgársági kérelmét.

A következő, amiről szeretnék néhány szót szólni, hogy körülbelül 170 embert
neveztünk ki mindennek a lebonyolítására. Ebből körülbelül 100 ember itt, Magyarországon
dolgozik az adminisztrációval, és 70 ember zömmel konzulként, munkatársi minőségben a
körülöttünk lévő országokban segíti az állampolgárság kiadását. Létrehoztuk a
demokráciaközpontokat, ez Románia vonatkozásában 30, Szerbia vonatkozásában 6+15, de itt
is szeretném jelezni, hogy minden olyan szervezetnek a segítségére számítunk annak
tudatosításában, hogy hogyan lehet az állampolgárságot megszerezni, aki ebben segítségünkre
van. És itt szeretném megköszönni még egyszer a miniszteri biztos úrnak, illetve Répás
Zsuzsának és csapatának, hogy egyetlen fillér nélkül kifejlesztették azt a honlapot, amelyik
mindenki számára teljesen világosan leírja, hogyan s mi módon lehet megszerezni az
állampolgárságot, és minden gyakorlatban felmerülő kérdésre választ kaphatnak; ez nagy
segítségünkre volt a kiadás tekintetében.

Január 1-jén, a gyakorlatban 3-án kezdődött az állampolgárság kiadása, és tisztelettel
jelentem a bizottságnak, hogy napi 800 kérelem beadása történik meg minden zökkenő,
minden panasz, minden fennakadás nélkül. Most tartunk körülbelül a 30 ezredik beadványnál.
Egész pontos számot azért nem tudok mondani, bár a 30 ezer viszonylag pontos szám, de
miután bármelyik magyar önkormányzatnál be lehet nyújtani, és a kisebb önkormányzatok
papír alapon küldik tovább feldolgozásra, és nemcsak elektronikus úton követhetjük ezt
nyomon, ezért tudok csak hozzávetőleges számot mondani. Körülbelül 30 ezer körül van az
egész világon, ami itthon feldolgozásra került, és körülbelül 4 ezer kérelem feldolgozása ért
véget. Örömmel jelenthetem, hogy március 15-éhez kapcsolódóan, mint ahogy jeleztük is,
hogy 3 hónapon belül felvehetik az állampolgárságot, március 14-én elkezdjük az
állampolgárság tényleges kiadását és az állampolgári eskü letételét.
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Annyit szeretnék még mindehhez hozzátenni, hogy maga az állampolgárság igazolása
egy hivatalos A/4 papíron fog történni megfelelően szép kivitelben és hamisítást kizáró
nyomdatechnikával, amin rajta lesz a honosított személy pontos neve, személyi adatai,
mégpedig magyar helyesírással, amit nagyon fontosnak tartok. Tehát a neve is és a születési
helye is magyar helyesírással lesz rajta. Tehát például nem az lesz rajta, hogy Cluj, hanem
hogy Kolozsvár. Ugyanannak a papírnak a másik felén pedig a teljes azonosíthatóság végett
fel van tüntetve román, szlovák vagy orosz nyelven a név és a helység. Mindenki fog kapni
egy hatósági igazolványt, ami kivitel tekintetében olyan, mint a lakcímkártya, ami tartalmazni
fogja az illetőnek a személyi számát. Itt is szeretném jelezni azt, hogy nincs külhoni személyi
szám meg magyarországi személyi szám, pontosan ugyanolyan személyi száma lesz a
kedvezményesen honosítottnak, mint amilyen bármelyikünknek van.

Befejezésül: azt gondolom, hogy ez tényleg egy sikertörténet, tényleg a nemzet nagy
pillanata, amikor ez megvalósul, ezért mindenkinek szeretném megköszönni a segítségét.
Köszönöm a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak hozzáállását, a munkáját, a
külügy munkáját, Wetzel Tamás kormánybiztos úr munkáját, és nagyon fontosnak ítélem a
bizottság munkáját is, részint, hogy rendszeresen beszámolhassunk az állampolgársággal
kapcsolatos kérdésekről, illetve, a bizottság, amikor külföldi útjain van, akkor az adott
külhoni emberekkel találkozva bíztassa őket arra, hogy az adott országban lévő magyar
szervezetekkel szoros kapcsolatot tartsanak, és az adott országban való országjárás intenzíven
történhessen. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg, hogy itt lehettem és elmondhattam
mindezt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes úrnak a tájékoztatóját. Tisztelt
Bizottság! Azt javaslom, hogy a kérdések és a vélemények körét vonjuk össze, hiszen
házelnök úr, illetve miniszterelnök-helyettes úr jelezte, hogy munkája nem engedi meg, hogy
bizottságunk több napirendi pontjánál jelen legyen. Megadom most a szót
képviselőtársaimnak, alelnöktársaimnak. Kőszegi Zoltán!

Képviselői kérdések, észrevételek

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt szeretném
elmondani, hogy nagyon megtisztelő számomra, hogy ebben a bizottságban részt vehetek, és
azt hiszem, mindannyiunk számára, akik itt dolgozni fogunk, egy elégtétel is. Nagyon sokat
dolgoztunk a magunk életében is azért, hogy a nemzeti újraegyesítés megtörténjen, és itt most
erre egy lehetőséget kapunk. Azt hiszem, ez a sors kegye, és hál’ Istennek a választók akarata
is érvényesül ezáltal.

Nekem miniszterelnök-helyettes úrhoz lenne egy konkrét, gyakorlati kérdésem,
pontosabban észrevételem. Kárpátaljáról jelezték azt, hogy annak idején a szovjet, illetve az
ukrán hatóságok bizonyos egyházak működését ellehetetlenítették, ezáltal eltűntek
anyakönyvek, és bizony ez akadályokat gördít nagyon sok magyar embernek, hogy az
állampolgársági kérelmét benyújtsa. Azt kérik, hogy jó lenne, ha ezeket az akadályokat
feloldanánk, ugyanis előfordul olyan család, például egy ötgyermekes magyar édesanya nem
tudja a saját állampolgársági eljárását elindítani. A gyermekei állampolgárságát el tudja
indítani, viszont ő a szülei anyakönyveit már nem tudja megszerezni, mert annak idején a
hatóságok megsemmisítették ezeket. Bizonyára mindenki tudja, hogy a görög katolikus
egyház működését szüntették meg, és akkor minden dokumentumot eltüntettek. Mivel ez
feltétele, hogy be tudja nyújtani a kérelmét, ezért ő nem tud magyar állampolgárrá válni a
családjával együtt, ami egy szomorú dolog, hogy készülnek az állampolgársági esküre, és
lehet, hogy épp az ötgyermekes édesanya nem fogja tudni az állampolgársági esküt letenni.
Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy jó lenne, ha ezeket az akadályokat elhárítanánk.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin alelnök asszony.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Házelnök
Úr, Miniszterelnök-helyettes Úr! Egyrészről én magam is szeretném üdvözölni ennek a
bizottságnak a létét, melynek kereteiben jó lehetőség nyílik arra, hogy a törvényalkotásban a
bizottság mindenkori lehetőségét megteremtse, hogy a nemzeti értékeket figyelemmel kísérje,
ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy mi magunk segítsük azt a munkát, ami részben a
kormányzat részéről folyik.

Nekem egyetlen kérdésem lenne az eskütétellel kapcsolatban. Valóban nagyon szép
gondolat, hogy március 15-én teszik le az állampolgársági esküt, teljesen természetes, hogy a
nemzeti ünnephez kötődően, egy mindannyiunk számára ünnepélyesebb keretek között
történik, de én azért reménykedem abban, hogy nem tízezer, hanem százezres számban kerül
erre sor. Ezeknek mi lesz a módja, és hogyan történik?

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Stágel Bence!

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszterelnök-helyettes
Úr! Egy rövid kérdést szeretnék feltenni. Nagyon örömteli hír volt az két héttel ezelőtt, hogy
az ifjúsági albizottság Sepsiszentgyörgyön tartotta a kihelyezett ülését. Azt gondolom, hogy a
Magyar Országgyűlés, a magyar parlamentarizmus életében is ez egy történelmi esemény
volt. Amellett, hogy itt nemzeti összefogást sürgetünk, az én kérdésem arra irányulna, hogy a
nemzedéki összefogás mikor valósul meg. Nagyon fontos volna ez nekünk, magyarországi
ifjúsági szervezeteknek, és amikor az erdélyi ifjúsági szervezetek vezetőivel beszéltünk erről,
már kaptunk visszajelzést, hogy hány fiatal igényelte a magyar állampolgárságot. Azt
gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is közösek a teendőink, és nagyon fontos az, hogy ezzel
kapcsolatban is kellő információnk legyenek. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy az új
nemzedék, a fiatalok kérvényeivel kapcsolatban is kapjunk tájékoztatást. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Házelnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Inkább egyfajta beszámolót szeretnék itt
mondani egy pár olyan eseményről, amely az elmúlt időszakban a mai témával kapcsolatosan
lezajlott, és ennek részesei voltunk. Az egyik, hogy január 6-án elnök úrral együtt
demokráciaközpontot nyitottunk Brassóban, ami egy nagyon tanulságos és jó hangulatú
esemény volt. Roppant nagy volt az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt, sőt én egy
napot még ott maradtam, hiszen ez szülővárosom – aki nem tudná –, és másnap tartottam a
volt iskolámban egy fórumot, ahol a kérdések nem meglepően, mintegy 95 százalékban az
állampolgársággal kapcsolatosan érkeztek, és inkább technikai jellegű kérdések voltak,
mintsem politikai jellegű kérdések.

Ezt követően még volt egy érdekes esemény, ugyanis Strasbourgban részt vettem az
Európa Tanács szokásos első negyedévi ülésén, ahol Basescu román államfő ott volt, és
feltettem neki egy kérdést. De nem is ez az érdekes ebben, hanem inkább az, hogy beszédében
ő azt mondta, hogy Románia tavaly 170 román útlevelet adott ki, nem is állampolgárságot,
hanem román útlevelet adott ki a határon túl élő román állampolgároknak. Úgyhogy ez egy
igen szép szám, talán még nagyobb is, mint amit miniszterelnök-helyettes úr mondott.
Ezenkívül pedig, mivel beszélek románul, a folyosón tudtunk váltani néhány szót az elnök
úrral, ahol mondta – megpróbálom szó szerint idézni –, hogy bár más országokkal is csak fele
olyan jó volna a kapcsolat, mint a Magyarországgal. Ez azt jelenti, hogy ez a törvény, amit
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tavaly hoztunk, nem rontotta meg a kapcsolatot, hanem gyakorlatilag inkább épült ez a
kapcsolat, minthogy megromlott volna.

Egy másik dolog, hogy hogyan állnak a magyar hatóságok ehhez az ügyhöz. Sajnos
éppen a napokban jutott el hozzám egy olyan észrevétel, hogy nem a magyar helyesírás
szerint akarták leírni valakinek a nevét, akit Ildikónak hívnak – marosvásárhelyi az illető –„c”
betűvel volt írva, és így is akarták hagyni. Emiatt volt egy kis veszekedés az illető hölgy és a
hatóság munkatársa között, és végül a hölgy nem adta be a kérelmét, hanem majd megpróbál
máshová fordulni.

Ezeket szerettem volna elmondani önöknek itt beszámolóként, máskülönben én
magam nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ennek a bizottságnak tagja lehetek, sőt
egyfajta kötelességemnek is érzem, minthogy határon túli magyarként a parlamentnek tagja
vagyok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona képviselő asszony!

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Bizottság!
Nagyon örülök, hogy én is részt vehetek a bizottság munkájában, és jó volt hallani
miniszterelnök-helyettes úr bíztató szavait, de azért én mégis szeretném most megfogalmazni
az aggodalmaimat a délvidéki helyzettel kapcsolatban, ugyanis nagyon kedvezőtlen híreket
kaptam a Délvidéki Mártírium kivizsgálásával kapcsolatban. Nem tudom, lesz-e valamilyen
lehetőség ennek részletes megbeszélésére és a gondok enyhítésére. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódóan mondanám el, hogy miniszterelnök-
helyettes úr tájékoztatott arról, hogy Pásztor István, a VMSZ elnöke éppen ezekben a
percekben az MTI-ben ad ki egy olyan nyilatkozatot… (Dr. Semjén Zsolt: Igen, ott kellene
nekem is lennem.) …adná a nyilatkozatot, ha miniszterelnök-helyettes úr nem itt lenne nálunk,
a ’40-es évek atrocitásairól.

Kapcsolódva képviselőtársaimhoz, házelnök úrhoz, hadd mondjam azt el, hogy én
magam is szimbolikusnak is érzem azt, hogy létrejött ez a bizottság, hiszen sem az elmúlt
húsz évben, sem az azt megelőző több évtizedben – mondták, 90 évben – hasonló bizottság
nem működött, nem működhetett különböző okok miatt ebben az épületben, a Magyar
Országgyűlésben. Ebből a szempontból óriási jelentősége van annak, hogy egyáltalán ma, itt,
a Magyar Országgyűlésben, a Nemzeti összetartozás bizottságának alakuló ülésén vehetünk
részt. Azt gondolom, hogy emellett nagyon fontos az, hogy minden olyan területre
ellátogassunk, ahol magyarok élnek szervezett vagy nem szervezett formában, és személyes,
fizikai jelenlétünkkel is segítsük akár a honosítás továbbvitelét, gyorsabbá tételét, akár a civil
kapcsolatok építését, egyáltalán az emberekben azt a tudatot erősítsük, hogy Magyarország, a
magyar kormányzat mindig gondol rájuk, a magyar országgyűlési képviselők, ha tehetik,
akkor mindig részt vesznek programjainkban. Köszönöm.

Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt
hiszem, hogy nem túlzás a történelmi jelzőt emlegetni a mai nap kapcsán, és két apró dologra
szeretném a bizottság figyelmét felhívni. Amellett, hogy örömmel halljuk és tájékozódunk a
beszámolókról, és halljuk, hogy az állampolgárság kiterjesztése és a nemzeti regiszter
elkészítése, folyamata gőz erővel halad, mindemellett szeretnék két nagyon fontos dolgot
megemlíteni, amelyekre figyelmet kell szánnunk, figyelmet kell fordítanunk.

Egyrészt azt hiszem, a határon túli kapcsolatok illegalitásában kialakult civil
kapcsolati háló feltérképezése szerintem szintén nagyon fontos lesz, mert eddig ez tartotta
életben a kapcsolatokat. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy ami működtette
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elsősorban a határ menti települések, régiók állandó működését, azt a vérkeringést, ami
intenzívvé tudta tenni azoknak az elhaló félben lévő nemzettesteknek az életét, amelyek
egyébként a saját országaikban ugyanilyen zárványtérségekké alakultak át, mint amilyen
zárványtérségek lettek az anyaország azon területei, ahol nagyon nehéz volt a határon át
közlekedni. Mégis voltak kapcsolatok, és ezek a civil kapcsolatok kitartottak a mai napig, és
meg is erősödtek a rendszerváltozás után. Ezek részint civil szervezeteken keresztül működő
kapcsolatok, részint egyházi közösségek, cserekapcsolatok, testvérkapcsolatok, intézmények
kapcsolatai, de lehetnek ezek kulturális, művészeti alapú kapcsolatok is, amelyek szintén
nagyon fontosak, mert ezek közös alkotóterepek, alkotótáborok formájában léteznek, amelyek
nagyban segítik az együttműködést. De ismertek olyan jól működő egyetemi kapcsolatok is,
amelyek nem feltétlenül nemzeti alapon szerveződnek, hanem a két szomszédos ország
együttműködése révén a tudományos kutatók, fiatalok, egyetemi hallgatók képesek az
együttműködés révén erősíteni saját identitásukat, és úgy vélem, ezt a folyamatot segítheti
most a brüsszeli együttműködés is. A nemzeti regiszter, ha elkészül, ezeket is érdemes lesz
feltérképezni, hogy milyen egyéb kapcsolatrendszerek léteznek, amelyek nagyban segítik,
segíthetik nemcsak az együttműködést, hanem a helyi identitás megerősítését is.

Van még egy ugyanilyen fontos szegmens, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, ez
pedig szerintem kiemelten fontos, és ennek a bizottságnak talán ezzel is foglalkoznia kell,
legalábbis meg kell, hogy fogalmazza, artikulálnia kell, hogy a helyi kulturális identitást
segíteni kell innen, Magyarország házából, mert itt megvan minden eszközrendszer, feltétel,
amivel ezt segíteni tudjuk, hiszen nekünk nagyon fontos célunk, hogy azok a határon túl élő

emberek, akik az elmúlt évtizedekben azt választották, hogy otthon helytállnak, és otthon
maradnak, nekik minden segítséget meg kell adnunk ahhoz, hogy a következő generációk se
veszítsék el az identitásukat. Erre pedig nagyon-nagyon fontos eszköz az anyanyelv ápolása, a
hagyományok, a kultúra ápolása. Egyébként nagyon jó példák is vannak erre, a Kossuth
Rádió rendszeresen beszámol ilyen szerveződésekről. Minden olyan apró forrás, ami ebben a
segítségükre lehet, és minden olyan anyaországi figyelmesség, ami ebben segítséget jelent, azt
hiszem, hogy kulcskérdés, és remélem, a jövőt szolgálja, és a feladatunkká kell, hogy váljon.
Köszönöm szépen a lehetőséget és hogy ebben a munkában részt vehetek.

ELNÖK: Köszönöm szépen Hoppál képviselő úrnak, hogy néhány ilyen munkatervi
ötletet is felvetett. Úgy látom még Révész Máriusz képviselő úr kíván szólni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Számomra is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ebben
a bizottságban részt vehetek, és hogy gondolt rám a Fidesz-frakció. Személyes tapasztalataim
alapján is azt tudom megerősíteni, hogy óriási bizakodás figyelhető meg azok között a határon
túli magyarok között, akiket én ismerek, és többen azt mondták, hogy az anyaországba vetett
bizalmuk lassan kezd visszatérni. Ezenkívül egyetlen apróságra szeretném felhívni a
figyelmet, ugyanis néhány önkormányzatnál van némi zavar abban, hogy milyen papírok is
kellenek pontosan, miről kell igazolás, a magyar igazolvány mit igazol és mit nem. Szerintem
hasznos lenne kiküldeni az önkormányzatoknak egy tájékoztató körlevelet, mert biztos, hogy
vannak ilyen gondok, bár konkrét példákat most nem tudok mondani, viszont egy tájékoztató
levél után az önkormányzatoknál a kiadás gördülékenyebben tudna menni. Kicsiny apróság
ez, de nagyon fontos tud lenni. Köszönöm szépen, képviselő úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm én is a bizottságot, kiemelten vendégeinket, elnök urat, miniszterelnök-helyettes
urat, biztos urat. A Jobbik természetesen üdvözölte ennek a bizottságnak a létrehozását,
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nagyon örült a bizottság felállításának, még akkor is, ha a kormánypártok nem bíbelődtek túl
sokat az előkészítésével és az előzetes egyeztetéssel. Ezzel együtt természetesen örülünk
annak, hogy létrejött, mert nagyon fontosnak tartjuk a létét, és nagyon örülünk, hogy mi is
részt veszünk benne. Azzal együtt szeretném ezt kiemelni, mert a másik két ellenzéki párt
elkötelezettségét, úgy gondolom, jól jelzi itt mellettem a két üres szék az asztalnál jobbról és
balról. Én nagyon sajnálom, hogy nincsenek itt, pedig azt hiszem, hogy ilyen kérdésben akkor
tudnánk jól és hatékonyan fellépni, ha ezekben a kérdésekben teljes konszenzust tudnánk
elérni. Remélem, a későbbiekben meg fogják gondolni magukat, és újragondolják mostani
álláspontjukat, mi mindenesetre itt vagyunk, és ennek nagyon örülünk.

Elnök úr azt mondta, hogy véleményeket és kérdéseket is meg lehet fogalmazni, ezért
a véleményem megfogalmazása után egy-két kérdést is feltennék. Én úgy gondolom, hogy a
Jobbik általában, de kifejtettük már többször, hogy konstruktív ellenzékként gondolunk
működni, éppen ezért igazából a nemzetpolitikai kérdésekben sokszor az „ellenzéki” jelzőt
sem tartjuk feltétlenül indokoltnak, tekintettel azokra a fontos törekvésekre, amelyeket a
kormányzat az elmúlt félévben megfogalmazott. Azonban ehhez hozzá kell tennem, jó,
hogyha a konstruktív ellenzékhez konstruktív kormánypártiság is tartozik. Amit Kövér elnök
úr mondott, egyetlenegy kérdésre hadd térjek ki, ez a szavazati jog kérdése, amit elnök úr
érintett.

Az állampolgárság, a szavazati jog kapcsán számos olyan kérdés van itt, ami a mi
korábbi programunkban szerepelt. Nagyon fontos elvárások ezek, és nagyon örülünk, hogy
ezekkel azonosulni tudtak, mert ebben nagyon fontos dolog a szavazati jog és a külhoni
magyarok képviseletének kérdése vagy kettőssége. Szeretném azonban felhívni a figyelmet
arra, hogy azokban az országokban, ahol a külhoni állampolgárok képviselete sajátos rendszer
szerint zajlik, e mögött általában pártpolitikai megfontolások vannak. Mi sokkal
hasznosabbnak tartjuk azt, hogyha ilyenfajta megkülönböztetést nem tennénk magyar
állampolgárok között, ugyanazt a szavazati jogot szeretnénk nekik is megadni, mint a
miniszterelnök-helyettes úr is utalt rá, hogy egyfajta állampolgárság van, és ehhez szavazati
jog társul, ezért nem tartjuk szerencsésnek ebben különbséget tenni. Mi azt szeretnénk, hogy
mindenkinek egyformán járjon a szavazati jog, mi ezt tartanánk az egyik legfontosabb
dolognak ebben a kérdésben.

Egy-két konkrétumot hadd mondjak el én is az állampolgársági kérelmek beadásával
kapcsolatban. Kitűnt a korábbi kérdésekből, de hozzánk is többen fordultak a görög katolikus
egyház eltűnt irataival kapcsolatban. A probléma itt az, hogy gyakorlatilag betiltották az
egyház működését, és megsemmisítettek nagyon sok anyakönyvet, ezért az iratok beszerzése
gondot okoz. És ha már Kárpátaljánál tartunk, utalok rá, hogy elég rémítő hírek is jönnek, sok
olyan információ érkezik Kárpátaljáról, hogy kitől, milyen igazolást lehet beszerezni, és hogy
a különböző pártok és szervezetek hogyan járnak el ezeknek az igazolásoknak a kiadásával
kapcsolatban. Nem tudom, hogyan lehetne ott a tájékoztatáson egy kicsit javítani, de egy-két
kérdésben magam érdeklődtem a konzulátuson, és kiderültek problémák, amiket én most itt
nem akarok részletezni… (Dr. Semjén Zsolt: De megköszönném, ha elmondaná.)

Azt látjuk, hogy az ott lakók nagyon nincsenek tájékoztatva azzal kapcsolatban, hogy
milyen jellegű iratokat, igazolásokat kérhetnek és hogy honnan, és olyan információk is
vannak, hogy csak akkor jutnak hozzá, kaphatnak igazolást, ha például belépnek valamelyik
ottani pártba. Ezekről meggyőződtünk, ezek valós problémák. Talán ezért is van, hogy
Kárpátalján egy kicsit nehézkesebben megy ez a dolog, mint a többi régióban; erre szerettem
volna konkrétan kitérni.

A másik dolog a fordítás kérdése. Azt szeretném kérdezni, hogy nincs-e lehetőség
arra, ugyanis arról volt szó, hogy az állampolgárság igénylése ingyenes. Elvileg igen,
valójában tudjuk, hogy a dokumentumokat le kell fordíttatni, ami költségekkel jár. Nem
lenne-e lehetőség arra, nem gondolkodott-e a kormány azon, hogy adott esetben a
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konzulátusokon dolgozók bevonásával ezeket az iratokat le lehetne fordíttatni. Sokszor olyan
dokumentumokkal érkeznek az igénylők, amelyek csak az adott ország nyelvén vannak
kitöltve. Nem lehetne-e az ott dolgozók segítségét kérni ezek lefordításában, hogy ne kelljen
ezért pénzt kiadniuk az állampolgárságot igénylőknek.

És még egy dolgot szeretnék megemlíteni: határon túli magyarok, fiatalok kerestek
meg engem a pályázatokkal, az ifjúsági pályázatokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatban. Hogy áll
az a jogharmonizáció, egyáltalán milyen elképzelések vannak, mi lesz azokkal a
pályázatokkal, ösztöndíjakkal, részképzési lehetőségekkel és egyebekkel, amelyeket eddig
határon túliaknak, fiataloknak adtak, írtak ki, és ezeknek a feltétele az volt, hogy ne legyen az
illető magyar állampolgár. Hogyan fogjuk ezt ezeknél a konkrét eseteknél áthidalni?
Egyáltalán van-e ilyen gondolkodás a tárcáknál?

Végül engedje meg, miniszterelnök-helyettes úr, ez már az előttünk fekvő törvény
kapcsán jutott eszembe, és egy Kárpátaljáról elszármazott szimpatizáns keresett meg ezzel a
javaslatával, amit szeretnék most tolmácsolni. Nagyon jól és helyesen – és erről nem is
beszélek –, már az állampolgársági törvény nyári módosításába belekerült a személynevek
magyar nyelvű használata. Igen ám, de azt írja ez az úriember, hogy bár magyar nyelven
használja a személynevét, az igazolványába az édesanyjának a leánykori neve ukrán nyelven
fog belekerülni, mert a törvényben ez nincsen benne. Mi természetesen be fogunk adni ezzel
kapcsolatban egy módosító indítvány, hogy rendezzük ezt a helyzetet, de kíváncsi lennék
előtte miniszterelnök-helyettes úr véleményére, hogy megoldható-e, és lát-e lehetőséget arra,
hogy ennek szellemében az illető édesanyjának a személyneve is magyar nyelven szerepeljen,
és ne csak a kérelmező személyneve, hanem az édesanyjának is a magyar neve kerülhessen
bele. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, ha picit visszaéltem a türelmükkel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Házelnök úr jelezte, hogy szólni kíván.

Dr. Kövér László válaszadása, reagálása

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ, az Országgyűlés elnöke: Igen, egy dologgal kapcsolatban
reflektálnék, egyúttal engedélyt kérek, elnök úr, hogy a reflexió után eltávozhassak. Szávay
képviselő úr, úgy érzem, megszólított, részben a távollévők okán. Nem a védelmükre
szeretném elmondani, mert arra nem szorulnak rá, csak a tényszerűség és a pontosítás
kedvéért szeretném rögzíteni, hogy a legutóbbi házbizottsági ülésen az LMP jelezte, hogy
kíván ebbe a bizottságba bizottsági tagot delegálni, név szerint Dorosz Dávid képviselő urat,
ezért is szerepelt Dorosz Dávid táblája az asztalon, míg az MSZP jelezte, hogy nem kíván
részt venni e bizottság munkájában; tehát ez a különbség a két ellenzéki párt között. Dorosz
képviselő úr ma nem tudott jelen lenni, nyilván volt valami egyéb feladata, teendője, azért
nincs itt. Csak az elvi különbség miatt tartom ezt nagyon fontosnak a két párt jelenlegi
álláspontjának megítéléséhez.

A másik pedig, ami a leendő választójogi reform keretében végrehajtandó ide
vonatkozó pontosításokat illeti, erről van természetesen véleményem, de én nem kívánok
egyelőre állást foglalni ebben az ügyben, nem is az én dolgom, ezt majd a parlament
megvitatja, és eldönti, hogy melyik lehetőség mellett teszi le a voksát. Én csak azt jeleztem,
hogy van két lehetséges irány, és mindkét lehetséges irány előnyeit és hátrányait egyaránt
érdemes számításba venni. Ezen a ponton hadd vitatkozzam egy kicsit Szávay
képviselőtársammal, mert nem tudom, hogy mennyiben állhatnak markánsabb párpolitikai
megfontolások amellett a koncepció mellett, amelyik arról szól, hogy az adott külhoni
magyarságnak autentikus képviseletét teremtsük meg a választójogi törvényben választott
képviselőik által, mint mondjuk azon másik koncepció mögött, amelyben arra hívjuk fel őket,
hogy szavazzanak nyugodtan Brassóban Kalmár Ferenc úrra, hiszen Kalmár úr úgyis itt van a
Fidesz-listán.



- 19 -

Én azt gondolom, hogy az utóbbi megoldás inkább a magyar pártpolitikai kampányok
kiterjesztését jelenti a külhoni magyarok körében, míg az előző, másik megoldás inkább a
saját képviseletükre való koncentrálást ösztönzi az én felfogásom szerint. Mondom még
egyszer, ilyenre és olyanra is vannak megoldások, ez is és az is rendelkezik nemcsak előnyös
oldalakkal, hanem hátrányos következményekkel is, ezért ezeket érdemes nyugodtan és
előítélettől mentesen számításba venni, és eldönteni, hogyan és miként hajtjuk végre. De hadd
tegyem hozzá, hogy a KMKF előkészítő ülésén is elmondtuk, hogy elsősorban meg kellene
kérdezni az érintetteket, hogy ők mit gondolnak erről, hiszen ez is rendkívül fontos, és
egyelőre még várjuk a véleményüket, hogy ők hogyan látják ezt megvalósíthatónak.
Mindenesetre az a szándék, az a felkérés részünkről elhangzott, hogy vegyenek részt aktívan a
KMKF és a MÁÉRT munkájában, és használják fel arra, hogy a magyar választójogi rendszer
megreformálásában a véleményüket mondják el és próbálják saját érdekeiket érvényesíteni.
Ennek a bizottságnak szintén lesz majd jócskán teendője ezzel kapcsolatban.

Köszönöm szépen, elnök úr, és ha megengedi, akkor most elmennék.

ELNÖK: Köszönöm szépen még egyszer, házelnök úr, a tájékoztatóját és a kérdésekre
adott válaszát is. Szeretném átadni az elnöklést Szili Katalinnak.

(Az elnöklési Szili Katalin, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. (Potápi Árpád János kikíséri dr. Kövér Lászlót
az ülésteremből.) Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat illeti a szó válaszadásra.
Miniszterelnök-helyettes úr, parancsoljon!

Dr. Semjén Zsolt válaszadása, reagálása

DR. SEMJÉN ZSOLT nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes: Nagyon
szépen köszönöm. Megpróbálok röviden és személyre szabottan válaszolni. Előrevenném a
Szávay képviselő úr által elmondottakat, mert a házelnök úr érintette, és ehhez kapcsolódóan
szeretnék megemlíteni magam is néhány fontos dolgot.

Én is egyetértek abban a képviselő úrral, amit mondott, hogy ha már a parlament
97,7 százalékkal fogadta el ezt a törvényt, az állampolgársági törvényt, akkor szeretném
remélni, hogy a balliberális oldal is, miután megszavazta a törvényt, akkor ennek
végrehajtását figyelemmel kíséri és ebben partnerünk lesz, ezért mi is nagyon örülnénk annak,
ha az MSZP-s és LMP-s képviselőtársaink itt ülnének. Még akkor is így van ez, hogyha
vitáink lennének, de mindenképp szerencsés lenne, és például Szabó Vilmos képviselő úrnak
a véleményére kifejezetten kíváncsi lettem volna.

(Az elnöklést Potápi Árpád János, a bizottság elnöke veszi át.)

A képviselő úr, amiket említett, ezekkel kapcsolatban szeretnék néhány konkrétumot
mondani, mert ezek valóban fontos kérdések. Az egyik konkrét felvetése az volt, hogy ha
valakinek a neve át van írva, de mondjuk, ott van az édesanyja neve, az is legyen átírva
magyarra. Ezzel az a helyzet, képviselő úr, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha együtt
kezdeményezik, kérelmezik a magyar állampolgárságot, ugyanis mi nem írhatjuk át annak a
nevét, aki azt nem kérelmezte. Tehát, aki nem vesz részt az ügyletben, annak a nevét mi nem
tudjuk egy másik ember papírján átírni. Hogyha az illető és az édesanyja egyszerre kérik,
vagy legalább kérik a magyar állampolgárságot, akkor meg tudjuk csinálni egy egyszerű
névváltoztatással. Az az ember, aki nem szerepel az ügyletben, az ő nevét egy másik ember
okmányában nem tudjuk átírni az ő hozzájárulása nélkül. A kérdésére ez a konkrét válaszom,
hiszen ráadásul másik ország állampolgára az illető. Aki kérelmezi, az magyar állampolgár
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lesz, de ha az édesanyja nem kérelmezi, akkor ő nem lesz magyar állampolgár. Tehát egy
másik ország másik állampolgárának, aki nem kéri a névváltoztatását, annak nevét nehezen
tudjuk átírni egy harmadik személy okmányában. Azzal egyetértek, hogy ez egy létező
probléma lehet, de hogy őszinte legyek, minden erőfeszítés ellenére sem látom ennek a jogi
megoldását. Ha van javaslata, képviselő úr, akkor várjuk, és nem zárkózunk el, hogy
megoldjuk így vagy úgy ezt a problémát. Történetesen, ha édesanyámék maradtak volna
Erdélyben, és én román állampolgárként most kérelmezném a magyar állampolgárságot, én
sem örülnék annak, ha édesanyám neve ékezet nélkül lenne.

Azt a leghatározottabban mondom, hogy semmiféle párt vagy egyéb vonatkozás nincs
a dologban, és szemenszedett hazugság, aki azt állítja, hogy az ő honosítása függvénye lenne
bármilyen párthoz, csoporthoz, bármihez való tartozáshoz. Kárpátaljával ráadásul nincs is
megállapodásunk, és a demokráciaközpontot nem lehet megkerülni. (Szávay István: Igen,
tudom. Tudom.) Azért kényes a kérdés Ukrajna vonatkozásában, mert elvileg Ukrajnában
nincs kettős állampolgárság, ezért valóban a tájékoztatást is csak nagyon óvatosan tudjuk
csinálni, és nem érdekünk semmilyen szempontból az, hogy Ukrajnával kiéleződjön a helyzet
ebben a kérdésben, éppen ezért a tájékoztatás főleg a konzulátuson keresztül történik.

Nyilván más a helyzet Ukrajnában, mint Szerbiában vagy Romániában, de két dolgot
szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a legegyszerűbb dolog az, hogyha fogja magát az
illető, és átjön Magyarországra, és itt kezdeményezi az állampolgársági eljárás elindítását. A
másik dolog, és egy másik külön kérdésre válaszolva is el fogom mondani, hogy minden papír
jó, és nincs megkötve, hogy annak egy anyakönyvi okmánynak kell lennie. Az lehet egy
katonakönyv, egy iskolai bizonyítvány, akármicsoda. És akkor most ezen a ponton elébe
mennék, hogy a görög katolikus egyházzal kapcsolatban mi a helyzet.

Én egyházpolitikusként még az első Orbán-kormány idején is harcosan küzdöttem az
anyakönyvek visszaadásáért nemcsak katolikus, protestáns vonatkozásban, hanem görög
katolikus vonatkozásban is, mérsékelt sikerrel egyébként. De azért azt nehéz elképzelni, hogy
valakinek kizárólag csak elveszett egyházi anyakönyvi bejegyzése lenne. Ha más nem, hoz
még a szovjet időből egy szakszervezeti igazolványt, egy akármicsodát. Miután teljesen
szabaddá tettük a leszármazás bizonyítását, ennek nem egyetlen fogadása az állami vagy az
egyházi anyakönyv.

Nehéz számomra elképzelni a konkrét példát, hogy van egy férj meg három gyerek, és
a feleség nem tud hozni egy bármilyen – szovjet, ukrán – papírt arról, hogy ki volt az apja, ki
volt az anyja. A Szovjetunióban is volt állami anyakönyvezés, az iskolai bizonyítványába is
be van írva, hogy ki a gondviselő. Tehát ennél nagyobbra kitárni a bizonyítás lehetőségét már
nehéz lenne. (Kőszegi Zoltán: Nem fogadják el.) Már hogyne fogadnák el! Mindent
elfogadnak. Nincs megkötve semmi, bármi jó. Mindig is elmondtuk, és rajta van a lapon,
hogy egy katonakönyv, egy iskolai bizonyítvány, bármi jó, ami egy hivatalos irat, még akkor
is, hogyha ez egy idő közben megszűnt ország irata.

A státusztörvénnyel kapcsolatban, amelyhez bizonyos kedvezmények járnak, nagyon
fontos kérdés volt, és azért is csináltunk rögtön egy harmonizációt az állampolgársági
törvényen, hogy senki ne veszítse el azokat a kedvezményeket, amelyek a státusztörvényhez
kapcsolódnak, ha fölveszik a magyar állampolgárságot. Ennek még vannak részletei, de
ezeknek az átalakítása, harmonizációja folyamatban van, és jelenthetem a bizottságnak, azon
vagyunk, hogy olyan jogszabály-módosítások legyenek, hogy a külhoni kedvezményeket
semmilyen vonatkozásban ne veszítse el az, aki nagyon helyesen él a lehetőséggel, és fölveszi
a magyar állampolgárságot is.

Szó volt még az elején arról, hogy az állampolgárság bizonyítása tekintetében
maximális rugalmasság van és a legszabadabb a bizonyítási rendszer. Jó tehát a katonakönyv,
jó egy iskolai bizonyítvány, állami anyakönyv, egyházi anyakönyv, bármi, mert igazából itt
csak azt kell bizonyítani, hogy ő kinek a leszármazottja. És természetesen egyébként
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szorgalmazzuk és küzdünk az anyakönyvek visszaadásáért, amit éppen most Szászfalvi
László államtitkár úr végez.

A Szili Katalin elnök asszony által elmondottak tekintetében az eskütétel
vonatkozásában: ez egy kényes kérdés, mert itt két szempont áll egymással szemben. Az
egyik az, hogy ez a legkatartikusabb pillanat, amikor sok emberöltőn keresztüli
szétszakítottság után újra magyar állampolgár lesz valaki, ezért arra törekszünk, hogy ez
valóban a legünnepélyesebb és legkatartikusabb legyen. Ugyanakkor az ügy érdekében jól
felfogott óvatossággal el kell kerülni mindent, ami a provokációnak akár csak a látszatát is
kelti, ezért az én személyes álláspontom az, és a kormánynál is emellett érveltem, hogy a
konzulátusok és a nagykövetségek területét ne hagyjuk el e tekintetben.

Volt javaslat, hogy sportcsarnokban tömeges állampolgársági esküt tegyenek.
Elismerem, hogy ennek sokkal katartikusabb lenne a hatása, hogy egy stadionban x ember
egyszerre leteszi az esküt, de gondoljuk meg, mi történik akkor, hogyha odamegy néhány
provokátor, mi történik, hogyha odamennek ellentüntetők, verekedés van, akármi hasonló
történik. Ezért azt gondolom, meg fogjuk tudni csinálni úgy a nagykövetségek, konzulátusok,
illetve a védett épületek területén belül teszik le az esküt, hogy se jogilag, se a gyakorlatban
ne lehessen ott semmilyen inzultus vagy kellemetlenség, és kisebb csoportokban, de még
katartikusan tehessék le az állampolgári esküt honfitársaink. Ez valóban egy nagyon fontos
kérdés, de azt gondolom, hogy itt az óvatosságé az elsődleges szempont.

A Stágel Bence képviselő úr által elmondottak tekintetében, a fiatalság tekintetében
mondanám, hogy megcsináltuk a „nemzetháló” című dolgot, még én mondtam a felvezető

szöveget. A lényeg az, hogy a nemzetháló célja, hogy a fiatalság számára az on-line tereken
felületet teremtsünk. Még azt is mondtam, hogy ez a web2 korszaka, bár fogalmam sincs,
hogy mi az, hogy web2, de nyilván valamilyen internetes világ. A lényeg az, hogy ebbe az
internetes világba bekapcsoljuk a határon túli és a világon szétszórt fiatalságot. Pont az a
lényege egyfelől, hogy ne csak nekünk írják meg, hogy milyen programok vannak, mi a
véleményük, és mi ezt értelemszerűen ismertté tesszük a többiek számára is, hanem az a
lényege, hogy úgy csináljuk meg ezt az on-line teret, hogy ők egymással lépjenek
kapcsolatba. Ne csak az legyen, hogy nekünk megírják, hogy milyen szép ifjúsági rendezvény
lesz, mondjuk Csíkszeredán, hanem például a felvidéki ifjúsági szervezetekkel tartsanak
közvetlen kontaktust, hogy milyen volt a rendezvény, miket szerveznek. Tehát egymással
akarjuk összehozni őket, amelyben mi inkább egyfajta organizátori szerepet játszanánk.

Megkérem miniszteri biztos urat (Dr. Wetzel Tamás felé), hogyha erről van adatunk, a
kormegoszlásról és hasonlókról, akkor arról a képviselő urat tájékoztassa.

Kalmár képviselő úrnak gratulálok a küzdelmeihez és az országjárásához,
megjegyzem, ugyanezt teszi a vajdasági területeken is. Kövér házelnök úrnak volt egy olyan
mondata, hogy ha Brassóban szavaznak Kalmár képviselő úrra a Fidesz-listán – most a KDNP
elnökeként mondom, hogy a KDNP-s szavazólapon, mert a Kalmárt nem adjuk. (Derültség.)
Amiket egyébként itt említettél bizonyos nevek kérdésében, amit lehet, rugalmasan
megoldunk, amit nem lehet, ott pedig egy kvázi névmódosítást csinálunk, de ezt is a
maximális rugalmassággal és gyorsasággal. És amit mondhatok, tehát a tételmondat úgy
hangzik, hogy mindenkinek helyreállítjuk a magyar helyesírás szerinti nevét. Kinek úgy, hogy
egyszerűen be tudjuk írni, és amit említettél, bonyolultabb esetekben pedig egy kvázi
névváltoztatással, de azt is a legnagyobb rugalmassággal a konzulátuson lebonyolítjuk.

Ékes Ilona képviselő asszony, amit mondott, nem az állampolgársági ügyekkel függ
össze, de egy nagyon fontos kérdés, ezért hadd válaszoljak rá. Ennek a története, tehát a
délvidéki atrocitások, ahogy fogalmaztak, ez több tízezer délvidéki magyar legyilkolását
jelenti a ’40-es években. Ezzel kapcsolatban még Sólyom László köztársasági elnök úr
állapodott meg a szerb kormánnyal, illetve a Szerb Tudományos Akadémiával, hogy Glatz
Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és a Szerb Tudományos Akadémia
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közösen létrehoz egy bizottságot ennek kidolgozására. Meg kell mondanom, hogy ez a munka
– ha nagyon finoman fogalmazok, akkor is azt kell mondanom –, döcögve halad. Ezért arról
tájékoztatott Pásztor István elnök úr, hogy az elmúlt néhány napban tartottak egy nagyon
fontos tanácskozást, ahol megjelentek a pártok, a civil szervezetek, az egyházak, történészek
és levéltárosok – ez több mint 100 fős grémium volt, amely reprezentálta a délvidéki
magyarságot –, ahol elfogadtak egy kétoldalas zárónyilatkozatot, amelyben lecövekelték, amit
a délvidéki atrocitások tekintetében a legfontosabbnak tartanak az önértelmezés
szempontjából.

Ha elnök úr megengedi, mert nekem éppen ebben az ügyben kellene egy gyors MTI-
dolgot elintézni és a délvidékiekkel egy tárgyalást megtenni, és nincs több kérdés, akkor én
elmennék, és visszahozom még a bizottsági ülés idejére azt a dokumentumot, amit a
délvidékiek elfogadtak e tekintetben, és azt szétoszthatnánk a bizottság tagjainak.
(Közbeszólás: Már megvan, itt van.) Jó, nagyszerű, akkor köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterelnök-helyettes tájékoztatóját, illetve a
kérdésekre adott válaszát. Engedjük önt is dolgozni, és átadnám újra az elnöklést alelnök
úrnak, bocsánat, alelnök asszonynak.

(Az elnöklést dr. Szili Katalin, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, már megszoktam, hogy fiúsítva vagyok mindig.
(Potápi Árpád János kikíséri dr. Semjén Zsoltot az ülésteremből.)
Szerintem át is térhetünk a következő napirendi pontunkra, és ha megengedi a tisztelt

bizottság, akkor cseréljünk napirendet, és először a féléves munkatervünket hagyjuk jóvá,
majd azután térnénk át egy konkrét törvényjavaslatra.

Határozathozatal napirendcseréről

Kérdezem, egyetért-e azzal a bizottság, hogy ezt a napirendcserét megtegyük.
Amennyiben igen, akkor kérem, hogy szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Egyhangúlag elfogadta a bizottság.

A bizottság munkatervének megvitatása

Akkor az első kérdéskör a bizottság munkatervének meghatározása. Ebben február 15-
től, a mai naptól június 6-ig terjedően küldtünk ki egy olyan tervezetet, amelyben nyilván a
mindenkori parlamenti feladatainkon és a szükséges törvények elénk kerülésén túl jeleztünk
olyan konkrét kérdéseket, amiket – benne egy kihelyezett ülést is – szeretnénk ez alatt a hat
hónap alatt megtenni. Kérdezem, hogy ehhez van-e további vélemény vagy javaslat,
természetesen azzal együtt, hogy ezt azzal a rugalmassággal kezeljük, hogy ha közben elénk
kerülnek olyan feladatok, amiket napirendre szeretnénk tűzni, akkor erre mindenkor lehetőség
nyílik.

Nem visszaélve az önök türelmével, de egyetlenegy dolgot szerintem dedikáltan is
meg kellene jelenítenünk majd, az alkotmányozás kérdését, amivel véleményem szerint még
szükséges lenne abban a tekintetben is foglalkozni, amikor már van konkrét normaszöveg,
hogy azt annak vizsgálatává tegyük, hogy a nemzeti összetartozást, mint értéket hogyan
jeleníti meg.

Önöké a szó. Kalmár Ferenc képviselő urat illeti a szó.

Észrevételek, javaslatok

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy a nemzeti
identitás megőrzéséhez és a kultúra alapjainak megteremtésében, megőrzésében nagyon nagy
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fontossággal bír a gazdaság. Én úgy gondolom, meg kellene tárgyalnunk az egyik ülésünkön,
hogy a Kárpát-medencében lévő magyar vállalkozások jelenléte hogyan alakult eddig, és
hogy állunk pillanatnyilag. Jó volna, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium tartana egy
tájékoztatót számunkra, és megmondom, hogy mi a célzat, mit szeretnék ezzel elérni. Egy
ilyen alkalommal fel lehetne vetni azt a gondolatot, amit már évek óta szoktam mondani ahol
csak lehet, hogy támogatást kellene adni a magyar vállalkozásoknak, beleértve a közép- és
kisvállalkozásokat, hogy vásároljanak, lépjenek be a privatizációs folyamatokba a környező
országokban, főleg a magyarlakta területeken. Ez most nagyon aktuális Szerbiában.
Szerbiában – mint szegedi képviselő mondom – kapjuk a vállalkozóktól a jelzéseket, hogy
lehet venni Belgrádban üzletet, gyárat, földet, főleg a föld nagy kérdés, és nem mennek a
magyar vállalkozások. Erről kellene tárgyalnunk, ez volna az egyik dolog.

A másik pedig, amit még szeretnék felvetni, hogy mi itt beszélünk a nemzeti
kataszterről, de ennek állapotát, hogy hogyan halad a nemzeti kataszter összeállítása,
valamikor a félév vége felé javaslom bevenni. Köszönöm.

(Az elnöklést Potápi Árpád János, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szávay István.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az, hogy javaslatokat lehet tenni az
állandó meghívottak körére, ez mit jelent, mert ez az előzetes meghívóban nem volt benne,
hogy erről ma tárgyalni fogunk. A munkatervben ott van a mai nap, hogy javaslat az állandó
meghívottak körére, feltételezem, hogy elnök úrnak, az elnökségnek van is erre javaslata, de
ha tudtuk volna, hogy ez ma előkerül, akkor lehet, hogy erre mi is tudtunk volna javaslatot
tenni. Én ennek fényében kérem annak meggondolását, hogy ezzel a kérdéssel esetleg a
következő ülésen foglalkozzunk, vagy foglalkozzunk most, de akkor nyissuk újra a kérdést a
következő ülésen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr!

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Több
bizottsági tag is beszélt arról, hogy milyen megtiszteltetésnek érzi a bizottságban való
részvételt, és hogy annak megalakulását egy történelmi pillanatnak. Én is így vagyok ezzel, és
azt remélem, az lehet a mi célunk, hogy úgy dolgozzuk végig ezt a ciklust, hogy 3-4 ciklus
múlva is indokolt legyen ez a történelmi jelző. Ehhez, én azt gondolom, olyan munkát kell
végeznünk, nyilván a parlament és a kormányzat programjához is igazítva, ami időtálló
dolgokat, struktúrákat jelent, és ennek célszerű valamiképp megjelennie a munkatervben is.

Támogatom Kalmár Ferenc felvetését, ez lett volna az egyik felvetésem, hogy a
gazdasági kapcsolatok nagyon fontosak, ezért ezt valamiképp tűzzük napirendre. Én egy kicsit
tágabb körben gondolom egyébként, hogy mind a két minisztériumot kérjük fel, hiszen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is nagyon sok érdekes dolgot tehet hozzá, és különösképpen
a Magyar Fejlesztési Bank csoportjában működő cégek – Corvinus, Eximbank –, tehát
érdemes lenne ezt ebben a körben megvitatni, és lehet, hogy még nyárig. Ezeknek a
társaságoknak hamarosan lesz üzleti tervük, általában március, április végéig készítik el, tehát
még érdemes lenne felvenni a kapcsolatot, és valamilyen együttműködéssé alakítani, hiszen
ez egy nagy rendszer, ami időtálló struktúrákat is jelenthet.

A másik ilyen nagy rendszer az önkormányzati rendszer, hiszen ezen belül több olyan
terület is van, amivel bizottságunknak, azt gondolom, foglalkoznia kellene. Az egyik az
oktatás, ahol megint több szálon történhetnek dolgok. A parlament elfogadta a diákutaztatást,
amivel érdemes lenne a bizottságnak is foglalkoznia. A határ menti megyékben – én
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Nyíregyházáról jövök, a Nyíregyházi Főiskola és a Beregszászi Főiskola között több mint
tízéves, élő kapcsolat van, de lehetne Nagyváradot is említeni és egyéb helyeket –, és
legújabban az egészségügyet is lehetne említeni. Szinte folyamatos kapcsolatban vagyunk a
Partiummal, ott az önkormányzatok most veszik át állami tulajdonból a kórházakat, és évek
óta létező gyakorlat az, hogy átjönnek a mi megyénkbe különböző egészségügyi
szolgáltatásokat igénybe venni a határtérségben élő magyarok.

Talán még egy ilyen terület lehet a sport is, amely szintén nagyobbrészt
önkormányzati keretek között folyik. Különösen, ha a sporttörvény brüsszeli jóváhagyással
bír majd, akkor az is olyan új lehetőségeket ad, amely azt gondolom, különösen a fiatalok
számára érdekes programokkal szolgálhat. Célszerű lenne ezt nem operatív módon végezni,
mert ezt csinálja mindenki az önkormányzatokban, de valamiképp a bizottságnak is
foglalkoznia kellene ezzel, és azt gondolom, hogy az önkormányzatok is pozitívan fogadnák
ezt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Elfogadtunk egy országgyűlési
határozatot, amely három pilléren nyugszik. Az egyik pillére volt a nemzeti összetartozás
emléknapja. Én valamikor áprilisban vagy májusban beiktatnék egy olyan napirendi pontot,
amelyben megpróbálnánk áttekinteni, hogy mi is fog történni a nemzeti összetartozás
emléknapján. Valószínűleg, ha a bizottság ezt napirendre veszi, akkor jó esély van rá, hogy
jobban odafigyelnek az illetékesek az emléknap előkészítésére, és fontosnak tartom, hogy az
elején a mi bizottságunk is odafigyeljen a méltó megemlékezésre, így valószínűleg jobban fog
sikerülni.

A második pillér az osztálykirándulások köre, félig történt is rá utalás. A félév
valamelyik összejövetelének napirendjére venném, mert viszonylag keveset tudunk arról,
hogyan is áll ez a történet, viszont meglehetősen sokan érdeklődnek, hogy pontosan mi lesz,
hogyan s mint. Nem láttam ilyen napirendet, de szerintem fontos lenne, hogy ezt minél
gyorsabban napirendre vegyük.

Van ennek egy harmadik pillére is, a Magyarság Háza. Arról is, ha nem az első
félévben, de a másodikban kellene valamilyen tájékoztatást kérni, hogy meddig jutottunk,
hogyan tovább, mit is kellene a későbbiekben tenni.

A magam részéről én nem tartom egyébként annyira fontosnak, hogy minden héten
ülésezzünk, és egy-egy napirendet megtárgyaljunk. Hogyha van napirend, akkor
természetesen tegyük meg, de mivel sokan jönnek messziről – nem magamra gondolok, de
sokan jönnek sok helyről –, ezért, ha úgy látja elnök úr, hogy nem jön össze túl sok napirend
egy-két egymást követő héten, akkor szerintem több bizottsági tagnak kedvezőbb lenne,
hogyha ezeket a napirendeket összevonnánk, és inkább itt vagyunk egyszer három órát, mint
kétszer másfelet. Tehát, ha nem sűrűsödik a napirendben a napirendi pontok száma
túlságosan, akkor a kiküldött anyag alapján látok arra lehetőséget, hogy a két ülésnapra
kiküldött napirendet vonjuk össze és egy napon, egymás után tárgyaljuk meg.

Volna még egy szívemhez közel álló napirend, amit mindenképpen szeretnénk
megtárgyalni, ha nem ebben az első félévben, akkor a másodikban. Nagyon sok gyermek él
szegénységben, mélyszegénységben a határon túli területeken is, és szerintem szép gesztus és
fontos dolog lenne a bizottság részéről, hogyha megnéznénk, hogy a különböző területeken
ezeknek a hátrányos helyzetű magyar gyerekeknek milyen programokat valósítanak meg, civil
szervezetek hogyan próbálják őket felkarolni, milyen eredményeik vannak, miben tudnánk
nekik segíteni. Szerintem még Magyarország számára is nyerhetnénk belőle tanulságot, és
valószínűleg jó néhány esetben tudnánk is segíteni a további munkájukat. Tehát itt sok ezer
gyermekről van szó, ezért fontosnak tartanám, hogy ezzel is foglalkozzunk. Köszönöm.
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ELNÖK: Kőszegi Zoltán képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Én úgy gondolom, hogy annyi
feladat van előttünk, hogyha elengedjük a fantáziánkat, és valóban komolyan akarunk
dolgozni, akkor lehet, hogy a heti ülésezés is kevés lesz, úgyhogy én Révész Máriusz
képviselőtársammal szemben azt mondom, hogy igenis engedjük el a fantáziánkat, és adjunk
most teret mindannak, aminek eddig nem tudtunk.

Nekem konkrétan lennének javaslataim napirendi pontok felvételére. Az egyik, hogy a
Magyar Ifjúsági Konferenciának az állandó értekezletét szerintem meg kellene hívni minél
előbb – azt hiszem, ezzel Szávay képviselő úr is egyetért, hiszen tagja is ennek a
konferenciának –, ugyanis rendkívül nagy jelentősége van a magyar-magyar kapcsolatok
tartalommal való megtöltésében. Nagyon komolyan kellene őket venni, és ráadásul nagyon
sok határon túli politikai és civil szervezetnek a vezetői pontosan ennek a szervezetnek a
köreiből kerültek ki, és ma meghatározó emberek, politikussá, meghatározó politikai
személyiségekké váltak. Jó lenne minél gyorsabban meghívni, és egy komoly tanácskozáson
itt a bizottsági ülésen meghallgatni őket.

Van egy személyes kötődésű javaslatom is. Nekünk egy régen kialakult és nagyon jól
működő rendszerünk van, ugyanis mi a testvérvárosi kapcsolatainkban az ifjúsági nagyköveti
rendszert építettük ki. Ez azt jelenti, hogy ifjúsági nagykövetet fogadunk a testvérvárosból és
ifjúsági nagykövetet küldünk a testvérvárosainkba, és ezzel máris tartalommal töltöttük meg a
kapcsolatrendszerünket, nem szimbolikus és nem protokollárisak a kapcsolataink, hanem
igazi tartalommal töltöttük meg. Én szívesen venném, ha a mi ifjúsági nagykövetünket, illetve
a jelenleg a városunkban, Dabason szolgálatot teljesítő ifjúsági nagyköveteket – kettőről van
szó, egy délvidékiről és egy erdélyiről – meghívhatnánk ide nagyon rövid időn belül, és
konkrétan beszámolhatnának arról, hogyan folyik ez a munka, hogy ezt ki lehessen esetleg
terjeszteni. A jó gyakorlati példákat kellene szerintem szétvinni a Kárpát-medencében, hogy
minél több tartalommal töltsük meg. Meggyőződésem, hogy ezen kapcsolatrendszer
tapasztalatait felhasználva most az állampolgársági propagandában is, de az előttünk álló
népszámlálási kérdésekben is nagyon jól tudnánk a nagyköveti rendszert alkalmazni.
Véleményem szerint ők nagyon sokat segítenének abban, hogy jobb eredményeket tudjunk
felmutatni.

Szeretném hangsúlyozottan kiemelni még egyszer azt, hogy a délvidéki
vérengzésekkel kapcsolatosan most van egy Glatz Ferenc által fémjelzett emlékbizottság,
vagy nem is tudom, minek nevezzük, de ekörül nagyon-nagyon komoly problémák vannak,
ezért nagyon gyorsan kellene erről beszélnünk. Ráadásul itt van a 66. évforduló, ha másba
nem, ebbe kapaszkodjunk bele, próbáljunk meg rendet vágni és kialakítani valami közös
álláspontot, nehogy visszafordíthatatlan irányba menjenek el a dolgok.

Én most egyelőre ezekre a konkrét témákra tennék javaslatot, és ha lehet, akkor egy
hónapon belül mind a háromra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem akarok
új javaslatot előterjeszteni, csak Máriuszhoz kapcsolódnék, hogy ha tárgyalunk a határon túli
gyerekszegénységről, én gondolom, hogy jó volna ide meghívni Böjte Csabát. Én azt hiszem,
hogy ennek a bizottságnak itt feladata is volna tartani vele a kapcsolatot.

ELNÖK: Köszönöm. Alelnök asszony!
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én az egyik kérdéshez
csatlakoznék, amit Kalmár képviselőtársam felvetett, a határ menti térségek gazdasági
fejlesztésével kapcsolatban szeretném csak emlékeztetni önöket, hogy az előző ciklusban volt
már arra példa, hogy a határ menti térségek gazdasági fejlesztésére elfogadtunk még a KMKF
keretében egy stratégiát. Szerintem ezt kellene kiindulópontnak vennünk, és áttekinteni azt,
hogy egyébként a térségekre szánt források – hiszen erre voltak források is –, az egyes
határszakaszok tekintetében hogyan kerültek felhasználásra, illetőleg ennek milyen további
lépéseit lehetne tenni; tehát én ennyiben konkretizálnám.

Viszont tennék egy javaslatot, elnök úr, és elnézést kérek a kormánymegbízott úrtól,
mert én sem vagyok kivétel, viszont engem 5 órakor Bécsben várnak az ottani magyarok,
úgyhogy el fogom vinni az újonnan megalakult bizottságnak az üdvözletét is, de hamarosan el
kell indulnom. Nyilván lennének még további javaslataink, amivel kiegészítenénk a
munkatervet, ezért elnök úrtól azt kérem, most hagyjuk jóvá ezt a munkatervet azzal, hogy
még tehetünk hozzá. Legyen ez nyitott annyiban, hogy tehetünk még javaslatot a
későbbiekben is, és eszerint alakítjuk a saját munkatervünket. Én ezt megköszönném, és
támogatom ezt a munkatervet azokkal a javaslatokkal, amelyek itt elhangzottak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, hogy ismét szólok. Én egyetértek alelnök
asszony javaslatával, hogy azért döntsünk róla, hogy az elhangzott javaslatokat valamilyen
határidőn belül napirendre vesszük. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Most jó helyzetben vagyok, mert azt
az egyet leszámítva, amit Révész Máriusz mondott, hogy próbáljuk meggondolni az ülések
ritkítását, gyakorlatilag minden kérdéshez maximálisan tudok csatlakozni, és egyetértek vele.
Egy konkrétum van, aztán egy általános dolgot engedjenek még meg. Feltételezem, hogy nem
a KMKF, hanem a MÁÉRT munkacsoportjairól van szó. (Dr. Szili Katalin felé.) Vagy a
KMKF-nek is vannak szórvány meg regionális munkacsoportjai?

DR. SZILI KATALIN (független): Igen, a KMKF-nek van egy szórvány
munkacsoportja, amelyik el is készített egy szórványstratégiát, amit az állandó bizottság
jóváhagyott, és most már plenáris ülés elé kerül.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ez azért érdekes, és bocsánat, hogy magamhoz ragadom
a szót, mert most van a MÁÉRT-nak is egy szórványbizottsága.

DR. SZILI KATALIN (független): Igen, de a KMKF-en belül az új leosztás most még
nem történt meg, hiszen a plenáris ülésre majd márciusban kerül sor.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Értem. Bocsánat, kérem, hadd maradjon még egy kérdés
erejéig a szó nálam. Annyit szeretnék általánosságban elmondani, mivel még nem mentünk
bele, vagy nem tudom, belemegyünk-e az állandó meghívottak körébe, de én szeretnék kérni
önöktől, a bizottság vezetőitől és a tisztelt kormánypárti képviselőktől egy dolgot. Számos
kritikával illettük azt, hogy önök milyen határon túli szervezetekkel tartanak kapcsolatot,
kivel nem, és azzal kapcsolatban, hogy kik kaptak a MÁÉRT ülésére meghívót, kik nem,
illetve a Külügyi és határon túli magyarok bizottsága ülésein kik vehetnek részt, kik nem. Mi
úgy látjuk, hogy ennek a bizottságnak akkor van valójában értelme, hogyha az valósul meg –
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és ne haragudjon, hogy önre hivatkozom, alelnök asszony –, amit a KMKF ülésén mondott,
amikor azt mondta, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha nemzetpolitikai kérdésekben minél
többen ülünk az asztalnál. Ha jól emlékszem, így fogalmazott. Nagyon kérem önöket,
gondolják végig azt a gyakorlatot, amit az elmúlt fél évben folytattak bizonyos határon túli
szervezetek – nem is tudom, hogyan fogalmazzam –, mondjuk, előnyben részesítésével, más
szervezetekkel szemben, amelyek nem gondolom, hogy minden esetben indokoltak lettek
volna.

Én úgy gondolom, akkor járunk el helyesen, hogyha valóban a lehető legtöbb
véleményt becsatornázzuk, ha minden olyan szervezetnek, pártnak lehetőséget adunk arra,
hogy a bizottság felé a véleményét eljuttassa, vagy adott esetben itt meghallgatásra kerüljön,
akik mögött magyar emberek, magyar szavazók, határon túli magyar közösségek képviselői
vannak. Mondom ezt egyébként azzal kapcsolatban is, és ha már itt vagyunk a KMKF-nél,
akkor hadd tegyek fel egy kérdést, hátha tudnak rá válaszolni. A Magyar Állandó
Értekezletnek is vannak szakbizottságai, ebből önök kirekesztették egyébként az ellenzék
pártjait, illetve a szakértőit. Azt mondta alelnök asszony, hogy a KMKF esetében még nem
történt meg ez a leosztás. Én azt szeretném kérdezni, milyen szándékok vannak, onnan is ki
lesznek rekesztve az ellenzéki pártok képviselői, szakértői, vagy esetleg a KMKF-ben részt
vevő magyarországi pártok, képviselők részt vehetnek majd?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriuszé a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csakhogy félreértés ne essék, a ritkítást én arra
mondtam, hogy amit most láttunk magunk előtt, az egy kicsit vékony, de ha ezeket most itt
mind bevesszük, akkor nyilvánvalóan nem lesz mód a ritkításra. Nyilvánvalóan, itt most nem
akarom mondani, de ha ezeket megnézzük, akkor szinte úgy volt, hogy minden hétre
beiktatunk egy valamit, és ezek közül akár 2-3 is kerülhetett volna egy napra, itt viszont annyi
minden elhangzott, hogy valószínűleg erre nem lesz mód.

Nekem egy dolog még eszembe jutott, amivel fontos lenne foglalkozni, ez a csángó
magyar nyelvoktatási program, ugyanis évek óta küzdenek a lét és nemlét határán. Szerintem
ez is olyan téma, amivel mindenképpen foglalkozni kell, lehetőleg szerintem még ebben a
félévben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona!

ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csatlakozva az előttem szólóhoz, valóban
azt gondolom, hogy fontos lenne megvizsgálni, de azt gondolom, az is fontos, hogy azok a
szervezetek, akik közpénzt kapnak, azok átlátható módon működjenek, és az ellenőrzésük
szakmailag és pénzügyileg legyen megvalósítható.

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Gyakorló polgármesterként hadd
mondjam azt, hogy a hozzászólásokat, illetve felvetéseket, kiegészítéseket vegyék az
előterjesztés részeként, és akkor megpróbáljuk majd a Zsuzsánna jegyzeteit, illetve a
jegyzőkönyvet felhasználva a munkatervet kiegészíteni. De természetesen a bizottság
tagjainak, hogyha időközben van még egyéb kiegészítésük, napirendi javaslatuk az ülésekkel
kapcsolatosan, mind e-mailen, mind szóban vagy írásban várjuk ezeket.

A meghívottak körére pedig azt tudom mondani, hogy előre kell egyeztetni, és
természetesen az elnökséggel, a bizottsági tagokkal egyeztetve ezt meg lehet tenni.

KMKF: az ellenzék, legalábbis az itteni ellenzék a KMKF-ben benne van, éppen
Szávay képviselő úr, és ezenkívül pedig azok kapnak helyet a KMKF-ben, akik valamilyen
szinten megválasztott képviselők a határon túlról. Úgyhogy az ottani belpolitikai helyzetben,
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hogy ők most ellenzéknek tekinthetők… Bocsánat, nem tudtam értelmezni, megmondom
őszintén.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, visszavehetem egy pillanatra a szót?

ELNÖK: Tessék!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Az volt a kérdés – a megfelelő fórumon ennek hangot
fogunk adni, de ez nem most lesz –, hogy a Magyar Állandó Értekezletnek vannak
szakbizottságai, ahová minket nem hívtak meg. Az volt a kérdésem, hogy a KMKF-nek
vannak-e, lesznek-e szakbizottságai, de erre válaszolt Szili alelnök asszony, hogy ez még
nincsen eldöntve. Az volt a további kérdésem, hogy akkor hasonló módon fognak-e velünk
szemben eljárni, illetve a szakbizottságok munkájában részt fogunk tudni venni, vagy nem.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Alapvetően azt gondolom, hogy ez a kérdés nem
rám tartozik, mint bizottsági elnökre, hanem a házelnökre, illetve a kormányra. Házelnök
úrnak ezt jelezni fogjuk, és reméljük, hogy igen.

DR. SZILI KATALIN (független): Azt tartom, hogy a demokrácia nem működik
ellenzék nélkül, jól működő demokrácia pedig konstruktív ellenzék nélkül, és ebből a
szempontból válaszolok. Egy kérdés a KMKF, amelyben ön részt vett az állandó bizottságon,
ahol az előterjesztést megtettük, amit a plenáris ülés jóvá fog hagyni az új szerkezetre
vonatkozóan, ahol, mint mindenütt, a magyar parlamentet tekintve, az itteni kormánypárti és
ellenzéki frakciók képviseltetik magukat a határon túl megválasztott képviselőkkel együtt.
Tehát ez alkotja a KMKF-et és ezen belül alakul ki.

A MÁÉRT más kérdés, az kormányzati kompetencia, azt gondolom, hogy nem a
házelnök úrnak, nem az elnök úrnak kell a kérdést adresszálni, hanem nyilván a kormánynak,
hogyha a MÁÉRT struktúrájában részt kívánnak venni.

Egy harmadik fórum ez a mostani bizottságunk, ami viszont a Házszabály szerint
működik, tehát ami a meghívotti körét jelenti, akár a mi működésünket, a Házszabály szerint
kell, hogy működjünk, a Házszabálynak az állandó bizottságokra vonatkozó szabályait
betartva. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több hozzászóló nem jelentkezik.
Akkor a kiegészítésekkel együtt kérem, hogy az I. féléves munkatervről döntsünk. Ki

fogadja el ezt a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangúlag elfogadtuk.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2239. szám)

Most térünk vissza a 2. napirendi ponthoz, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993.
évi törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitájára. Kormánybiztos úrnak adom meg elsőként a szót.

Dr. Wetzel Tamás kiegészítése

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Hathónapos nagyon komoly felkészülés áll mögöttünk, tehát az elmúlt év
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második félévében nagyon komoly felkészülés zajlott le a magyar közigazgatásban, és úgy
érzem, hogy nagyon jól is sikerült ez. Ennek megfelelően az utóbbi hat hétben minden
zökkenőmentesen alakult, ahogy a miniszterelnök-helyettes úr is mondta, már közel 30 ezer
kérelmezőnk van. Nagyon pozitívak valóban a visszajelzések, és a határon túl is mindenütt
megváltozóban van a hangulat, illetőleg mind Magyarország felé, mind a magyar szervezetek
felé és a magyarság között egy teljesen más hangulat kezd kialakulni, és nagyon pozitívak
mindenfelől szerencsére a visszajelzések.

Ennek ellenére hatalmas feladatok állnak a magyar közigazgatás előtt, ezt célozza,
ezeknek a feladatoknak a megoldását célozza ez az előterjesztés, hiszen teljesen új helyzet
keletkezett az egyszerűsített honosítási eljárással. Eddig sokkal kevesebb kérelmezőnk volt,
évente körülbelül 4 ezer ember, most már az előzetes eredmények, az első 6 hét alapján is
bőven lehet mondani, hogy több mint 200-250 ezer kérelmezőnk lesz ebben az évben, és
komoly nyilvántartási kérdések is felmerülnek ezzel kapcsolatban. Eddig csak az kaphatott
magyar állampolgárságot, aki Magyarországon lakóhellyel rendelkezett, azaz letelepedett
vagy bevándorolt. Az egyszerűsített honosítási eljárás egyik lényege, hogy mindenki a
szülőföldjén lehet magyar állampolgár, ennek megfelelően bizonyos nyilvántartási kérdéseket
rendezni kell, hogy naprakész nyilvántartásunk legyen a frissen honosítottakról és általában a
magyar állampolgárokról. Ez egyébként nagyon hosszú ideje fennálló probléma, hogy nincs
pontos nyilvántartásunk a magyar állampolgárokról, akik, mondjuk akár leszármazás révén is
örökölték a magyar állampolgárságot a tengeren túl.

Ezt célozza ez az előterjesztés, hogy a személyi és lakcím-nyilvántartásba
bekerüljenek a frissen honosított magyar állampolgárok kötelező jelleggel – eddig ez csak
opcionálisan volt lehetséges –, bekerüljenek, és honosítási okirattal együtt el tudjuk őket látni
egy hatósági igazolvánnyal a személyi és lakcímigazolványhoz hasonlóan, tehát a mi
lakcímkártyánkhoz hasonlóan. Ennek megfelelően a későbbiekben benne szerepelnek a
személyi és lakcímnyilvántartásban a frissen honosítottak, és ez lehetővé teszi, hogy a
későbbiekben, akár 5-10 év múlva is felhasználhassuk ezeket az adatokat, illetve ők is
felhasználhassák ezeket az adatokat.

Ez nem egy statikus döntés, hogy egyszer megtörtént a honosítás, hanem nagyon sok
mindenre fel fogják használni az állampolgárságot, és 5-10 év múlva is fel fognak merülni
kérdések. Tehát ez egy dinamikus jelleg, hiszen 5-10 év múlva fognak születni a gyerekek
például Csíkszeredán, akik már magyar állampolgárnak születnek, akiknek a hazai
anyakönyvezését meg kell oldani, ilyen-olyan, ügyes-bajos hatósági ügyeik lesznek,
honosítási kérelmeket, útlevélkérelmeket nyújtanak be, tehát ezeket a nyilvántartási
rendszereket mindenképpen rendezni kell, és ezt célozza ez az előterjesztés.

Emellett rugalmasabbá akarunk tenni néhány dolgot, ami közben felmerült a
honosítási eljárással kapcsolatban, így például az eskütétellel kapcsolatban. Például
Csíkszeredán elképzelhető, sőt nagyon valószínű, hogy 40-50 ezer fő fog egy év alatt esküt
tenni, nyilván ennek megfelelően változtatások történnek a törvényben, hogy a külképviselet
vezetője át tudja adni ezt a hatáskört a konzuloknak, hogy ne teljes mértékig terhelje le a
külképviselet vezetőjét ez az igen szép, de valójában egy nagyon embert próbáló feladat.
Kisebb csoportokról lesz itt szó, családias jelleget akarunk kölcsönözni neki és katartikus
jelleget, tehát 20-30 fős csoportokban, a rokonsággal együtt tudják az emberek megszerezni
az állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételével.

Emellett a kérelmek száma körülbelül úgy oszlik meg, hogy körülbelül 50 százalékban
Magyarországon nyújtják be a kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban,
illetőleg eddig már 660 anyakönyvvezetőnél is nyújtottak be kérelmet. Tehát nagyon sok
helyen, mi is csodálkozva nézzük, hogy még elzárt zsáktelepüléseken is, Veszprém megyében
például, ami a határtól is messze van, zsáktelepülés, turizmus sincs ott, mégis nyújtanak be ott
is kérelmet. Épp ezért próbálunk állásfoglalásokkal és folyamatos figyelemmel kíséréssel
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egységes jogértelmezést kialakítani, tehát hogy Los Angelestől kezdve egészen a legkisebb
magyar településig mindenütt ugyanolyan legyen a jogértelmezés, mint a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalban.

A törvény célozza azt, hogy a kormányablakoknál a modern közigazgatás jegyében
egyablakos ügyintézésben be lehessen nyújtani állampolgársági kérelmet, és ők továbbítani
tudják ezt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba döntés-előkészítésre. Az eredeti
tervezet szerint ezek a szakaszok június 1-jétől lépnének hatályba. Mindenképpen az volt a cél
a kormányablakok létrehozatalával, hogy erre lehetőség nyíljon, minél több közigazgatási
eljárást el lehessen indítani a kormányablakoknál. Elképzelhető, hogy módosító indítvány
készül, hogy március 15-ével, ha alkalmasak lesznek a kormányablakok, már akkor is, ott is
be lehessen nyújtani az állampolgársági kérelmeket, tehát hogy még több helyen lehessen
benyújtani, még szakszerűbb legyen az eljárás, még rugalmasabb legyen, és még jobban
eloszoljon a tömeg. Hála Istennek eddig nem alakult ki olyan helyzet, hogy ne tudtuk volna az
igényeket kielégíteni, de a megyeszékhelyeken mindenütt a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal, a megyei jogú városok anyakönyvvezetői, illetve most már a kormányablakok is be
tudnak kapcsolódni. Ez például Szeged, Debrecen, Nyíregyháza esetében kifejezetten segítség
lenne az anyakönyvvezetőknek, illetőleg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
munkatársainak.

Ahogy említettem, az eskütételt is rugalmassá tesszük, illetve a nyilvántartásokkal
kapcsolatos módosításokat célozza ez a törvény, legnagyobb részt a személyi és a lakcímek
nyilvántartásáról szóló 1992. évi törvényt módosítja. Az adatrögzítést, az adattovábbítást,
illetőleg az esetleges törlést, tehát az adatok kezelését célozza ez a törvény annak érdekében,
ahogy említettem, hogy egy kvázi lakcímkártyával el tudjuk látni az új polgárokat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos úr. Van-e kérdés? Igen, Révész Máriusz!

Képviselői kérdések, válaszok

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy rövid kérdésem lenne, a lakcímadatok folyamatos
aktualizálását hogyan képzelik el?

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos: Nyilván a határon túli adatok nyilvántartása
mindig problematikus lesz, de egyrészt a törvény kötelezettséget szab arra, hogy a
lakcímváltozásokról tájékoztassa a külképviseletet az ügyfél, illetve, ha a családi állapotában
valamilyen változás áll be, például ha gyerek születik, ha házasságot köt. De nyilván
mindenki mellett nem állhatunk, és ha arra gondolunk, hogy egy 2-3 éves időszakban legalább
félmillió ember fog magyar állampolgárságot szerezni, egyelőre ez az adatsor mindenkire rá
van bízva. Ha én nem jelentem be, hogy átköltözöm egy másik helyre, akkor nyilván nem fog
tudni róla az illetékes jegyző. Nyilván itt a polgárok jóhiszeműségére vagyunk bízva ebből a
szempontból. Mindenesetre legalább lesz egy olyan személyi nyilvántartásunk, ami igazolja,
hogy magyar állampolgár, tehát a későbbiekben is lehet erre hivatkozni, hogyha mondjuk 5-
10-15 év múlva valamilyen magyarországi hatósági ügye van.

Amit még kiemelnék az előterjesztéssel kapcsolatban, amit nagyon fontosnak
tartottunk, hogy megváltoztatta a névmódosítással kapcsolatos eljárási szabályokat. Azaz
eddig egy honosítási okirat készült, ahol az eredeti születési anyakönyvi kivonatban vagy az
útlevélben szereplő név szerepelt a honosítási okiraton, tehát a kérelmezőnek az eredeti, per
pillanat hivatalos neve, úgy történt meg a honosítás, és utána történt meg a névmódosítás,
ahol helyreállításra kerülhetett a magyar név. Azt célozza ez a törvényjavaslat, hogy ez egy
füst alatt, egy eljárásban, lehetőleg rugalmasabban történjen, azaz a honosítási okirat első
oldalára már a magyarosított vagy visszaállított alak kerüljön célzatosan azért, hogy ez egy
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bekereteztethető, szép honosítási okirat legyen, amelyben már a magyar név szerepel.
Ugyanakkor pedig a hivatalos hatósági adatok, amelyek alapján be lehet azonosítani az illetőt
– útlevél vagy más adatok alapján – az pedig a hátoldalra kerüljön, tehát az lesz a
névmódosítási okirat, így a kettőt össze tudjuk vonni, és ezt is célozza ez a törvényjavaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdező? Igen, Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Egyrészt az,
hogy a 6. § (2) bekezdésében a telefonszám megadásának van-e értelme, van-e értelme ezt
tárolni? Ezek viszonylag gyorsan változtatható adatok, tehát efelől nem vagyok teljesen
meggyőződve, hogy ez kell-e.

A másik az lenne, hogy itt miniszterelnök-helyettes úr is nagyon jól és helyesen utalt
arra, a félelmek elkerülése végett, hogy nem adhatók ki az állampolgár adatai adott esetben
Szlovákia irányába, ahol diszkrimináció érheti az adott illetőt. Nem lenne-e szerencsés ezt egy
kicsit egyértelműbben vagy világosabban beleírni a törvénybe? Most átsilabizáltam ezeket a
pontokat, amelyek erről szólnak, de nincsen ez benne teljesen egyértelműen. Nem tudom,
nem lenne-e szerencsésebb ezt pontosítani. Mi ezzel kapcsolatban valószínűleg szintén
fogunk élni egy módosítással, tekintve azt, hogy olyan ország felé, amelyik az
állampolgársági jogviszonyhoz diszkriminációt fűz, ezek az adatszolgáltatások semmilyen
körülmények között ne lehessenek lehetségesek, ez azért legyen kimondva.

Harmadszorra, és bocsánat, hogy megint visszatérek rá, de engem még mindig
érdekelne egy picit ez az „anyja neve” dolog. Végiggondolva azt, amit miniszterelnök-
helyettes úr mondott, ezek kétségkívül meglévő problémák, illetve jó válaszok a kérdésemre,
de ezzel együtt én úgy gondolom, hogy érdemes volna még ezt a kérdést körbejárni. Itt egy
lehetőséget a miniszterelnök-helyettes úr megemlített, hogy ha az illető az édesanyjával
együtt érkezik. De például az édesanyjának lehet eredeti magyar nyelvű anyakönyve, amiből
egyértelmű, hogy neki mi az eredeti neve, ha mondjuk, ’40-44. között mondjuk, valahol
Kárpátalján született, és akkor nincsen ilyen nyilatkozási kötelezettség, hogy nyilatkoznia
kell, hogy mi volt neki az eredeti magyar neve, és hogy a magyar állam ezt nem döntheti el,
viszont ott van egyértelműen, hogy hogyan hívták őt vagy milyen néven született. Vagy adott
esetben maga a kérelmező, ha éppen ő magyar részen született, és neki megvan a születési
anyakönyvi kivonata, ahol az anyjának a neve szintén magyarul szerepel.

Higgye el, miniszteri biztos úr, és biztosan elhiszi, és biztos, hogy elhiszi a tisztelt
bizottság is, én gondolkodtam rajta, csak annyira nem irodalmi úgymond, ez a levél, hogy itt
most felolvassam önöknek, amelyikben kesereg ez a kárpátaljai barátunk ezen, hogy egy
kicsit ezt ő is az önazonossága részeként éli meg, pontosabban annak egy kis csorbításaként,
hogy mindenképpen egy ukránosított nevet kell majd az ő személyijébe az édesanyja nevéhez
írnia. Én javasolnám, hogy ezen azért gondolkodjunk el. Azt hiszem, ha ezt a kérdést nem is
lehet generálisan megoldani, de ezek lehetőségek, amelyeket felsoroltam, létezhetnek, vagy
más lehetőségek felkutatása én azt hiszem, hogy érdemes volna. Ha nem is tudjuk mindenki
számára ezt a lehetőséget biztosítani, de legalább ott, ahol ez bizonyítható és egyértelmű,
akkor erre én azt mondom, hogy jó és helyes lenne törekedni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy hozzászólás? (Nincs jelentkező.)
Akkor hadd zárjam le. Miniszteri biztos úr!

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos: Igen. A modern közigazgatásnak része,
hogy telefonon és e-mailen is el tudjuk érni az ügyfeleket, ezért tartalmazza ezt a
nyilvántartás. Magának a honosítási kérelemnek is van egy olyan rubrikája, ahol a
telefonszámot, az e-mailt meg lehet adni, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél
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könnyebben tudjunk kapcsolatot tartani az ügyféllel, legyen az egy hiánypótlás vagy legyen
az mondjuk, az eskütételre való behívás, hogy ne tértivevényes leveleket bízzunk rá mondjuk,
az adott utódállamnak a postaszolgálatára, amely azért erős kétségeket ébreszt az emberben,
hanem a lehető legegyszerűbben tudjuk elérni az embereket, a lehető leggyorsabban, és ahogy
említettem, például egy hiánypótlás meggyorsítása érdekében ez kifejezetten hasznos lehet.

Az adatvédelem: a magyarországi adatvédelmi szabályozás meglehetősen szigorú, sőt
lehet azt mondani, hogy kicsit át is lendült már a racionális érveken. Ennek megfelelően
semmifajta adatot nem adunk ki, nincs is semmifajta ilyen nemzetközi kötelezettségünk. Az
1997-es strasbourgi egyezmény is csak opcionális lehetőséget ad, hogy egyes tagállamok
egymás között cserélhetnek adatokat. Mi ennek nem teszünk eleget, nyilván ez nem is
kötelezettségünk, és az utóbbi hetekben látszik is, hogy a statisztikákkal is viszonylag csínján
bánunk, amit nagyon-nagyon megköszönnek a határon túli magyar szervezetek, hogy nem
nehezítjük meg a dolgukat egy-egy statisztikai adat kiadásával. Ehhez tartja magát a magyar
kormányzat és a külképviseletek is ennek megfelelően járnak el, tehát bizonyos mértékű stop
van ebben a kommunikációban.

Valóban ez az anyja neve, a magyarosított alak érthető, teljesen logikus kérdés,
ugyanakkor továbbra is felmerülhet a nemzetközi magánjog megítélése. Mégiscsak egy
külföldi állampolgár nevéről egy magyar hatóság az akarata, a személyi akarata ellenére dönt,
adott esetben posztumusz. Ezek mind olyan kérdések, amelyek megkerülhetetlenek
nemzetközi magánjog szempontjából. Hogyha együtt kérelmezi a két személy, anyja és fia
együtt kérelmezi a magyar állampolgárságot, akkor minden további nélkül megoldható. Csak
azt tudom mondani, hogy gondolkodjunk a dolgon.

Hasonló kérdés merül fel egyébként a települések nevével kapcsolatban is. A
települések nevére van lehetőség ebben az eljárásban, hogy a honosítási okiraton csak és
kizárólag a magyar településnév, például Kolozsvár fog szerepelni, de nyilván a hatósági
igazolványokban közhitelesnek kell lennie, tehát adott esetben a személyi igazolványban,
lakcímkártyában vagy útlevélben az akkori hivatalos elnevezés fog szerepelni. Tudom, ez is
problémaként rendszeresen fel fog merülni. Tehát aki 1943-ban született Kolozsváron, annak
Kolozsvárként fog szerepelni a személyi igazolványában vagy útlevelében a születés helye, de
nyilván, aki ’47-ben született, annak Cluj (Kolozsvár, Románia) fog szerepelni, hisz az adott
időben hivatalos elnevezésként fog szerepelni az okmányaiban. Az megint más kérdés, hogy a
honosítási okiraton már rendesen, tehát magyaros alakkal fog szerepelni. Ennek oka szintén a
hatósági nyilvántartások közhitelessége és a történelmi tények. Erre vonatkozóan
alkotmánybírósági határozat is volt, és Magyarországon sem tudunk olyan történelmi
tényeken változtatni, hogy egyes időszakokban például Sztálinváros vagy Leninváros volt az
adott település neve, tehát nem tudjuk visszamenőleg Dunapentelének visszakeresztelni
Sztálinvárost. Aki akkor született, annak a születési anyakönyvi kivonatában ez így szerepel.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Úgy látom, hogy több kérdés,
hozzászólás nincsen.

Határozathozatal

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell arról, hogy az általános vitára a törvényjavaslatot
alkalmasnak találjuk-e. Kik támogatják az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

Úgy látom, hogy mindenki.
Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak a türelmét, illetve a munkáját. További jó

munkát kívánunk!
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Egyebek

Az utolsó napirendi pontunknál, az egyebeknél hadd mutassam be Edelényi Zsuzsánna
asszonyt, aki tanácsadó, és bár ideiglenes jelleggel, de a bizottságunk mellett dolgozik, ami
előre látható, hogy április végéig biztosan. Őt megtalálja minden bizottsági tag,
képviselőtársaink itt a munkaszervezetnél, és ha esetlegesen itt nem találják meg, akkor az
oktatási bizottságnál kell őt keresni, de az elérhetőségeit meg fogja adni. Ezenkívül e-mail
cím is rendelkezésre áll, amit mindenki meg fog kapni.

Egyebekben van-e még valami? Igen, Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nekem lenne egy javaslatom. Általában a bizottsági
üléseken úgy szoktunk ülni, hogy kormánypárti képviselők és ellenzékiek ülnek egymással
szemben. Nekem az volna a javaslatom, hogy névsor szerint üljünk, hogy a Nemzeti
összetartozás bizottságában ne különüljünk el úgy, hogy kormányoldal és ellenzéki oldal.
Szerintem több mindenben fogunk egyetérteni, mint amiben nem. Ezért azt javaslom, hogy
névsor szerint üljünk, és ne aszerint, hogy ki, melyik frakcióhoz tartozik. Én szívesen nézek
szembe Szávay képviselő úrral, de szerintem ez egy szép gesztus lenne itt a nemzeti
összetartozás jegyében és az együttgondolkodás, együttműködés jegyében, ha kivételesen
nem a hagyományt követnénk ebben a bizottságban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nagyon jó javaslat, ezt a bonyhádi képviselő-
testületben már évekkel ezelőtt megcsináltuk, de úgy vélem, Szávay képviselő úr így sem jár
nagyon jól egyébként a nevével. Természetesen, ha az ellenzék ehhez hozzájárul, illetve a
kormánypárti képviselők ezt elfogadják, azt gondolom, ez követhető. Erre nincsen
házbizottsági rendelkezés, alapvetően elnöki jogkör, hogy a képviselőket hogyan ülteti le.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Térjünk rá vissza, elnök úr.

ELNÖK: Visszatérünk rá. Úgy látom, hogy egyebekben több dolog nincsen. A
következő héten, hogyha kell tartanunk bizottsági ülést, márpedig valószínű, hogy kell, akkor
keddi napon fogjuk ezt megtenni. Hogyha lehetséges, akkor délelőtt, hogyha ütközik több
bizottsággal, akkor délután.

Igen, tessék!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnézést, nem figyeltem, most látom, ide az van írva,
hogy a bizottsági ülések időpontja: hétfő 10 óra. Ez fix, ebben maradtunk?

ELNÖK: Kedden lesz.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem, azt a jövő hétre mondta, elnök úr.

ELNÖK: Hogy utána mikor lesz?

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen, mert úgy emlékszem, ezt nem beszéltük meg.

ELNÖK: Nem beszéltük még meg, de utána akkor lesz, ahogy a legtöbb képviselőnek
jó, ezt még le fogjuk egyeztetni.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Mivel Zsuzsánna az Oktatási bizottság munkáját is
segíti, én úgy tudom elnök úrtól, hogy keddi napokon lennének az oktatási bizottsági ülések,
legalábbis tegnap nekem ezt mondta Pokorni Zoltán elnök úr. Erre én rákérdeztem, hogy
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mikor várható, mert bekerültem most az oktatási bizottságba, és azt mondta, hogy eddig
általában hétfőn volt, most valószínűleg keddenként lesz majd. Valószínűleg ez is
befolyásolni fogja majd, már csak Zsuzsánna miatt is.

ELNÖK: Pokorni elnök úrral leegyeztetjük ezt a kérdést, és össze fogjuk hangolni
majd egy mátrixrendszerben. Köszönöm.

Köszönöm szépen mindenkinek, képviselőtársaimnak, munkatársaknak, az
érdeklődőknek, mindenkinek. További jó munkát és jó pihenést kívánok! Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 25 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


