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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a Bethlen Gábor Alap eddigi működéséről
Előadó: Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
 nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára

2. Tájékoztató az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett
demokráciaközpontok munkájáról
Előadó: Toró T. Tibor, az EMNT alelnöke

Gergely Balázs igazgató

3. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról a Vajdaságban
Előadó: Bús Ottó, a Vajdasági Magyar Szövegség tájékoztatási bizottsága elnöke

4. Tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferenciáról
Előadó: Saláta Zoltán, a MIK állandó bizottsága elnöke

5. Döntés képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A kisebbségben élő
magyarok szervezeteivel való együttműködés alapelveiről szóló határozati javaslat
(H/2622. szám)
(Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa)

6. Egyebek
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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)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Szávay István (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke
Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács regionális elnöke
Bús Ottó, a Vajdasági Magyar Szövetség tájékoztatási bizottsága elnöke
Saláta Zoltán, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottsága elnöke
Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Popovics Pál, Kárpátalja, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottságának
tagja
Debreczy Márta szakmai főtanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium
ifjúsági főosztály)

Megjelentek

Király Annamária szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium
külhoni magyarok osztálya)
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető tanácsos (Állami Számvevőszék)
Korhecz Tamás Vajdasági Magyar Szövetség)
Csémi Szilárd, a Magyar Ifjúsági Konferencia felvidéki elnöke
Kunckelné Fényes Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek
Szövetségének elnöke, Caracas
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 8 perc)

Elnöki megnyitó

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Bizottság! Megkezdjük mai munkánkat.

Sok szeretettel köszöntöm alelnöktársaimat, illetve képviselőtársaimat, a meghívott
vendégeinket. Köszöntöm a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, illetve az előadókat.
Szeretném külön köszönteni körünkben Kunckelné Fényes Ildikót Caracasból, a Latin-
Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének elnökét, aki Magyarországon
tartózkodik, és bár a bizottsági munkánkban nem tud most részt venni, hiszen elfoglaltságai
miatt nem tud végig itt lenni velünk, viszont jelezte, hogy egy fél órára nagyon szívesen
bekapcsolódna a munkánkba, illetve megfigyelné azt, és valószínű, jó hírünket vinné Dél-
Amerikába. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatot megkapták. Most az a javaslatom lenne,
hogy a leírtakkal ellentétben az 1. napirendi pont után vegyük következőnek az 5-öst, ez
döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. Dorosz Dávid képviselőtársunk, a
bizottság tagja adta ezt be, az lenne a 2. napirendi pont, és utána folytatnánk úgy, ahogy az
írásban közölve volt. Megkérdezem, hogy van-e kiegészítés? (Nincs jelentkező.) Hogyha
nincsen, akkor kérem a bizottságot, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm.

Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot.

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alap eddigi működéséről – Előadó: Répás Zsuzsanna, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára

Az első napirendi pontunk tájékoztató a Bethlen Gábor Alap eddigi működéséről. Az
előadó, akit szintén köszöntök, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Még egyszer köszöntöm.
Államtitkár asszony, öné a szó.

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkárának tájékoztatója

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és Uraim! A mai nap a
Bethlen Gábor Alapról kellene röviden beszámolnom. Egy kicsit visszamennék időben, mert
gyakorlatilag a határon túli magyarság támogatása egyidős a rendszerváltással. Többször
történt átalakítása ennek a támogatási rendszernek, és mi most nagyon igyekeztünk, hogy az
eddig gyakorlatból a jó tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatot átvegyük, ami viszont, úgy
érezzük, hogy nem felelt meg az igényeknek, illetve nem töltötte be azokat a feladatokat,
amelyeket viszont kellett volna, azzal a gyakorlattal szeretnénk szakítani. Így született meg
tavaly december 23-án a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény, illetve a végrehajtást szolgáló
kormányrendelet.

Az elmúlt években, aztán majd az elmúlt 4-5 évben kialakult gyakorlatot az
jellemezte, hogy elindult egy szerintem pozitív folyamat a Szülőföld Alap létrehozásával.
Tehát létrejött egy olyan állami alap, amelyik kifejezetten a határon túli dolgokat szolgálta,
viszont annak idején sajnáltam, hogy nem lépett tovább ezen az úton a kormány, mert
gyakorlatilag az alapba csak a támogatások kis része került át, a pályázati úton elnyerhető
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pénzek, és a többi határon túlra szánt támogatási forrás közvetlenül az államtitkárság
kezelésében maradt költségvetési fejezeti előirányzatként. Ezek az összegek meg voltak
ugyan címkézve különböző célokra, de úgy éreztük, hogy az elmúlt években inkább csak
ötletszerű volt ez a felosztás, nem találtuk szakmailag kellően megalapozottnak. Az így
elnevezett célelőirányzatok gyakorlatilag nem mutatták, hogy mire használták ezeket a
forrásokat, ráadásul a kettőzés következtében – tehát a Szülőföld Alap is működött és
működtek a célelőirányzatok is – nagyon sokszor átláthatatlanná vált a rendszer, sok
párhuzamosság volt benne, amit ki kellett szűrni. Ráadásul sokszor átadtak pénzeszközöket
egyik helyről a másikra, és nem igazán volt mindig követhető, hogy ezt mikor, milyen céllal
tették.

A másik probléma, hogy amikor célelőirányzatokat tervezünk, az ki van téve a
bázisalapú költségvetési tervezésnek és ennek a gondolkodásmódnak, és a határon túli
feladatok annyira összetettek, hogy nem tudta ez a fajta költségvetési logika követni azokat a
feladatokat, amelyek a határon túl adódtak és folyamatosan adódnak. Különösen, hogyha
valamilyen váratlan fordulat következett be, ami azért elég sűrűn előfordul a
nemzetpolitikában, arra nem tudunk, nem tudtak rugalmasan reagálni, és nem tudtuk eléggé
hatékonyan lekövetni azokat a módosult célokat, ami szükséges lett volna. Ugyanakkor
szintén hiányzott az a terepismeret, ami szükséges ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket meg
lehessen hozni.

A másik probléma, amivel szembesültünk, azóta is, hogy nagyon nagy a bürokratikus
átfolyás ezeken a rendszereken, tehát nagyon komoly időbeli csúszást szenvedtek így a
támogatások; ezt a tavalyi év második felében már tapasztaltuk. Probléma volt továbbá, hogy
az előirányzatok felhasználása és elszámoltatása nem egy folyamatos monitoringrendszerben
történt, hanem jó esetben is csak szúrópróbaszerűen, leginkább csak a pénzügyi osztály által
bekért számlák ellenőrzésével, és nem pedig egy helyszíni ellenőrzéssel történt. Gyakorlatilag
azt kell mondanunk, hogy az elmúlt időszak pénzeszközeinek a felhasználásáról nem lehetett
kimutatni a nemzetpolitikai célok megvalósulását. A Szülőföld Alap elosztásánál pedig azt
tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem érvényesítette a kormány a határozott nemzetpolitikai
elképzeléseket, hanem sokkal inkább egyfajta klientúrarendszer kiépítése zajlott, és aszerint
történt ezeknek az eszközöknek az elosztása.

Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy az elmúlt 8 évben a legfontosabb határon
túli intézmények sem kapták meg azokat a szükséges fejlesztési forrásokat, amelyek egy pici
kis fejlődéshez és továbblépéshez is szükségesek lettek volna. Gyakorlatilag az egyéb
szervezetek működtetése, életben tartása nyelte el ezeket a forrásokat, de azt kell mondanom,
illetve úgy fogalmazta meg az egyik szervezet vezetője nem olyan régen nekem, hogy az
életben maradáshoz elegendő volt, de ahhoz, hogy valódi programokat tudjanak
megvalósítani, ahhoz kevés.

Amit fontosnak tartunk, és azért mondom, hogy amikor a Szülőföld Alap létrejött, én
azt egy előremutató kezdeményezésnek tartottam, és egy nagyon jó és fontos dolognak
tartottam azt is, amikor az úgynevezett nemzeti jelentőségű intézményeket támogató
programot elindították az előző ciklusban. Ennek abba az irányba kell, hogy mutasson, hogy a
legfontosabb intézmények és szervezetek egy kiszámítható, normatív forráshoz jussanak.
Sajnos nem valósult meg ez sem a meghirdetett céloknak megfelelően, de mi szeretnénk
továbblépni ezen az úton, és azt szeretnénk, hogy – természetesen megfelelő szakmai és
pénzügyi kontroll mellett, de – a határon túl fontos intézmények egy hosszabb távon
kiszámítható és normatív alapú finanszírozásban részesüljenek. Itt a felsőoktatási
intézmények szerepelnek ebben a körben első helyen, de például egyházi fenntartású
líceumokról is beszélhetünk és különböző kulturális szervezetekről, amelyek nagyon fontosak
a határon túliak szempontjából. Fontos volt maga az a tény, hogy egy elkülönített állami
pénzügyi alap jött létre, mert ez egy megbízható pénzügyi hátteret jelent a források számára.
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És ami továbbviendő feladat még számunkra, az a státusztörvény keretében biztosított
támogatási rendszer. Itt is szükség van bizonyos átalakításokra, de ez egy olyan feladat, amit
természetesen tovább fogunk vinni.

Az új rendszerről és az új feladatokról, az új struktúráról szeretnék néhány szót szólni.
Az a tervünk tehát, hogy az összes forrást, ami a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
által kezelt költségvetési forrásokat jelenti, egy alapba vonjuk össze, a Bethlen Gábor Alapba,
és itt lenne az összes komoly határon túlra szánt előirányzat. Azt szeretnénk, hogy a
költségvetés tervezésekor ne a bázisalapú tervezés valósuljon meg, hanem a forrásigényeket
felmérve, az aktuális feladatokra tudjuk ezeket a forrásokat megjelölni, és úgy tudjuk ezt az
alapot összeállítani, ugyanakkor lehetőség legyen arra, hogy szükségszerűen az év közben
esetleg kialakuló új feladatokhoz is rugalmasan tudjunk alkalmazkodni.

A Bethlen Gábor Alapban maga a forrás elosztása is egy új logika mentén, tehát a
döntés is egy új logika mentén alapul. Egy négyszintű döntési rendszerről beszélhetünk,
melyben az alapvető döntéseket, a stratégiai irányokat a Magyar Állandó Értekezlet fogja
kijelölni. Ezek után a MÁÉRT szakbizottságai határozzák meg azokat a konkrét prioritásokat,
amelyek az egyes területeken fontosak, majd ezek után a szakmai döntést a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. igazgatása tudja előkészíteni, és van egy 3 tagú bizottság, amely végül is
döntést hoz az egyes támogatásokról. Ennek a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettes úr a tagja, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára,
illetve jómagam.

Továbbra is megmarad a pályázat, a nyílt pályázatokon elnyerhető források rendszere.
Itt egy 9 fős szakmai kollégiumot fogunk létrehozni, amely ezeket a forrásokat szigorúan
szakmai szempontok alapján bírálja majd el. Nagyon fontos, hogy az alapkezelő szerv az
eddigi gyakorlattól eltérően nem központi költségvetési szerv vagy minisztériumi főosztály
lesz, hanem egy százszázalékos állami tulajdonú nonprofit zrt., ez ugyanis sokkal
rugalmasabb rendszert hoz létre, abszolút átlátható, tehát az ÁSZ, a parlament, a KEHI
számára abszolút átláthatóan tudunk működni. Két könyvvizsgáló is vizsgálni fogja a
működést, és lesz egy operatív felügyelő bizottság, amely az ellenőrzést végzi. Ugyanakkor
az, hogy zrt.-ként működik, lehetővé teszi azt, hogy akár saját bevételeket érjen el vállalkozási
tevékenységéből, és ezáltal lehetővé válik, hogy ne csak a központi költségvetésből származó
működési költségeket tudja felhasználni, hanem az így nyert bevételt is. Ugyanakkor részt
vehet európai uniós pályázatokon, és lehetősége van határon túli leányvállalatokat is alapítani,
ami szintén a helyszíni feladat-végrehajtásban és ellenőrzésben lehet nagyon nagy
jelentőségű.

Én gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani, csak talán szimbolikusan még
annyit, hogy Bethlen Gábor neve és a hozzá fűződő erdélyi aranykor mindannyiunk számára
egy olyan példa, amit remélem, hogy megfelelőképpen tudunk majd szolgálni. Köszönöm
szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Ki
szeretne élni a kérdezés lehetőségével? Kalmár Ferenc!

Kérdések, válaszok

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az én
választókerületemből több iskola érdeklődik már huzamosan és nagyon erőteljesen, hogy
mikor lehet pályázni a határon túli látogatásokra, iskolakirándulásokra. Úgy tudjuk, hogy
ennek a Bethlen Gábor Alapnak az egyik oldalága fogja ezt finanszírozni; erről majd kérnék
egy kis felvilágosítást. A másik pedig, hogy nyilván a zrt.-nek van egy igazgatósága is, ott ki
van benne, ki az igazgatója ennek? Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, tisztelt elnök úr. Helyettes államtitkár
asszonytól én is azt szeretném kérdezni, hogy mikor indulnak el a pályázatok? – ugyanis most
már március vége felé közeledünk. Az osztálykirándulásokat megelőzően célszerű lenne a
határon túli magyar közösségeinkben az infrastruktúrát, a fogadótereket is megteremteni,
illetve helyzetbe hozni azokat a határon túli közösségeket, akik fogadni tudják a
magyarországi diákokat. Nekik mikor nyílik meg a lehetőségük arra, hogy pályázhassanak, és
felkészüljenek arra, hogy fogadni tudják az odaérkezőket?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Igen, Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nekem több kérdésem is lenne
államtitkár asszonyhoz. Egyrészt nem feltétlenül teljesen idevág, de azt hiszem, hogy itt
mégis megkérdezhetem, hogy különböző összegeket, különböző százalékokat hallottam azzal
kapcsolatban, hogy a különböző minisztériumoknál lévő nemzetpolitikai tárgyú kereteket,
illetve forrásokat milyen mértékben érintették a kormányzati zárolások, ezt szeretném
kérdezni államtitkár asszonytól. Én hallottam már 5 százalékot, 10-15-öt, mindenféle
összeget, de pontosan mennyi az, ami a határon túli magyaroknak szánt összegből zárolásra
került? Ezzel kapcsolatban azért szeretném megkérdezni államtitkár asszony véleményét
erről, ugyanis a kormányzati kommunikációban is elhangzott, hogy a kormányzatnak kiemelt
célja a nemzetpolitikai támogatások növelése, és elhangzott a parlamentben, a költségvetési
vitában, hogy soha ennyi pénz nem fordítódott még nemzetpolitikai célokra. Ehhez képest egy
kicsit visszásnak tartom, hogy a zárolások mégis érintették ezt a területet.

A másik, amit szeretnék kérdezni, és nem kívánok a következő napirendben szereplő
ügy szószólója lenni, de magam is a Magyar Ifjúsági Konferencia tagja vagyok, ezért
szeretném megkérdezni a Bethlen Gábor Alap kapcsán államtitkár asszonytól, ami annak
idején a Külügyi és határon túli magyarok bizottságában merült föl. Engedje meg, hogy
idézzek a decemberi zárónyilatkozatból: „Ulicsák Szilárd miniszteri biztos úr előadásában
ismertette az újonnan megalakuló Bethlen Gábor Alap struktúráját, amely 3 fős bizottságból,
9 fős kollégiumból tevődik össze, munkáját pedig a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar
Ifjúsági Konferencia szakmai iránymutatása alapján kívánja végezni.” Ehhez képest mégsem
támogatták azt a módosító javaslatomat, amelyik arra vonatkozott, hogy a Magyar Ifjúsági
Konferencia kérésének megfelelően a MIK kapjon véleményezési jogot ezeknek a
forrásoknak a kiosztásánál a MÁÉRT-szakbizottságok keretében.

A következő kérdésem az lenne, és szintén szeretnék ebből a záró nyilatkozatból: „A
Bethlen Gábor Alap hatékony működtetési rendszerének kidolgozásában aktív szerepet
vállalunk, és kérjük az ifjúsági keret létrehozását, a korábbi gyakorlattal ellentétben a határon
túli támogatások politikamentes, szakmai alapú és célirányos elosztását.” Ez utóbbival
kapcsolatban bizakodóak vagyunk, hogy valóban nem a klientúraépítés politikáját fogják
követni az előző kormányhoz hasonlóan. Viszont azt szeretném megkérdezni ezzel
kapcsolatban, hogy az ifjúsági keret létrehozása, amelyet szintén a Magyar Ifjúsági
Konferencia kezdeményezett, lesz-e ilyen keret, támogatja-e államtitkár asszony, hogy legyen
egy ilyen a Bethlen Gábor Alapon belül.

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, vagy inkább csak vélemény, hogy szeretném még
egyszer megerősíteni, és a Jobbik nevében – és azt hiszem, a másik két ellenzéki párt nevében
is –, hogy a leghatározottabban tiltakozni az ellen, hogy önök kizártak minket a Magyar
Állandó Értekezlet szakbizottságainak munkájából, és ezért az ellenzéki pártok szakértői nem
vehetnek részt ebben a véleményezési folyamatban. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Asszony! Örvendetes tendenciákat vélünk felfedezni a határon túli
magyar szervezetek irányából, az ottani közösségek egy kicsit talán kezdenek magukra találni,
és bátorítást éreznek a tekintetben, hogy az anyanyelvi oktatás vonatkozásában olyan
helyeken, ahol eddig nem bátorodtak arra, hogy saját intézménnyel megpróbálják a jövőt
szolgálni – most elsősorban Kárpátaljáról beszélek –, bizonyos mozgolódások vannak. Azt
szeretném megkérdezni, hogy lát-e arra lehetőséget, esélyt, hogy olyan közösségek, akik az
ottani új keletű nyelvtörvény következtében a kisebbségi oktatás és az anyanyelv ápolása
vonatkozásában hátrányt szenvednek, ezeknek a közösségeknek az intézményalapítási
lehetőségét tudjuk-e akár a Bethlen Gábor Alapból, akár valamilyen minisztériumi forrásból
segíteni?

Köztudott azt hiszem, hogy a kárpátaljai közoktatási intézmények fenntartását
gyakorlatilag valamiféle szolidaritási alapon eddig is az elmúlt években, sőt évtizednyi
távlatban a magyarországi segítségre és forrásokra alapozták, és azt is tudjuk, hogy az
intézményrendszer teljes spektrumának kiépítése nem volt biztosítva, tehát az óvodától az
érettségiig történő anyanyelvi oktatásnak nagyon kevés településen van meg a lehetősége. Az
tehát a kérdésem, hogy ezek a gondolkodások, ezek a civil szervezetektől és történelmi
egyházaktól induló kezdeményezések, amelyek megteremtenék, mondjuk az óvodai és
általános iskolai képzés lehetőségét egy-egy településen, ahol gyakorlatilag úgy
tapasztalhatjuk, hogy lélekmentéssel érne föl ez a vállalás, nekik van-e lehetőségük ezekben a
forrásokban támogatást találni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több kérdező nincsen, ezért hadd
kérdezzem meg, az oktatási-nevelési támogatásnál szó volt arról, hogy ez a támogatás,
ellentétben az eddigiekkel, már az óvodáskorú gyermekeket is érintheti, illetve ők is
kaphatnak. Végül is a következő tanévtől ez megy-e majd, lesz-e, vagy nem? Köszönöm
szépen.

Van még kérdése valakinek? (Jelzésre.) Igen, alelnök asszony.

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Megköszönöm államtitkár asszony tájékoztatóját, és egyrészről én szeretném azt
megfogalmazni, hogy önmagában akkor, amikor a parlamentben az alapról döntöttünk,
illetőleg a létrehozásáról, én azt gondolom, az az elmozdulás, ami részben a nemzeti
intézmények finanszírozása, illetve a normativitás irányában történt, meg kell, mondjam,
hogy ezt magam is üdvözöltem és támogattam, hiszen ez teheti ugyanis távlatosan is
kiszámíthatóvá azoknak az intézményeknek a működését, amelyek tényleg a nemzet érdekeit
szolgálják. Tudomásom szerint 8,5 milliárd forint az az összeg, ami ebben az esztendőben ezt
a célt szolgálja, hogy ezeket az intézményeket támogassa, amit államtitkár asszony is említett,
részben a felsőoktatási, részben az állami egyházi intézmények működtetését, illetőleg
támogatását segíti. Hol lehet majd ahhoz hozzáférni, hogy egyáltalán mely intézmények és
milyen normatív támogatásban részesülnek, mert azt gondolom, hogy erre a bizottságnak is jó
lenne rátekinteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy ügyrendi
javaslatom lenne. Egy nagyon ritka pillanat, hogy lehetőséget adjunk azoknak, akiket ez
közvetlenül érint majd, hogy az itt lévő képviselőik esetleg egy-két rövid kérdést
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föltehessenek, különösen Kunszenti Ildikóra való tekintettel, aki ráadásul el is fog menni
rövidesen. De vannak itt mások is Kárpátaljáról, a Felvidékről, Délvidékről, úgyhogy, ha
javasolhatom, akkor adjunk lehetőséget legalább egy-egy rövid kérdésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megkérem államtitkár asszonyt, hogy válaszoljon,
és a második körben, hogyha ilyen igény van, és hozzá kívánnak szólni, illetve kérdezni,
akkor megadom a lehetőséget. Államtitkár asszonyé a szó.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Az első kérdés, amire szeretnék válaszolni, a
„Határtalanul” program, amire Kalmár képviselő úr és Kőszegi képviselő úr is rákérdezett. A
„Határtalanul” program az egyik kiemelt projektünk lesz az idei évtől kezdve. Beindult már
tavaly is, de gyakorlatilag az egy próbaszerű bevezetés volt, és most elkülönített a
költségvetés erre komolyabb forrást is. Egy kicsit, hogy reagáljak Szávay képviselő úrra is,
ebből az összegből a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban nem zároltak, tehát, ami
a „Határtalanul” programra vonatkozik, a KIM költségvetésében nem szerepelt itt zárolás.

Valóban, most időszerű más a pályázatok kiírása. Egy pici csúszásban vagyunk, pont
azért, mert a Bethlen Gábor Alap indulása nem volt annyira zökkenőmentes a különböző
bürokratikus akadályok miatt, és pont ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy gazdasági
társaságként működjön az alap, hogy a felesleges bürokráciától meg tudjunk szabadulni. A
bíróság előtt van most már a nonprofit zrt. bejegyzése, és én azt remélem, hogy két héten
belül megtörténik ez a bejegyzés, és akkor megtörténhetnek a különböző pályázatoknak a
kiírásai is. Ez részben érinti a „Határtalanul” programot, amely szintén a Bethlen Gábor Alap
keretén belül fog működni egy önálló egységként, már csak azért is, mert az Apáczai nevet is
fontosnak tartjuk megőrizni, mert ez most már olyan brand név lett ezen a területen, és
nagyon komoly szakmai hátteret és szakmai alapokat raktak le ezzel kapcsolatban, úgyhogy
én remélem, hogy április folyamán meg fog történni a kiírás a „Határtalanul” programra is és
a többi pályázatra is, hogy Kőszegi képviselő úr kérdésére is válaszoljak. Tehát április
folyamán fogjuk kiírni ezeket a különböző pályázati lehetőségeket.

A „Határtalanul” program alapvetően arról szól, hogy a magyarországi osztályok
határon túli látogatását lehetővé tegyük, de természetesen ennek a megfelelő infrastruktúráját
is ki kell építeni. Tehát nem ez a program fő iránya, de a cserekapcsolatok révén és a
testvériskolai kapcsolatok révén lehetőség lesz arra, hogy a határon túliak is részesüljenek
ebből, és én azt szeretném majd elérni, hogyha ez az osztálykirándulás-program kölcsönös
lenne. Úgy, ahogy a magyarországi osztályok számára néhány év alatt szeretnénk lehetővé
tenni, hogy ne csak pályázati út legyen, hanem normatív legyen, minden osztály, minden
gyerek számára lehetővé legyen téve, hogy életében legalább egyszer egy ilyen
osztálykiránduláson részt vegyen, ugyanezt szeretnénk elérni, hogyha a határon túli osztályok
számára is ez lehetővé válna. Reméljük, hogy 2-3 év alatt el tudjuk érni ezt a célt.

A Szávay képviselő úr kérdésére válaszolva a zárolásokról, én azt tudom mondani,
hogy igen, érintett szinte minden területet, de a nemzetpolitikában vannak úgynevezett védett
területek, és az egyik ezek közül a „Határtalanul” program, ez egy új program, és ezért a
nálunk lévő összegeket nem zárolták ezzel kapcsolatban. Ugyanígy semmilyen zárolás nem
volt a felsőoktatással kapcsolatban, tehát a Sapientia Egyetem, a beregszászi főiskola
támogatása szempontjából sem volt zárolás, és az oktatási-nevelési támogatásra vonatkozó
keretnél sem volt ilyen zárolás.

A másik kérdése a MÁÉRT-ra vonatkozik. Azt kell látni, hogy a MÁÉRT-ot két
szinten működtetjük. Az egyik szint a politikai szint, ez a plenáris ülés, ahol minden
magyarországi párt ott van, ellenzéki párt, kormánypárt, határon túli szervezetek, és mindenki
elmondhatja a véleményét, és itt határozzák meg a támogatáspolitika fő irányait is. A másik
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szint a szakmai szint, ahol a határon túli szervezeteket is arra kérjük, hogy szakértőiket
küldjék el az adott területekre, és a minisztériumokból is a szakmai szereplőket hívjuk ezekre
a szakbizottságokra. Nem hívunk pártot Magyarországról, sem kormánypártot, sem ellenzéki
pártot nem hívunk, szakmai szinten működnek ezek a bizottságok, amelyek a kormány
munkáját segítik. Itt már a részletkérdésekről beszélünk, de nyilván azok alapján, ami eldőlt a
MÁÉRT plenáris ülésén.

Itt szeretnék kitérni a MIK-re is. A MIK számára szeretnénk lehetőséget biztosítani a
MÁÉRT-nak abban a szakbizottságában, amelyik a humán kérdésekkel foglalkozik, és az a
neve ennek, hogy oktatási és kulturális szakbizottság. Miután nem akartunk túl sok
bizottságot létrehozni, mert az a hatékony munkát akadályozza, ez az a bizottság, amelyik az
oktatási, kulturális, egyházi, ifjúsági, szociális stb. kérdéssel, minden úgymond humán
kérdéssel foglalkozik. Ebbe a bizottságba szakértői szinten minden alkalommal meg fogjuk
hívni a MIK képviselőit is, és ott a véleményüket, javaslatukat el tudják mondani.

Ifjúsági keret: tervezzük azt, hogy a Bethlen Gábor Alapon belül, a pályázatokon belül
egy ifjúsági keretet is kialakítunk. Mivel még nem jött létre az alapkezelő, ezért részleteket
nem tudok mondani, de van egy ilyen határozott szándék, hogy egy külön ifjúsági keretet is
létrehozzunk.

Hoppál Péter Kárpátalján az oktatási intézményekre kérdezett rá. Igen, valóban. Azt
szeretném leszögezni, hogy egyértelmű törekvése a magyar kormánynak, hogy minden
határon túli magyar polgár adófizetője annak az adott államnak, tehát annak az adott államnak
a kötelezettsége, hogy fenntartsa az oktatási intézményeket ugyanúgy, ahogy a többségi
nemzet fiai, lányai számára, úgy a magyar közösségek számára is. Tudjuk, hogy ez az elv, de
a gyakorlat nem mindig működik így, már csak azért is, mert például Kárpátalján az egyházi
alapítású intézményeket nem támogatja úgy az állam, ahogy például nálunk. Ennek ellenére
azt tudni kell, hogy a normatívát azok után a gyerekek után is megkapják, tehát az
iskolaköteles korú gyerekeink után is jár a normatíva. Tehát mi arra fogunk törekedni például
a vegyes bizottsági tárgyaláson, hogy ez a normatíva biztosítva legyen, de azzal is tisztában
vagyunk, hogy ez nem elegendő, és ha megkapják, akkor sem kiszámíthatóan kapják meg,
tehát szükség van egy plusz támogatásra, és erre, ahogy eddig is, továbbra is készen állunk,
mert ezt egy nagyon fontos feladatnak tekintjük. Ugyanígy vonatkozik ez a főiskolára is, ami
magánintézménynek számít.

Elnök úr megkérdezte az oktatás-nevelési támogatást. Igen, az óvodásokra is
kiterjesztjük, és a következő kiírások már úgy fognak történni, hogy az óvodáskorú
gyermekek után is fog járni az oktatási-nevelési támogatás.

Alelnök asszony a támogatások elosztására kérdezett rá, és azt tudom mondani, hogy
körülbelül valamivel több mint 12 milliárd forint az, ami az egész keretben rendelkezésre áll,
és ebből 5-5,5 milliárd az oktatási-nevelési támogatásra szánt összeg. A többi összeg is,
amennyire lehet, le van kötve, tehát például az egyetemek számára külön-külön keretet
biztosítunk, és lesz egy olyan keret, amelyben azok az úgynevezett – azért mondom ezt ilyen
nehezen, mert ezt a rendszert is át fogjuk alakítani, de – a nemzeti jelentőségű intézmények és
programok részesedhetnek. Nem tudom most még pontosan megmondani, hogy pontosan
mennyi fog erre az idén rendelkezésre állni, és azt sem, hogy mely intézmények
részesülhetnek. Ezt át fogjuk tekinteni, mert úgy látom, hogy az elmúlt időszakban nem
megfelelő kritérium alapján történt meg ezeknek az intézményeknek a kijelölése. Ezért ezt át
fogjuk tekinteni, és szeretnénk egy átlátható, világos kritériumrendszert kialakítani, amely
alapján be lehet kerülni ebbe az úgynevezett kiemelt jelentőségű intézmények közé, és ezek
számára szeretnénk biztosítani a hosszú távú, kiszámítható normatív támogatást, mert egy
intézményt, ha működtetni akarunk, azt nagyon nehéz úgy, hogy mindig pályázati
forrásokból. Még hogyha a programokat meg is tudják valósítani a pályázati pénzből, de
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sokszor magának az intézménynek a fenntartása nem biztosított, és ehhez szeretnénk mi egy
normatív jellegű támogatást biztosítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Szeretném elmondani azt, hogy
ketten-hárman is kérdeztek az iskolai táboroztatással, határon túli kirándulással kapcsolatosan,
hogy a következő üléseink egyikén önálló napirendi pontban foglalkozunk ezzel, és Csete Örs
lesz a vendégünk, aki elnök, vagy igazgató, államtitkár asszony?

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Az egyik programnak lesz az elnöke.

ELNÖK: Vele már felvettük a kapcsolatot, ő majd tájékoztatást ad. Valószínűleg
megpróbáljuk úgy szervezni, hogy a kiírás előtt már a bizottság tudjon tájékozódni, és
esetlegesen a bizottság elképzelési a kiírásokban már meg tudnak jelenni.

Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, hogy még egyszer magamhoz veszem a szót,
de hadd legyen még egy kérdésem államtitkár asszonyhoz az osztálykirándulásokkal
kapcsolatosan most csak nagyon nagy vonalakban, mert ez nyilván nem konkrétum.
Nemrégiben Beregszászon voltam egy fórumon, és ott a főiskolások tették fel a kérdést,
illetve kérték, hogy tolmácsoljam ezt valamilyen formában az önök irányában. Lát-e ön rá
esélyt, hogy bármilyen formában, akár szűkítve, akár pályázati formában, illetve lát-e elvi
lehetőséget arra, hogy ezeket a csereprogramokat, kapcsolatokat valamilyen formában az
egyetemista korosztályra is – itt elsősorban a határon túli magyar egyetemistákra gondolok –
ki tudjuk terjeszteni, illetve valahogy olyan formában bevenni őket a programba, hogy a
határon túli magyar egyetemista korosztályú fiatalok is ebben valamilyen formában részt
tudjanak venni. Csak elviekben kérdezem ezzel kapcsolatban a véleményét. Köszönöm.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Alapvetően ez a program a középiskolás, illetve az általános
iskolák felső osztályaira vonatkozik. Az egyetemisták számára lehetőség van, és szeretnénk
további lehetőségeket biztosítani áthallgatásra, egy félév elvégzésére máshol, tehát inkább
olyanfajta mobilitási programokat szeretnénk, ami ettől egy picit eltér, inkább szakmai
jellegű, a tanulmányokhoz jobban kötődik. Tehát másfajta programokat szeretnénk
biztosítani, és azt szeretnénk, hogyha néhány év után minden egyetemista már, úgymond túl
lenne egy ilyen osztálykiránduláson. Én úgy gondolom, hogy az egyetemista korosztály
számára más jellegű programokat biztosítanánk inkább.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Örömmel hallottam államtitkár asszonyt, amikor
arról beszélt, hogy oda-vissza osztálykirándulások legyenek. Azért is, mert lényegében ez
azért működik testvérvárosi, testvér-települési szinten, civil szervezetek, illetve egyházak
kapcsolataiban is, de mindig probléma a forrás, a pénzügyi forrás. Azt hiszem, hogy a Bethlen
Gábor Alapról szóló törvény is valahol említi, hogy célszerű lenne ezeket a már meglévő
struktúrákat felvázolni, amik sok esetben finanszírozási hiányosságok miatt halódnak, vagy
többet is el lehetne érni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés,
illetve célszerű lenne ezeket a tapasztalatokat majd a pályázatkiírás során is figyelembe venni.
Köszönöm szépen.
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RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Az Apáczai Alapítvány pont ebben az irányban dolgozott,
ezeknek a hálózatoknak a feltérképezésén, hogy hol vannak már kialakult testvériskolai
kapcsolatok, hol tudnak ezekre rászervezve megvalósítani osztálykirándulásokat. Illetve van
olyan honlapjuk, ahová minden eddig megvalósult kirándulást fölraktak, sőt ez a pályázatnak
is az egyik feltétele volt, hogy készítsenek beszámolót, ne csak írásbelit, hanem képeset, és a
filmekre külön pályázatot hirdettek. Egyébként www.apalap.hu ennek a honlapnak a neve, és
ez pont azért jó, mert itt nagyon szép dolgokat lehet látni az eddig megvalósult programokról.

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Én arra is gondoltam, ami van például nálunk,
Nyíregyházán is, hogy vannak az önkormányzat által fenntartott iskolák, civil szervezetek,
néptáncegyüttesek ifjúsági tagozatai, amik nem pályázati forrásból, hanem kvázi önerőből
működnek. Nem tudom, hogy ezeket hogy lehetne egyrészt felszínre hozni, gondolom, az
önkormányzati érdekképviseleti szövetségek megkeresésével talán, az lenne a legegyszerűbb,
illetve tudom azt, hogy vannak az egyházaknál is ilyen testvérközösségi kapcsolatok, ahol
szintén hangsúlyos elem az ifjúság, tehát a diákok, és ezeknek is van egy kialakult hálózata.
Köszönöm szépen.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Nagyon fontosnak tartjuk mi is ezeket a kapcsolatokat, mert
ezek a valóban élő kapcsolatok, amelyek úgymond alulról építkezve, az egyes
önkormányzatok, iskolák vagy egyházak kezdeményezéséből jöttek létre, és ez az, amire
igazán tudunk támaszkodni. Úgyhogy én majd fogok beszélni Csete Örssel, és őt is bíztatom
arra, hogy próbálja még jobban feltérképezni ezeket a kapcsolati hálókat, de én úgy tudom,
hogy ők nagyon sokat dolgoztak ezen. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a határon túli szervezetek résztvevőitől,
hogy esetlegesen van-e kérdezési készség. (Jelzésre.) Igen, van. Akkor kérek arról egy
ügyrendi szavazást, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy ők is kérdezhessenek. (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

Ez egyhangú, és gondolom, államtitkár asszony nyilván vállalja.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Természetesen.

ELNÖK: Öné a szó! Megkérem, hogy a jegyzőkönyv számára mutatkozzon be.

POPOVICS PÁL, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottságának tagja:
Popovics Pál vagyok Kárpátaljáról, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottságának a
tagja. Nagyon szépen a köszönöm ezt a rendkívüli lehetőséget, hogy nemcsak parlamenti
képviselők, hanem a meghívott vendégek is kérdezhetnek, illetve hozzászólhatnak.

A decemberi MIK-konferencián feltettem egy hasonló kérdést Ulicsák Szilárd úrnak
az oktatási-nevelési támogatás effektíve felhasználásáról. Készült-e valamilyen felmérés,
kimutatás, hogy az elmúlt 9 évben, amióta folyósítva van ez az elég komoly összeg – ha jól
számoltam, több mint egyharmada a teljes határon túli keretnek –, hogy ettől tényleg lett-e
több beíratás magyar iskolába, ott tartotta-e a magyar gyerekeket az iskolában ez a
családoknak juttatott összeg? Illetve nem lehetne-e effektívebben felhasználni ezt az
összeget? Én iskolás gyermek édesapjaként, illetve pedagógusként is úgy gondolom, úgy
látom, hogy nem nőtt, hanem csökkent a beíratások száma. Továbbá a főiskolának adandó
támogatás mellett nem koncentrálnak-e arra, hogy – igaz, hogy az állami kézben levő, de
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mégiscsak a gyerekeink számára oktatási lehetőséget adó intézményekben – ösztönözzük
inkább a beíratást valamilyen más módon. Nem az iskolák finanszírozására gondolunk, hanem
az iskolák olyan plusz forráshoz való juttatására gondolunk, amitől versenyképesebbekké
válnak – most az ukrán területről beszélek – az ukrán-magyar-orosz oktatási nyelvű iskolák.
Tehát nem lehetne-e másképpen átcsoportosítani ezt az összeget?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszonyé a szó.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Valóban tapasztalható több régióban is a magyar iskolába való
beíratások csökkenése, aminek a demográfiai okokon kívül asszimilációs okai is vannak, és
mi keressük azokat a módokat, ahol a leghatékonyabban föl tudunk lépni ezzel szemben. Azt
látni kell, hogy az állami iskolák fenntartását nem vehetjük el az adott államtól, sem elvi, sem
gyakorlati szempontból ezt nem tehetjük meg. A feladat az, hogy vonzóvá tegyük a magyar
iskolát. Ennek vannak anyagi feltételei is, de vannak úgymond elvi, ideológiai feltételei is,
mert nagyon sok régióban meg vannak győződve a szülők arról, hogy ha nem a többségi
nyelven taníttatják a gyermeket, akkor nem fog tudni úgy érvényesülni később az életben
vagy a munkapiacon. Ez nem igaz egyébként, tudományosan is bebizonyosodott, hogy nem
igaz, mert a különböző felmérések bemutatták, hogy azok a gyermekek, akik nem
anyanyelven tanulnak, sokkal rosszabbul teljesítenek, mint azok a társaik, akik anyanyelven
tanulnak.

Ezért a feladat inkább az, hogy jól meg kell tanítani az állami nyelvre is a gyerekeket,
ez pedig szintén oktatási módszer függvénye nagyon sokszor. Az új román oktatási
törvényben lehetett elérni egy áttörést abban a tekintetben, hogy a magyar gyerekeket idegen
nyelvként tanítsák románra, mert egyszerűen úgy lehet megtanítani, hiszen számukra idegen
nyelvnek számít. Ez nagyon sokrétű feladat, ami segíthet abban, de emellett természetesen
vannak olyan feladatok is az iskolákkal kapcsolatban, amelyek tényleg anyagi természetűek.
Tehát olyan fejlesztéseket, plusz programokat lehet adni, ami vonzóvá teszi az adott oktatási
intézményt a magyar szülők számára.

Az oktatási-nevelési támogatással kapcsolatban több véleményt hallottam a különböző
régiókból. Egyrészt gyakorlatilag nagyon sokan úgymond szerzett jogként tekintenek már erre
a támogatásra, tehát úgy érzik, hogy ez a plusz 20 ezer forint jár, és hogyha egy
háromgyermekes családot megkérdezünk a beiratkozáskor, amikor meg kell venni a
tankönyveket, hogy kell-e 60 ezer forint, azért erre Magyarországon is azt mondanák, hogy
bizony, jól jön az ilyenkor. Tehát nem mondanám azt, hogy ne lenne szükségük az
embereknek erre a pénzre, de valóban, mi is gondolkodunk azon, hogyan lehetne igazán
hatékonnyá tenni a támogatást a jövőben. Foglalkozunk még ezekkel a programokkal, és
reméljük, meg fogjuk találni a legjobb megoldásokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még
kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Hogyha nincsen, akkor szeretném megköszönni
államtitkár asszonynak azt, hogy a rendelkezésünkre állt, és tájékoztatott bennünket a Bethlen
Gábor Alap eddigi működéséről, illetve a kormány szándékairól. Köszönöm szépen, további
jó munkát kívánok! A következő napirendi pontnál is kérnék majd egy kormányvéleményt.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
kisebbségben élő magyarok szervezeteivel való együttműködés alapelveiről szóló
határozati javaslat (H/2622. szám) (Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló
indítványa)

Áttérhetünk második napirendi pontunkra, amely az eredeti ötös, hiszen előrehoztuk,
döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita a kisebbségben élő

magyarok szervezeteivel való együttműködés alapelveiről szóló határozati javaslat, mely dr.
Dorosz Dávid, LMP, képviselő önálló indítványa. Megkérdezem képviselőtársunkat, hogy
szóban kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. (Jelzésre.) Igen. Tessék!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem kívánok
hosszú lenni, mert körülbelül másfél hete megtalálható ez a határozati javaslat a parlament
honlapján. Alapvetően, ahogy a címbe is belefoglaltuk, a kisebbségben élő magyarok
szervezeteivel való együttműködés alapelveiről állítottunk össze 6 pontot. Úgy gondoljuk,
hogy ez a 6 pont olyan és mindenki által osztott elveket tartalmaz, amiben egy nemzeti
minimumra kell jutnunk, és úgy gondoljuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben a
meglévő pártpolitikai nézetkülönbségek ellenére igenis szükséges létrehozni egy olyan alapot,
amiről mindannyian elkezdünk munkálkodni, és egy olyan alapot, amelyet mindannyian
tiszteletben tartunk. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetpolitika kifejezetten egy ilyen terület, és
éppen ezért állítottuk össze azokat az alapelveket és azokat a megfontolásokat, amelyekről
úgy gondoljuk, hogy minden magyarországi politikai pártnak, illetve magának a kormánynak
is tiszteletben kell tartania. Úgy gondolom, hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor egy újabb
szintre tudjuk emelni a nemzetpolitikáról való gondolkodást és tevékenységet, és úgy
gondolom, hogy ez az elmúlt egy évben, tíz hónapban bekövetkezett pozitív fordulatokat
megerősítő és egy újabb szakaszába tevő lépés lehetne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársunknak. Megkérdezem államtitkár asszonyt,
hogy mi a kormány álláspontja.

RÉPÁS ZSUZSANNA nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Tanulmányoztuk képviselő úrnak a
határozati javaslatát, és azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból úgy érzem, hogy
nyitott kapukat dönget, más szempontból viszont vannak benne olyan pontok, amelyek
elméleti vagy alapelvi szinten sem elfogadhatóak számunkra.

Egyrészt azt kell mondanom, hogy az a diszkriminációmentes kapcsolattartás, amit
ebben a határozati javaslatban kér a magyar kormánytól, ez megvalósult. A MÁÉRT ülésére
minden határon túli legitim politikai szervezetet meghívtunk, mindegyikkel párbeszédet
folytatunk. Csak példaként, Kárpátaljáról a KMKSZ is részt vett és az UMDSZ is részt vett.
Én azt tudom mondani, hogy nem teszünk ideológiai különbségeket a különböző pártok
között, valamennyi pártot meghívjuk a magyar-magyar párbeszéd fórumára, és valamennyiük
számára lehetőséget adunk, a folyamatos kapcsolattartást biztosítjuk.

Másrészt úgy érzem, hogy olyan bújtatott kritika van ebben a határozati javaslatban,
amit én nem szeretnék most elemezni, de úgy érzem, hogy kormányzati kompetencia,
amelyről itt szó van, ráadásul az alapelvnek eleget teszünk. Azt csak mellékesen szeretném
megjegyezni, hogy nem használjuk a „kisebbségben élő magyarok” kifejezést, főleg a határon
túli magyarok kívánságára úgy szoktuk mondani, hogy a „határon túli magyar közösségek”,
mert a kisebbség eleve degradáló jelző, és Székelyudvarhely esetén például ez nem is igazán
tekinthető kisebbségnek.
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Én azt tudom mondani a kormány nevében, hogy nem támogatjuk ezt a határozati
javaslatot, mert részben megvalósultnak tekintjük, részben pedig kormányzati kompetencia
hatáskörbe tartozónak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd mondjam el a Fidesz álláspontját, de előtte alelnök
asszonynak átadnám az elnöklés jogát.

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

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr.

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): A Fidesznek az az álláspontja, hogy az elmúlt
húsz évben is már kialakult formája volt a nemzetpolitikának, az más kérdés, hogy a
mindenkori ellenzéknek, illetve a kormánypártoknak ebben volt-e egyetértése, vagy nem. A
nemzetpolitika formái is kialakultak az elmúlt húsz évben, amelyek, tudjuk azt, hogy sokat
változtak, 2010 óta is változtak. Egy országgyűlési határozati javaslattal, illetve határozattal,
én úgy gondolom, nem lehet felülírni egy készülő alkotmányt. Az alkotmány is részletesen
foglalkozik egyébként a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartással, csakúgy,
mint egyébként a magyarországi nemzeti kisebbségekkel vagy nemzetiségekkel, akik itt,
Magyarországon velünk együtt élnek, tehát azzal a 13 kisebbséggel, amit reméljük, hogy
felsorol a törvény is. Erről egyébként vitát folytattunk a KMKF ülésén is, és várjuk a határon
túli pártok és szervezetek véleményét, elképzeléseit, hogy az alkotmányba, alaptörvénybe
pontosan milyen szövegezés kerüljön be. Úgy tudjuk, hogy az LMP ebben az
alkotmányozásban nem vesz részt, nagyon jó lenne, hogyha a parlament falain belül
folytatnánk ezt a vitát, és konkrétan akár képviselő úr is hozzájárulna ahhoz, hogy az
alkotmányban egy pontos szövegezés ezzel a kérdéssel foglalkozzon.

Ezenkívül az elmúlt időszakban kialakult formái is voltak ennek az
együttműködésnek, amelyet egyébként mi is viszünk tovább. Ilyen például, amit az
államtitkár asszony is mondott, a MÁÉRT rendszere, illetve emellé a dr. Szili Katalin
országgyűlési elnök által létrehozott KMKF is kapcsolódott, és mindkettőt, úgy gondoltuk,
hogy érdemes és célszerű továbbvinni, és egyiket sem megszüntetni, hiszen ezekre a
szervezetekre éppen azért, hogy a kapcsolattartás minél gördülékenyebb és minél
folyamatosabb legyen, mindkettőre szükség van. Ezeknek a munkacsoportjai, illetve
bizottságai működnek, a KMKF-en belül például az állandó bizottság is működik, amíg a
plenáris ülés nem működik, azt nem mondom, hogy folyamatosan, de a kapcsolattartás
folyamatos, és több bizottsági ülésre kerül sor.

És hogyha továbbmegyünk, ez kormányzati kompetencia is. Kezdve azzal, hogy
miniszterelnök-helyettes foglalkozik ezzel a kérdéssel, Semjén Zsolt személyében, azonkívül
pedig államtitkár asszony és a minisztériuma, miniszteri biztos úr – akit még nem
köszöntöttem, de a következő napirendi pontoknál ezt meg fogom tenni – szintén ugyanezzel
a kérdéssel foglalkozik. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy határozati javaslattal ezt a kérdést
nem lehet megoldani, szinte degradáló, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen jóval magasabb,
mind kormányzati, mind parlamenti színterei vannak ezeknek az alapelveknek. Ezért mi a
magunk részéről nem támogatjuk ezt a határozati javaslatot. Köszönöm szépen, és
visszaveszem az elnöklést.

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

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Képviselőtársaim! Államtitkár Asszony! Én egy más oldalról szeretném
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megvilágítani ugyanezt a kérdést, amiben én, azt kell mondanom, alapvetően meg is értem a
képviselő úr célját akkor, amikor arról beszél, hogy legyen egy egységes nemzetpolitika, és a
mögé mindenki sorakozzon fel, mert én gyakorlatilag ebből a határozatból ezt érzem. Ez azt is
jelenti, hogy valahol arra készteti a politikai pártokat, hogy alapvetően a nemzetpolitikát ne
párt alapon közelítsék, hanem ebben legyen egyfajta konszenzus, amit nyilvánvalóan, amit
elnök úr is elmondott, a KMKF-től kezdve, a MÁÉRT-en keresztül, beleértve a saját
bizottságunkat is, azokat a garanciális elemeket tartalmazza, hogy valóban, egy ilyen
egységes nemzetpolitika és e mögött egy konszenzus létrejöjjön.

Megjegyzem, én egyrészről – és beleértve akár a 6. pontban az
autonómiatörekvésekkel kapcsolatos igényt, amit képviselő úr megfogalmazott – ezt vallom is
és tartom is, nyilvánvaló, én azt tartanám fontosnak, hogy ne csak az anyaországi politikai
szervezetek, hanem közösen, a nemzetnek legyen egy egységes nemzetpolitikája, ami mögött
felsorakozunk. Hangsúlyozom még egyszer, alapvetően értve is a képviselő úr célját azt
gondolom, hogy valóban, például az alkotmány alkalmas arra, hogy egyfajta szellemét ennek
az egységes nemzetpolitikának jelenítsük meg. Ugyanakkor, ha már egy ilyen jellegű
országgyűlési határozati javaslatot terjesztett elő a képviselő úr, akkor én alkalmasabb
eszköznek tartottam volna például egy olyan politikai nyilatkozatot, ami a Házszabály
értelmében azt feltételezi, hogy minden politikai erő egységesen felsorakozik ugyanazon
kérdés mögött, tehát nem bizonyos százalékkal, vagy néhány szavazattal történik, mert annál
nemesebb kérdés, minthogy ne azt várnánk el tőle, hogy mindannyian felsorakozunk.

Én tartózkodni fogok ennek a kérdésnek a szavazásakor, hangsúlyozom még egyszer,
értve a célját, viszont én ezt az eszközt nem tartom alkalmasnak arra, hogy ezt megoldjuk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz képviselőtársam most kíván szólni, vagy
összegezve a végén?

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Majd a végén, elnök úr.

ELNÖK: Jó. Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is köszöntöm Dorosz
képviselőtársamat abból az alkalomból, hogy az egy hónapja működő bizottság ülésén első
alkalommal vesz részt. (Dr. Dorosz Dávid: Második.) Akkor meg főleg!

A benyújtott anyaggal mi magunk sem értünk egyébként mindenben egyet. Én ennek a
formáján nem igazán vitatkoznék, bár van, azt hiszem, abban megfontolandó, amit alelnök
asszony mondott, de szerintem talán ebből a szempontból másodlagos, hogy ezt milyen
formában tesszük. Én úgy gondolom, hogy maga a nyilatkozatnak van több olyan része,
ahogy államtitkár asszony fogalmazott, amivel alapjaiban sem tudunk egyetérteni, egy-két
mondatból elég SZDSZ-es utóíz sugárzik át számunkra a szövegből. Ezzel együtt én
egyáltalán nem tartanám problémásnak, hogyha egy ilyen nyilatkozattal foglalkoznánk, ezt
napirendre vennénk. Önöknek megvan a kétharmados többségük, ezt olyan irányba tudják
módosítani, amilyen irányba szeretnék. Úgyhogy azzal együtt, még egyszer mondom, hogy
alapjaiban, vagy úgy gondolom, hogy jó részében nem tudunk az ebben foglaltakkal
egyetérteni, ennek ellenére a Jobbik támogatja ennek a napirendre-vételét. Köszönöm szépen.

Bocsánat, ha egy mondattal szabad államtitkár asszonyra reagálnom, amit ezzel
kapcsolatban elmondott. Államtitkár asszony azt mondta hangsúlyozva a nyilatkozat kapcsán,
hogy mennyire nem tesznek különbséget és mennyire egyformán kezelnek mindent.
Szeretném itt ismét és sokadjára a másik, régi vesszőparipámra emlékeztetni, hogy a
Délvidéken működő tartományi és nemzeti tanácsi képviselettel rendelkező Magyar Remény
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Mozgalmat, amely köztudomásúan szoros kapcsolatot ápol a Jobbikkal, továbbra sem
hajlandóak a Magyar Állandó Értekezlet üléseire meghívni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Én egy rövid mondattal szeretnék erre reagálni. Úgy
gondolom, hogyha valamelyik politikai erő, különösen parlamenti erő komolyan gondolja ezt
a kérdést, hogy nemzeti minimumot kellene létrehozni, akkor ezt elsősorban most a készülő
alkotmányban lehetne. Tehát az a politikus, az a politikai párt, amelyik az alkotmányozásban
legalább olyan mértékben nem vesz részt, hogy ott van a vitában, elmondja a véleményét és
megpróbálja terelgetni, vagy jobbá-szebbé tenni ezt az alkotmányt, az én részemről
komolytalannal tűnik. Úgyhogy csak megerősíteni tudom elnök úr szavait, hogy ezt így nem
lehet támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha
nincsen, akkor Dorosz Dávid, mint előterjesztő, válaszol.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a
reakciókat, főleg Szávay képviselőtársamnak a kéthetes betegségemen való élcelődését, ez
nagyon jól esett, köszönöm az empátiáját, a Jobbik politikai magatartásának
mindenféleképpen megfelel ez a kommunikációs stílus.

Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, néhány félreértést szeretnék eloszlatni. Ez
a határozati javaslat semmilyen módon nem akarja átírni az alkotmányt, semmilyen módon
nem akarja átírni a nemzetpolitika meglévő, jelenlegi formáit, utalok itt a KMKF-re, a
MÁÉRT-re, ez éppen hogy az alapelveket szeretné lefektetni, amikre ezek a formák rá tudnak
épülni, és amikkel fel tudjuk tölteni ezeket a formákat. Tehát ilyen szempontból akkor
félreértések ezek a reakciók.

Egyetértek, és köszönöm Szili Katalinnak a hozzászólását. Mi is úgy gondoljuk, hogy
nem párt alapon kell, ezért pont ilyen garanciális elemeket szeretnénk bevezetni, amiket,
elfogadva később, ezeket a pontokat nem lehet megkérdőjelezni. A formával kapcsolatban tett
megjegyzésen el fogunk gondolkodni, ezt megfontoljuk. Mi azt szerettük volna, vagy azt
szeretnénk, hogyha ezt napirendre vennénk, és közösen a parlament falai között elkezdenénk
erről beszélgetni, és meglátnánk azt, hogy ki, mit gondol ezekről a kérdésekről, utána aztán
erről lehet vitatkozni és lehet esetleg módosítani. Ezek a mi gondolataink, mi úgy gondoljuk,
hogy ezek a legfőbb alapelvek, amiket be kell tartani, és amik alapján el kell kezdeni, vagy
folytatni kell a megkezdett nemzetpolitikai lépéseket. Ezt szerettük volna kezdeményezni,
hogy legyen egy ilyen vita, legyen erről szó a parlamentben.

Az alkotmányozásra tett megjegyzését Kőszegi Zoltánnak nagyon köszönjük. Nagyon
sok oka és nagyon sok fontos oka van annak, hogy nem veszünk részt az alkotmányozásban,
de most ezt nem nyitnám ki, ezt Schiffer András képviselőtársam, frakcióvezető úr az
alkotmányozás elején elmondta, hogy mik ezek. Úgy gondolom, hogy most, itt, ebben a
bizottságban a nemzetpolitika alapelveiről kéne beszélgetni, nem pedig az alkotmányozásban
való részvételről, vagy miért nem részvételről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánom újranyitni a vitát, bár hogyha bárki hozzá
szeretne szólni, meg fogom adni a lehetőséget, de én azt gondolom, hogy még a mai napon is
van képviselő úrnak módja és lehetősége, hogy a parlamentben egy hozzászólást tegyen meg
ebben a kérdésben, hiszen az alkotmány, az alkotmányozási vita éppen e tárgyban is zajlik a
parlament falai között. Az alkotmányban több ponton érintett kérdésről is beszélünk, illetve
fogalmaz meg ez a határozati javaslat, ezért azt gondolom, hogy a legjobb formája ennek az
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Országgyűlés, annak a plenáris ülése, és a legerősebb formája ennek az alaptörvény. Önök
ebben a vitában nem vesznek részt, ehelyett egy országgyűlési határozattal próbálják meg ezt
a kérdést felülírni. Számunkra ez elfogadhatatlan.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Egy mondattal reagálnék, és tényleg nem kívánok
belemenni ebbe a vitába, de ez eléggé furcsa egy olyan pártnak a szájából, aki átjáró házat
csinált előző évben az alkotmányból, és a saját alkotmánymódosítását volt kénytelen
aktuálpolitikai okok miatt újra megmódosítózni két hónapon belül. Erről ennyit. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Egy mondat, és tényleg nem szeretnék belemenni, mert
azért valamennyire találva érzem magunkat annak ellenére, hogy mi ott vagyunk a vitában,
hozzáteszem, nem biztos, hogy ezt helyesen tettük. 49 módosítója volt a Jobbiknak a közös
alkotmányozásban, ebből önök 48-at leszavaztak, úgyhogy ennyit a közös alkotmányozásról.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Hogyha nincs, akkor
szavazunk arról, hogy tárgysorozatba vegyük-e ezt az önálló képviselői indítványt. Ki
támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)
Egy tartózkodás.

Nem érte el az egyharmadot, így akkor az általános vitáról már nem kell döntenünk.
Köszönöm szépen.

Államtitkár asszonynak még egyszer megköszönöm a segítségét, és további jó munkát
kívánok.

Tájékoztató az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett
demokráciaközpontok munkájáról – Előadó: Toró T. Tibor, az EMNT alelnöke

Folytatjuk tovább a bizottsági ülésünket az eredeti 2. napirendi ponttal: tájékoztató az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett demokráciaközpontok munkájáról.
Szeretném köszönteni körünkben Toró T. Tibort, az EMNT alelnökét, ügyvezető alelnökét, és
megkérem, hogy foglaljon helyet, valamint Gergely Balázs igazgató urat, és természetesen dr.
Wetzel Tamás miniszteri biztos urat. Köszönöm.

Alelnök úr, öné a szó.

Toró T. Tibor alelnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács) tájékoztatása

TORÓ T. TIBOR alelnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a bizottság tagjait, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.

Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Egyáltalán az a tény, hogy ez a bizottság létezik, már
jelzi, hogy a nemzetpolitikában a rendszerváltozás elkezdődött, vagy legalábbis azt a
hagyományt viszi tovább, most már a kormánypolitika szintjére emelve, amit a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fórumának elnök asszonya, Szili Katalin megpróbált az elmúlt
8 évben legalábbis a parlamentben olyan szintre emelni, ahogyan ez az előző vitából kiderült.

Nem tudom, elnök úr, hogy mennyi időnk van a bemutatóra, mi Gergely Balázs
kollegámmal, aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács regionális elnöke és a
demokráciaközpontok hálózatának az országos igazgatója, készített egy bemutatót, amit most
technikai okokból nem tudunk megmutatni önöknek, mert nem lehet kivetíteni, de ha jól
látom, megkapták a fénymásolatát a rövid bemutatónak. (Közbeszólás: Még nem.) Értem,
akkor esetleg, hogyha lehet, fénymásolatot lehetne róla készíteni. Sajnos a határokon átnyúló
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nemzetegyesítés nem jutott el olyan állapotba, hogy az általunk e-mailen átküldött anyagot itt
ki lehessen nyitni a parlament számítógépén, de sajnáljuk, akkor szóban próbálunk egy rövid
bemutatót tartani. Gergely Balázs kollegámmal a munkamegosztást úgy képzeltük el, hogy én
röviden, néhány percben a demokráciaközpontok hátteréről mondanék néhány szót, és utána
Gergely Balázs kollegám pedig konkrétan a 2010-es honosítási törvény végrehajtásáról, ezek
eredményeiről tájékoztatná a tisztelt bizottságot.

Néhány gondolat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsról, illetve a demokrácia
központjairól, bár nyilván, hogy önök, akik ebben a bizottságban dolgoznak,
nagyságrendekkel többet tudnak ennek a civil politikai mozgalomnak a hátteréről, mint a
magyar parlament nagy átlaga, vagy általában a magyar közvélemény, de azért lehet, hogy
nem árt néhány tőmondatban leverni egy-két cölöpöt, hogy tudják majd értékelni a
továbbiakban a demokráciaközpontok tevékenységét.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2003-ban alakult Tőkés László
kezdeményezésére. Az erdélyi magyar autonómiaformák képviseletére vállalkozott, és
körülbelül 5-6 évig sikerült is megakadályozni azt, hogy a politikai közbeszéd napirendjéről
az autonómiaprogram, mint olyan lekerüljön, akkor, 2003-ban egy olyan helyzetet éltünk át,
hogy úgy nézett ki, hogy ez veszélybe kerül. 2009-ben jutottunk el oda, mi, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács vezetői, hogy úgymond behozzuk az autonómiát a földre, és
szervezetileg is egy olyan keretet teremtsünk, amely az autonómia kérdését emberközelbe
hozza. Nincs most időm és módon ezt nyilván részletezni, de hogyha kérdés lesz, akkor lehet,
hogy egy-két dologra visszatérhetünk.

A lényeg az, hogy a 2009-es év folyamán létrehoztuk az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács mozgalmi hátterét, a regionális szerveződéseit, illetve az ágazati szakmai struktúráit,
és felmerült 2010-ben annak szükségessége, hogy ennek egy erős hálózati hátterét is
megteremtsük, ahol az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács programjait konkrét formába tudjuk
önteni. Az összes erőforrásunkat a 2010-es esztendőben arra fordítottuk, hogy megteremtsük
ennek az infrastrukturális kereteit, így jutottunk el a 2010-es esztendő végére, és nem
mellékesként jegyezném azt meg, hogy Tőkés László 2007 óta tagja az Európai
Parlamentnek, és az ő Európai parlamenti irodahálózatára próbáltuk ezt a demokráciaközpont-
hálózatot kiépíteni. Tőkés László, talán nóvumként, az Európai Parlamentben 13 irodát
működtetett. Akik ismerik az Európai parlamenti képviselők tevékenységét, tudják, hogy
általában 1-2-3 irodával megelégszenek, egyet Brüsszelben, egyet itthon a saját
szavazókörzetükben tartanak fenn, de Tőkés László a saját szavazókörzetét a kárpát-medencei
magyar közösségként jelölte meg, és így megpróbálta lefedni ezt, de nyilván főleg Erdélyben
voltak az ő választói, és Erdélyben a brüsszeli és a budapesti mellett még 11 ilyen irodát
hoztunk össze. Ez tekinthető a demokráciaközpontok hálózata kiindulási pontjának.

2010-ben úgy láttuk, hogy ezt tovább kell bővíteni, illetve azoknak a feladatoknak,
azoknak a programoknak az ellátásához kell igazítani, amelyeket az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács célul tűzött ki. Tőmondatokban, mely az anyagban is megvan: jogsegélyszolgálat,
önkormányzati monitoring, általában a környezetünk, az erdélyi magyar nemzeti közösség
állapotának a monitorizálása, kapcsolattartás a nemzeti egységet konkrét formába öntő,
határon átnyúló kapcsolatoknak az elősegítése, a tudásbevitel. Körülbelül ezek voltak azok a
kulcsszavak, amelyek mentén elképzeltük ennek a hálózatnak a működtetését.

A demokráciaközpont elnevezés valamikor 2010 decemberében született meg, az
eredeti neve az volt, hogy tudásközpontok, mert ez volt az eredeti célja. Ebben a rövid
ismertetőben vázlatosan összefoglaltuk, hogy milyen típusú programokat indítottunk el, de
Gergely Balázs kollegám egyet-kettőt még majd részletez belőle.

Ami felgyorsította a folyamatot, az az önök döntése volt akkor, amikor a tavalyi évben
elfogadták a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, illetve módosították az állampolgársági
törvényt, és a kedvezményes honosítási folyamat elindult. Január 3-ától indult el ennek a
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végrehajtása, és mi azzal szembesültünk a 2010. esztendő végén, hogy valamilyen módon ezt
a folyamatot ki kell mozdítani abból az állapotból, amiben volt a 2010-es esztendő közepén,
miután az Országgyűlés ezt elfogadta, hiszen az már akkor látszott, hogyha csak a
külképviseletekre bízzuk ennek a kérdésnek a megoldását, akkor itt nagy bajok lesznek, mert
a külképviseletek a magyar kormánytól és a magyar államtól, Országgyűléstől függetlenül
nagyon korlátozott számban működnek nemcsak Erdélyben, hanem szerte a Kárpát-
medencében.

Így született meg az a gondolat, Tőkés László és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
ajánlotta föl a közreműködést a Külügyminisztériumnak, illetve a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumnak, konkrétan Wetzel Tamás miniszteri biztos úrral és Répás
Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonnyal közösen dolgoztuk ki ennek az együttműködési
rendszernek a kereteit, amely a tavalyi év novemberében egy megállapodásformát is öltött.
Egy négyoldalú keret-megállapodás jött létre, részben erdélyi oldalról az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács, mint civil politikai mozgalom, részben a Külügyminisztérium és a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről miniszteri biztos úr és a nemzetpolitikai
államtitkárság vezetői írtuk alá. Ez a megállapodás adta meg a keretet ennek az
együttműködésnek, amelynek a lényege az volt, hogy az energiáinkat, az erőinket, az
erőforrásainkat állítsuk a kedvezményes honosítási törvény végrehajtásának a szolgálatába.

Tehát innentől kezdődően, januártól egészen mostanáig a kapacitásunkat, az
energiáinkat a demokráciaközpontok működése köti le leginkább, azt is mondhatnám, hogy a
többi programjainkat egy kicsit alárendeltük ennek, mert akkora nagy nemzetpolitikai
jelentősége van ennek a törvénynek és gyakorlatba ültetésének, hogy érdemes volt ezt
meglépni, ráadásul fel is gyorsította a központjaink létrehozását. Jelenleg Erdélyben 28 ilyen
demokráciaközpont létezik, ez ahhoz képest, hogy december elején nyitottuk meg az elsőt
Nagyváradon, és utána december hónap folyamán még hetet sikerült konkrétan összehozni, és
január hónap folyamán viszont gomba módra szaporodtak, egészen mostanáig. Viszont még
mindig van olyan terület, amelyet nem sikerült még teljes egészében lefedni, de azt hiszem,
hogy ez a 28 iroda, ez a hálózat már elég komoly erőt jelent ahhoz, hogy a honosítási
törvényben úgy tudjunk közreműködni, hogy az zökkenőmentes legyen. Azt hiszem, a
számok is mutatják, hogy ez az együttműködés eredményes volt, és ezeknek bemutatására
megkérem Gergely Balázs kollegámat, hogy tegye meg. Köszönöm szépen.

Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács regionális elnökének tájékoztatása

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tessék, parancsoljon!

GERGELY BALÁZS, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács regionális elnöke:
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én
nagyon röviden a demokráciaközpontok működéséről, illetve a számokról beszélnék. A
működéssel kapcsolatban: nyilvánvaló, ahogy elnök úr is említette korábban, a konzulátusok,
külképviseletek munkáját egészítjük ki, illetve könnyítjük meg az erőnkhöz mérten. A 28
iroda mellett, amelyet elnök úr itt említett, meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi egy hónapban
több helyen alternatív, kisebb irodák is nyíltak általában helyi kezdeményezésre, mindenféle
igény nélkül, ahol gyakorlatilag a tudást és a felhalmozott tapasztalatokat adjuk át, illetve
képezzük ki az embereket, és önszántukból a kisebb településeken a közösségek ilyen
formákat működtetnek.

Az eljárás, amellyel az elmúlt három hónapban a konzulátusok munkáját segíteni
igyekeztünk, az elsősorban abból áll, hogy információt nyújtunk az érdeklődőknek, és ehhez
tenném hozzá, hogy van egy központi tudakozónk, és ha telefonon információt kérnek, akkor
megadjuk az alapinformációkat, és ezek után, hogyha igénylik a segítségünket, és nem a
konzulátusokhoz fordulnak, akkor a dossziék összeállításában nyújtunk konkrét segítséget.
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Gyakorlatilag a fordítások elvégzésében és a dossziék összeállításában segítünk az
érdeklődőknek, illetve programálni tudunk a konzulátusokra.

Pillanatnyilag a számok tekintetében úgy állunk, hogy a három hónap alatt, január 1-
jétől és 3 szempont alapján mérünk, mérjük egyrészt az információért folyamodó igénylők
számát, ilyen tekintetben 44.623 érdeklődő fordult meg az irodáinkban, vagy kért telefonos
úton információt. A másik szempont az, hogy hány lezárt dossziét adtunk át az igénylőknek,
amellyel a konzulátusokhoz fordultak, ez a szám 10.523 volt. Nyilván ez a szám jelenleg nem
az egyéni igénylők számát jelenti, mert egy dossziéban több esetben, vagy legtöbb esetben
több ember, egy család, vagy több családtag található, ezért a személyekre bontott szám
16.637 Erdély-szerte. Az e-mailen átküldött anyagban benne van, gondolom, ez majd el fog
jutni a bizottság tisztelt tagjaihoz, különböző bontásban ezeket végigkövethetik, tehát
megyékre, régiókra bontva. Talán nagyvonalakban annyit lehet mondani, hogy Székelyföld és
Partium toronymagasan vezet, a három régió közül kiemelkedik, a városok tekintetében
Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Csíkszereda, Nagyvárad, ezek azok a városok, ahol az igénylők
száma messze túlmutat a többi településhez képest. Köszönöm szépen.

TORÓ T. TIBOR alelnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Ha megengedi, elnök úr,
befejezésképp szeretném még kiegészíteni. Itt szeretném megköszönni Wetzel Tamás
miniszteri biztos úrnak azt a nagyon jó együttműködést, amelyet részben maga az előkészítés
során, részben a végrehajtásban és azóta is folyamatosan ápolunk. Szó szerint kell értelmezni
azt, hogy on-line kapcsolatban vannak a demokráciaközpontok megbízott emberei és
miniszteri biztos úr irodája, hiszen ez egy olyan folyamat, ahol naponta merülnek föl
problémák, és ezt mindeddig, azt hiszem, hogy sikerrel orvosoltuk. Tehát ez az
együttműködés, azt hiszem, jelesre vizsgázott a magyar kormány, a miniszteri biztos úr
irodája és a mi embereink között.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem biztos urat, hogy kíván-e kiegészítést
tenni.

Dr. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Szerintem szerencsésebb lenne, miután szorosan kapcsolódik a két napirendi
pont egymáshoz, hogyha a délvidéki helyzet értékelése után szólnék hozzá.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehet egy ilyen ügyrendi javaslatom, mivel a
napirendi pontok erősen összefüggenek, hiszen alapvetően a honosítási eljárásra vagyunk
kíváncsiak a délvidéken és a Vajdaságban, ha a bizottság hozzájárulna, akkor az eredeti 3.
napirendi pontot együttesen tárgyalnánk meg a 2-essel. (Bólintások.)

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról a Vajdaságban - Előadó: Bús Ottó, a
Vajdasági Magyar Szövetség tájékoztatási bizottsága elnöke

Megkérem Bús Ottó urat, a Vajdasági Magyar Szövetség tájékoztatási bizottsági
elnökét, hogy tegye meg a szóbeli kiegészítését, hogyha kérhetem.

Bús Ottó, a Vajdasági Magyar Szövetség tájékoztatási bizottsága elnöke

BÚS OTTÓ elnök (Vajdasági Magyar Szövetség): Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy mondandóm legelején, itt, az ország házában, ahol az állampolgársági
törvény módosítása megtörtént, megszületett, a vajdasági magyar nemzeti közösség nevében
megköszönjem mindannyiuknak azt, hogy 90 évnyi hányattatás után a határon túli magyarság
végre hazatérhetett, végre visszatérhetett Magyarország szerető keblére. Köszönjük szépen.
(Taps.)
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Kezdeném a végén: én egy írásos anyagot is megküldtem, ami egy kicsit bővebb, nem
tudom, hogy a képviselő hölgyek és urak megkapták-e, én igyekszem összeszedett lenni, és
csak és kizárólag a honosítási eljárással foglalkozni. Úgy fejezem be az anyagot, hogy az
egyszerűsített honosítási eljárás gördülékenyen zajlik a Vajdaságban, az érdeklődés óriási, a
szabadkai külképviselet a feladata magaslatán áll. Ahhoz, hogy eljutottunk ide, nyilván
nagyon sok minden kellett, szükségeltetett, mi kellő időben, valamikor még december elején
megkezdtük a felkészülést a szabadkai külképviselettel egyeztetett módon. Megközelítőleg 3
hónap alatt - december, január és február hónapban - 65-70 lakossági fórumot tartottunk, ahol
ismertettük a lakossággal, a vajdasági magyar emberekkel magát a törvényt és az eljárással
kapcsolatos tudnivalókat, és miniszteri biztos úr is járt nálunk még valamikor az elején, ő is
eligazítást, tájékoztatót tartott. Ennek a felkészülésnek köszönhető tulajdonképpen az, hogy
január 3-án zökkenőmentesen indult a gyakorlati megvalósítása is a törvénynek.

A szabadkai főkonzulátus is kellőképpen, kellő időben felkészült. November 3. óta
lehetett a főkonzulátuson időpontokat igényelni telefonon, és elmondhatom, hogy nagyon
nagy volt az érdeklődés. Szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy 40 percenként 6
időpontot lehetett/lehet igényelni, és a szabadkai külképviseleten 6+1 munkaállomás van,
nevezzük munkaállomásnak, mert nem ablak, hanem emberi körülmények között leülünk egy
asztalhoz, és úgy adjuk át a kérelmeket. A 6 munkaállomáson napi 11 időpontot lehet kérni,
kapni, és ha gyorsan számolunk, ez 66-ot jelent, ügyfelet vagy kérelmezőt, de sok esetben
családok is átadják a kérelmüket, és körülbelül 80-100 kérelmet szoktak átvenni és
feldolgozni Szabadkán, a külképviseleten. Úgy gondolom, hogy minden elismerés megilleti
őket, hiszen január 3-a óta – azt nem állítom, hogy éjjel-nappal - reggeltől késő estig
dolgoznak. Ezek a lakossági fórumok természetszerűleg mindig munkaidőn kívül, valamikor
a koraesti órákban voltak, és 90 százalékban a külképviseletek képviselői is ezen megjelentek.
A tőlünk legtávolabb eső délebbi, dél-bánáti, dél-bácskai településeken segítettek még be a
bánáti nagykövetség munkatársai.

Mi egy kicsit később írtuk alá a magyar állammal az együttműködési megállapodást,
de minket ez különösképpen nem befolyásolt, mi decemberben felkészültünk a
főkonzulátussal egyeztetett módon erre a feladatra, és a 6 iroda mellett most már 17-18
kihelyezett ügyfélfogadást is tartunk, úgyhogy 24-25 helyen lehet ezzel kapcsolatban teljes
körű tájékoztatást, illetve segítséget nyújtani. A segítségnyújtás alatt értem azt, hogy a
formanyomtatványok, a kérelmek beszerzésétől egészen a kérelmek kitöltéséig minden, ami
belefér, azt általában meg szoktuk tenni. Az a cél, hogy amikor a kérelmező - függetlenül
attól, hogy Szabadkára, Belgrádba, vagy egyből az anyaországba jön átadni a kérelmét -
kérelme legyen rendben, illetve a támogató dokumentumok is legyenek rendben. Általában
rendben is szokott lenni. Ezzel azt szerettük volna elérni, hogy ne érje az embereket
kudarcélmény, ne kelljen esetleg hiányt pótolni, mert az egy kicsit macerás, de hál’ Istennek
ezek a dolgok rendben mennek, haladnak.

Egy kicsit szomorú hír, hogyha valaki ma telefonál Szabadkára időpontot igényelni,
akkor valamikor novemberre kap időpontot. Tehát nagyon sok időpont, a napi 66 novemberig
le van már egyeztetve. Belgrádban elméletileg a külképviseleten kisebb a nyomás, ott
valamikor nyár elejére lehet még időpontokat kérni. Nem tudjuk azonban megítélni, hogy
hányan vannak nemzettársaink közül, akik az anyaországba jönnek kérelmet átadni, de
nyilvánvalóan sokan. Az önkormányzatok fölvetik a testvér-települési kapcsolatokat,
utazásokat szerveznek, tehát ez a része is rendben van a dolognak. Legutóbb a Csongrád
megyei kormányhivatallal vettük fel a kapcsolatot, és abban maradtunk, hogyha bizonyos
rutint szereznek, akkor két hét múlva visszatérünk rá, és meglátjuk, esetleg hogyan lehetne a
szabadkai külképviseletet egy kicsit tehermentesíteni.

A végén a legszebb részéről szeretnék még néhány mondatot, gondolatot megosztani.
Szabadkán, a külképviseleten március 15-én 36-37 vajdasági közszereplő - pártelnökök,
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püspök urak, színművészek - tették le az ünnepélyes állampolgársági esküt Németh Zsolt
külügyi államtitkár jelenlétében. A folyosón beszélgettünk államtitkár úrral, miniszteri biztos
úrral, és nagyon felemelő volt Szabadkán ez a rendezvény. Ezzel kapcsolatban egy apróságra
szeretném mindannyiunk figyelmét még felhívni, és a segítségüket is szeretném ebben a
kérdéskörben kérni, bár igaz, hogy nem az én tisztem, de tekintettel arra, hogy napi
munkakapcsolatban vagyunk a külképviselettel, és talán elmondhatom azt, hogy rálátok az
egész ügymenetre, az egész folyamatra.

A szabadkai külképviselet teljes kapacitása le van kötve, az emberállomány le van
terhelve a kérelmek átvételével, a kérelmezők fogadásával, és utóbb csatlakozott még
feladatként a hiánypótlások kezelése. Elérkeztünk hál’ Istennek az eskütételek idejéhez, és
nyilvánvaló, hogy a szabadkai külképviseleten kapacitásbővítésre lenne szükség - elsősorban
a humán erőforrásra gondolok, de talán anyagi eszközökre is - ahhoz, hogy zökkenőmentesen
tudjon majd folyni az eskütétel, az esketés, hiszen gondoljanak csak bele, novemberig már
nem lehet időpontot kérni, a napi feladat, az, amivel ez idáig a külképviselet sikeresen
megbirkózott, az megmarad. Tehát a kérelmezők száma nem fog csökkenni, azt gondoljuk,
bízunk benne, azon dolgozunk, hogy még néhány esztendeig még ne csökkenjen a
kérelmezők száma, és az esketések újabb feladatot adnak. Talán a legszebb része a
folyamatnak ez, de azt gondolom, bajban leszünk Szabadkán a külképviseleten, hogyha ezen
közjóval nem próbálunk meg segíteni vagy javítani.

Amennyiben lesz a képviselő hölgyeknek és uraknak kérdésük, szívesen válaszolok
majd rá, illetve beszélhetek akár más kérdésekről is. Az írásos anyagban van szó kormány-
átalakításról, és ami a legfontosabb számunkra, a Magyar Nemzeti Tanács, autonómiaépítés.
Megkértem Korhecz Tamás elnök urat, hogy kösse csokorba a gondolatait, ezt a részt elnök úr
készítette, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe ezt az anyagot, mert külön büszkék vagyunk
a nemzeti tanácsunkra. Sajnálatos események is zajlanak most otthon nálunk a Damjanich-
emlékmű kapcsán, úgyhogy bárkinek, bármilyen kérdése van, akkor állok a képviselő urak és
hölgyek rendelkezésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszteri biztos urat kérdezem, hogy most kívánja-e
kiegészíteni.

Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
tájékoztatása

WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen itt az
elismerő szavakat. Valóban nagyon harmonikus és nagyon jó az együttműködés, de
mindenekelőtt azért tájékoztatom a bizottságot, hogy most milyen számokat látunk.

Eddig már 43.500 kérelem futott be Budapestre, és több ezer kérelem még a
külképviseleteken van, több ezer kérelem még papír alapon érkezik az anyakönyvi
hivatalokból. Eddig 65 külképviseleten nyújtották be az egyszerűsített honosítási kérelmet, és
Magyarországon már 870 településen. Tehát valóban, a legkisebb településeken is van már
példa arra, hogy nyújtottak be egyszerűsített honosítási kérelmet, tehát egy hatalmas
szervezetrendszer, ami ezzel foglalkozik. Egészen biztos, hogyha valami katasztrófa nem
következik be, akkor év végéig a 200 ezer kérelmezőt el fogjuk érni. Nyilván a számok
alapján, maga a rendszer összetettsége alapján lehet azt mondani, hogy ilyen nagyon kevés
volt, ehhez hasonlítható a magyar közigazgatás történetében. A feladat hangsúlya is nagyon
fontos, tehát ez egy valóban óriási dolog.

Március 15-től lehetővé vált, hogy a kormányablakoknál is be lehessen nyújtani a
kérelmet. Fontosnak tartottuk, hogy két előremutató, jó dolgot össze tudjunk kapcsolni.
Egyelőre nagyon jó hírek érkeztek a kormányablakoktól, az elnök úr is ott nyújtotta be
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Szegeden a kérelmét, és nekem csak pozitív dolgokat mondott Toró úr ez ügyben. Ez például
Szeged esetében jelentősen tudja tehermentesíteni a szabadkai főkonzulátust. Hozzátenném
azt, hogy az elmúlt év nyarán gyakorlatilag egy eléggé lepusztított külképviseleti struktúrát
kellett átvenni. Jellemző, hogy például a csíkszeredai főkonzulátus, amelynek egy közel
egymilliós székelyföldet kellene kiszolgálnia, három emberből áll. Gyakorlatilag a
külképviselet egy címerből állt és három diplomatából, tehát egy borzalmasan lepusztított
környezettel indult el a fejlesztés az elmúlt év közepén. Nyilvánvalóan ez a tengeren túlon is
jellemző. Nagyon hiányzik Torontó, Sydney, Sao Paolo külképviselete, aminek azért sajnos
hatalmas forrásigényei vannak, hogy újra tudjuk nyitni, de a nyugati magyarságot
mindenképpen el kellene érni ezen keresztül. Nagyon fontos volt ezzel kapcsolatban a
segítség, de erre majd külön ki fogok térni.

Hatalmas erőfeszítések történtek, hogy most március 15-én megtörténjenek az első
ünnepélyes eskütételek, és azt hiszem, ezek nagyon jól sikerültek. Nagyon jól el tudott
dolgozni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a külképviseletek, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium különböző szakterületei, illetve a Köztársasági Elnöki Hivatal is, és
valóban nagyon pozitív visszajelzések jöttek mindenhonnan, és nagyon megható történetek
voltak, legyen az a Budai Várban – a csángók külön eskütételére gondolok –, vagy akár
Szabadkára, ahol Ottó is magyar állampolgárságot szerzett, tehát ezúton is gratulálok neki.
Úgyhogy valóban a visszajelzések már egyfajta hangulatváltozást is jelentenek, nemcsak a
törvény tavaly május 26-i elfogadása, hanem az azóta történő végrehajtás is.

Zökkenőmentes valóban az együttműködés az egész eljáráson belül, ezt nagyon
fontosnak tartom, mind a magyar közigazgatáson belül, mind az együttműködő határon túli
magyar szervezetek között. Itt külön kihangsúlyoznám, nagyon fontos, hogy átnézzék a
határon túli együttműködő szervezeteink ezeket a kérelmeket, és 99,5 százalékban jók azok a
kérelmek, amiket ők átnéznek. Tehát egy nagyon pozitív visszajelzést tudok visszacsatolni,
hogy mennyire segítheti a magyar közigazgatás munkáját, hogy szakavatott kezekbe került ez.

Nyilván a szükséges jogszabály-módosításokat elfogadta az Országgyűlés, amellyel
további előrelépések történtek. Például a magyar névviselés ügyében is előrébb tudtunk lépni,
és abban is előrébb tudtunk lépni, hogy a személyes lakcím-nyilvántartásba bekerülnek az
egyszerűsített honosítottak. Most már igazából arra kell koncentrálni, hogy a rendszer
működjön, a rendszer fenntarthatóságára, és a hosszabb távú fenntarthatóságot kell erőltetni.
Nyilván folyamatosan lesznek kisebb finom hangolások, hisz azért itt több százezer kérelemre
kell felkészülni. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy azért mindig azt mondjuk mi is,
hogy 90 év adósságát törlesztjük, és itt egy kis türelemre is szükség van, hisz hatalmas
mennyiségekkel kell dolgoznia a magyar közigazgatásnak és ezt határidőre kielégítenie.

Arról szeretnék még beszélni, hogy milyen nagy szerepe volt a határon túli magyar
szervezeteknek, akikkel együttműködünk. Egyrészt a magyarság elérésében, a tájékoztatásban
volt nagy szerepük, hisz erre a külképviseletek a struktúrájukban alkalmatlanok voltak. A
kérelmek átnézésében, ahogy mondtam, 99,5 százalékban tökéletes kérelmek kerülnek be
ezektől a szervezetektől, és a helyi problémák becsatornázása is nagyon-nagyon fontos. Tehát
folyamatosan fel tudják vetni on-line módon a helyi problémákat, hisz minden országnak más
és más a jogrendszere. Egy szlovéniai jogrendszert egy kárpátaljai jogrendszerrel nagyon
nehéz összehasonlítani, és mindenütt más és más. Lehet, hogy egészen triviális problémák
merülnek fel, de azokat is meg kell oldani, és azon vagyunk, hogy ezek folyamatosan
kiderüljenek, és folyamatosan megoldásra kerüljenek.

Amit még itt külön kihangsúlyoznék, hogy az együttműködéssel kapcsolatban
semmifajta hatósági jogköre nincsen a szerződések és megállapodások alapján az
együttműködő szervezeteknek, azaz ez nem a magyarigazolványhoz hasonló eljárás. Tehát
személyesen minden egyes kérelmet a külföldi kérelmezőknek be kell nyújtani. Pont a
biztonsági szempontok miatt kell ezt tenni, ezt nagyon hangsúlyoztuk, tehát semmi olyasmi
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nem lehet, ami esetleg felmerült a magyarigazolványokkal kapcsolatban, ilyen nem fordulhat
elő. Itt valóban a kölcsönös együttműködésen, a kölcsönös tájékoztatáson van a hangsúly.

Valóban, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Tőkés püspök volt, aki először
felajánlotta ezt a dolgot, és mindig hangsúlyoztuk, hogy itt független civil szervezetekkel
történik meg az együttműködés. Elhangzott, hogy már 28 hely létesült, de még egy-két helyen
létesíteni kell, ez is tervbe van véve, például a csángóság elérése is fontos, tehát Bákóban is
legyen kihelyezett demokráciaközpont. Szerintem ez nagyon fontos dolog lenne, hogy ott
helyben kell elérni az embereket, hisz kevésbé mobilisak.

A szabadkai fejlesztés valóban nagyon fontos, itt hatalmas számokról beszélünk. Itt
már gyakorlatilag olyan szűk keresztmetszetek jelennek meg, mint például az eskütételek
kérdése. Nyilván Szabadkán 30 ezer embernek az eskütételét kell megszervezni egy évben. Itt
örömteli ez a szűk keresztmetszet, de itt már pezsgőfogyasztás is szűk keresztmetszet és a
főkonzul úr védelme is, hisz neki koccintania kell, és illik is elfogyasztania az új
állampolgárokkal. Ugyanakkor hangsúlyozhatom, hogy készült egy új előterjesztés, amely
orvosolni próbálja ezeket a kérdéseket, tehát a Külügyminisztériummal, a KEKKH-val,
illetőleg más szervekkel közösen, tehát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal,
illetőleg egyes nemzetbiztonsági szervezetekkel előkészítettünk egy előterjesztést, amely
biztosítaná a szükséges forrásokat, tehát a további létszámbővítéseket például a
külképviseletek felé, hogy továbbra is például az eskütételekkel, az esetleges
hiánypótlásokkal kapcsolatban, illetőleg később már az útlevéleljárásokhoz kapcsolódóan is
mindenfajta infrastruktúra és személyzeti feltétel biztosított legyen. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Tisztelt Bizottság! Azt hiszem,
nyugodtan mondhatom a bizottság nevében azt, hogy történelmi pillanatokat élünk, már a
törvény megszületésekor is ez igaz volt, és azóta a törvény alapján beindult honosítási eljárás
szintén az, úgyhogy, ha lehet ilyet mondani, akkor a parlament ez irányú munkájára igazán
büszkék lehetünk, és a kormány munkájára szintén. Szeretném megköszönni a bizottság
nevében is az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőinek,
munkatársainak mindazt a segítséget, amit a honosítási eljárásban eddig nyújtottak.

Én magam Kalmár Ferenc képviselőtársammal a brassói demokráciaközpont átadásán
vettem részt, egy olyan központ átadásán, amely egy nagyvárosban létesült, de ugyanakkor
szórványterületen, bár nem messze a Székelyföldtől, de ugyanakkor tudjuk azt, hogy Brassó
megyében jóval kevesebb magyar nemzetiségű lakos él, mint mondjuk, az onnan nem messze
lévő magyar többségű megyékben, és az ő honosításba való bevonásuk jóval nagyobb
munkával jár, mint mondjuk, egy székelyföldi városban. Tehát eltérő jelleget mutatnak a
működésben a demokráciaközpontok, hiszen szórványban, akár Dél-Erdélyben vagy Észak-
Erdélyben, vagy akár kinn majd a csángóknál egészen más a feladat, mint például a
székelyföldi megyékben, vagy magyar többségű, vagy nagy magyar lakossággal bíró erdélyi
településeken.

A magam részéről is azt látom, hogy a munka nagyon gyorsan, nagy ütemben zajlik, a
Vajdaságban szintén ezt tapasztalhattuk, tapasztalhatjuk. Szeretném itt is, e helyről is
megköszönni a VMSZ-nek, illetve egyáltalán a vajdasági magyaroknak, hogy a kettős
állampolgárság gondolatát elindították, illetve hivatalossá tették 2003-ban, hiszen a
délvidékről indult el ilyen szervezett formában ez a gondolat, amely ugyan 2004-ben nem
győzedelmeskedett, de utána a törvény alapjait megteremtve 2010-ben már igen, és azóta
pedig tényleg történelmi időket élve nagy számban adják be volt magyar állampolgárok és
olyanok, akik soha nem voltak magyar állampolgárok a kettős állampolgársági kérelmüket.

Szeretném megköszönni miniszteri biztos úrnak az áldozatos munkáját, illetve
mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, és természetesen a külképviseleteinken dolgozó
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munkatársaknak a munkáját, amely szinte emberfeletti, amit ők végeznek. Ugyanez igaz,
illetve ugyanezt a köszönetet szeretném megfogalmazni a különböző önkormányzatoknál
dolgozóknak, és most már a kormányablakoknál dolgozóknak is, hiszen ők is meggyorsítják
ezt a folyamatot, hiszen itt Magyarországon sokszor a testvérvárosi és egyéb más jó
kapcsolatokat felhasználva gyorsabban célt érnek azok, akik a magyar állampolgárságot meg
akarják szerezni. Tehát még egyszer szeretnék mindenkinek köszönetet mondani.

Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakorlatilag a számból
vette ki a szót, én is ezt akartam mondani miniszteri biztos úrnak, hogy érdemes építeni
azokra az önkormányzatokra, szerintem szívesen vállalják, vállaljuk felkérés nélkül is, de
hogyha még valamilyen együttműködés elindulna a kormányzati szervekkel, akkor még
hatékonyabbá lehetne tenni. A mi kis városunk a csonka Magyarország szívében van,
Budapesttől 40 kilométerre, mégis most már, ha jól tudom, 30-nál többen adták be az
állampolgársági kérelmüket Kárpátaljáról, a délvidéki Zentáról és Erdélyből is vannak.
Például Zentáról úgy fogadtunk 20 kérelmezőt, hogy egy egész napos programot szerveztünk
nekik, elosztottuk a feladatot, a hivatal dolgozói fogadták őket. Tehát szorosabbá tesszük a két
település közötti polgárok kapcsolatát és egyúttal segítjük őket, továbbá tehermentesítjük egy
kicsit a külképviseleteket, úgyhogy érdemes erre építeni.

Lenne egy kérdésem, de még mielőtt ezt feltenném, én is szeretnék gratulálni, és úgy
gondolom, hogy tényleg hatékony és nagyon örömteli, szívet melengető, ami történik és
zajlik. Amit szeretnék kérdezni, az az, hogy aki benyújtja a kérelmét egy magyarországi
településen, vagy akár külképviseleten nyújtja be, hogyan jut információhoz, hogy hol tart az
ő ügye? Hogyan tud érdeklődni, hogyan tud utánajárni annak, hogy hol tart az ő ügye? – ezt
szeretném megkérdezni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt
szeretném hozzátenni, hogy a múlt héten, Szegeden jelen voltam, amikor alelnök úr és
családja beadta az állampolgársági kérelmet, és hogy hogyan működnek a kormányhivatalok,
valamint hogy mennyire fontos a jó előkészítése ezeknek a dossziéknak, azt számokban
szeretném elmondani. Nos, 64 dosszié érkezett akkor Bánátból, valamint Arad megyéből, a
Vajdaságból, Pál Károly úr, a VMSZ egyik vezetője családjával együtt akkor adta be a
kormányablaknál a kérelmét, és a 64 anyagot 3 óra leforgása alatt az 5 ablak be tudta fogadni,
és egyet se kellett visszaadni. Tehát ez egy óriási munka, amit csináltok, hogy előkészítitek
ezeket a dossziékat jól, hogy nem kell velük már sokat bíbelődni.

A másik dolog pedig, amiről tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy mindenki, aki
beadta a dossziéját, utána a kormányhivatal vendége volt egy tipikus szegedi halászlére és
túrós csuszára, ami mindenki megelégedésére szolgált. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a reklám helye volt, de azt hiszem, előbb-utóbb ezt
már nem tudjuk biztosítani mindenki számára.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Még annyit elmondok a Vajdaság és Bánát
vonatkozásában, hogy a szegedi kormányablakok reggel 8-tól este 8-ig tartanak nyitva, és
fogadják ezeket a dossziékat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdés.
Kárpátaljai politikusok szájából elhangzott, hogy alacsony az érdeklődés, ehhez képest
tudomásom szerint már nincs időpont, nem nagyon lehet év végéig időpontot kapni. Esetleg
számokat hallhatnánk-e, hogy hogyan állunk Kárpátalján. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is kedves
vendégeinket! Köszönöm szépen ezt az összefogott, csak így hevenyészve átfutva is nagyon
pontos és összeszedett információhalmazt. Köszönöm szépen, ezt nagyon alaposan át fogom
nézni majd, azzal együtt is egyébként, hogy a Jobbik nem tartja elfogadhatónak azt, hogy a
Fidesz úgy próbál határon túli szövetségeseket építeni, hogy kizárólagosságot biztosít
számukra a kettős állampolgárság ügyintézésében. Teszi ezt annak ellenére egyébként, hogy
Semjén miniszterelnök-helyettes úr egy hozzá intézett írásbeli kérdésemre a nyáron még azt
válaszolta, hogy nem kívánja a kormány a határon túli szervezeteket diszkriminálni, és
minden pártra számít az állampolgársági ügyintézésben, ehhez képest, mint tudjuk, sem az
RMDSZ, sem az MPP nem kapott erre lehetőséget, de én ezzel együtt is szeretnék az önök
által végzett munkához gratulálni.

A határon túli munkatársaim azt erősítették meg, mind Vajdaság, mind Erdély
esetében, hogy azt a munkát, ami önökre van bízva, a lehetőségeknek megfelelően mindent
megtesznek azért, hogy azt jól el tudják végezni. Ezzel kapcsolatban mindenképpen az
elismerésemet szeretném kifejezni az önök irányába, és hasonlóan miniszteri biztos úr
irányába is egyébként.

Lenne kettő konkrét kérdésem. Az egyik az, hogy mi újság az ausztriai magyarokkal,
mert erről nem nagyon beszéltünk még. Tudjuk, hogy Ukrajna tiltja a kettős állampolgárságot
gyakorlatilag, illetve elvileg, mert most már tudjuk, hogy gyakorlatilag nem nagyon fog ez
ellen fellépni. A múltkori bizottsági ülésen, az elnök úr által elmondottakkal ellentétben
Ausztria viszont nem biztosítja ezt a lehetőséget, úgyhogy szintén tilos az állampolgárság
felvétele. Van-e ezzel kapcsolatban valami gondolkodás. Nem sok magyar érint kétségkívül,
Burgenlandban legalábbis nincsen sok magyar, de egész Ausztria szintjén már igen, hogy
számukra ezt a lehetőséget valamilyen formában lehet-e biztosítani, illetve folytatott-e a
kormány formális vagy informális tárgyalásokat Ausztria irányába, hogy esetleg ezen a
szabályozáson változtassanak.

A másik pedig egy konkrét ügy lenne, szintén a már említett beregszászi
fogadóórámon vetette fel valaki, és ezt szeretném megkérdezni miniszteri biztos úrtól, hogy
így van-e, és ha így van, akkor nem lehet-e megváltoztatni, méghozzá azt, hogy az egyházi
anyakönyvi kivonatokat nem fogadják el a névmódosítási kérelemhez. Ez így van, nem így
van, ha így van, akkor miért? Megkérem, hogy erre szíveskedjen válaszolni, illetve, hogyha
valóban így van, akkor van-e rá mód, hogy ezen változtassunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. Még egy rövid kérdésem volna.
Itt átnéztem ezeket az adatokat, amelyeket tartalmaz ez az anyag, és nekem feltűnően kicsinek
tűnik a Szilágy megyeiek részvétele. Ezt mi okozza? Úgy tűnik, hogy itt valami rosszabb
vagy gyengébb szervezésről lehet szó, mert Szilágy megyében a magyarság aránya nagyobb,
főleg, ha összehasonlítjuk a szomszédos megyékkel, akkor itt nagyobb aktivitásnak kellene
jelentkeznie.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés, hozzászólás nincsen, úgyhogy az lenne a
javaslatom, hogy először az EMNT és utána a VMSZ, majd végül miniszteri biztos úrnak
adnám meg harmadszorra a szót.

Nem tudom, hogy igazgató úr vagy elnök úr kíván-e szólni az EMNT részéről. Elnök
úr!

Válaszadások

TORÓ T. TIBOR alelnök (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen, elnök
úr. Igazából konkrét kérdés, amelyre nekem válaszolnom kell, kevés esett, de hogyha itt az
elnök úr visszaadta a szót néhány percig, akkor hadd térjek ki arra, ami egy kicsit itt elsikkadt
itt a mi bemutatónkból – az anyagban kitértünk rá –, hogy három régió szerint szerveződik az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, és értelemszerűen, merthogy Erdély nagy, és legalább
háromféle élethelyzetben létezünk a Székelyföldön, ahol többségben vagyunk, az interetnikus
környezettől egészen a szórványig megtalálható minden élethelyzet. Mi megpróbáltuk a
demokráciaközpontjainkat ehhez igazítani. Konkrétan most Partiumra térnék ki néhány
gondolat erejéig, amely határmentiségében sajátos, és itt a honosítás szempontjából is a határ
menti együttműködés a meghatározó, mert nem a külképviseletek járnak Temesvártól Aradon
és Nagyváradon át egészen Szatmárnémetiig, hanem a szomszédos megyékbe vagy még
messzebb.

Tehát itt sikerült kialakítani egy jó kapcsolatot egyrészt a párt regionális hivatalaival,
másrészt jött a kormányablakok feladatainak kiterjesztése, a honosítás, ami nagyon fontos
lehetőség, és harmadrészt, ahogy önök is említették, az önkormányzatok azok, amelyek nagy-
nagy segítséget nyújthatnak, ezért ezt megpróbáltuk valamilyen módon rendszerbe terelni.
Tehát igazából az erdélyi magyarságnak körülbelül kicsivel több mint egyharmada nem a
külképviseleteket terheli – idézőjelben, nyilván –, hanem a határmentiségből eredően a
szomszédos megyékbe látogatnak át. Itt változatos kezelésben részesítik őket, pozitív
értelemben, mert a polgármesterek és a helyi hatóságok kreativitására van bízva, hogy hogyan
is fogadják őket. A tapasztalatok általában azt kell mondjam, hogy pozitívak.

Ami a kizárólagosságot illeti, a Jobbik képviselője jelezte ezt, nincs, legalábbis mi
nem tapasztalunk kizárólagosságot, hogy melyik pártpolitikai szerveződést favorizálják.
Lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé, de az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács egy civil
politikai szerveződés, amelyben a politika része annyi, hogy kőkemény politikai eszközöket,
célokat tűzött ki maga elé, éspedig az autonómia kérdését, de mozgalmi, civil eszközökkel
kíván érte tenni. Én azt hiszem, helyesen döntött a magyar kormány akkor, amikor nem akarta
pártpolitikai szintre vinni ezt a kérdést, és nem az RMDSZ-szel és a Magyar Polgári Párttal,
mint a két kőkemény pártpolitikai szereplővel, vagy esetleg a kialakulófélben lévő Erdélyi
Magyar Néppárttal – amely ugyan még nem létezik, de bejegyzés előtt áll, tehát nem ezzel –
kötötte meg a megállapodást, hanem megkereste azt a civil szervezetet, amelyik egyrészt
elkötelezett a nemzeti kérdések iránt, másrészt elég széles és sok vegyértékkel rendelkezik
minden irányban, kiemelten a magyar történelmi egyházak felé, akiknek a
demokráciaközpontok létrehozásában is kiemelném a segítségét. Nagyon sok központból
éppen a magyar történelmi egyházak által rendelkezésre bocsátott ingatlanban működik a
demokráciaközpont, és ez azt hiszem, hogy éppen amiatt szükséges, hogy valamilyen módon
a pártpolitikától távol tartson. Ez persze nem minden esetben sikerült, és meg kell jegyeznem,
hogy amúgy az RMDSZ is és a Magyar Polgári Párt is megpróbálja kivenni a maga részét
ebből a munkából, főleg a tájékoztatási munkából. Ez, ha rajtunk múlna, akkor
zökkenőmentes lenne, mi a segítséget, az információkat átadjuk nekik, és segítjük abban,
hogy végezzék ezt a munkát. Ez változatos, helyenként jól működik, helyenként nem
működik, attól függ, hogy éppen az illető térségben mennyire konfliktus a magyar-magyar
belpolitika, hogy így mondjam. Vannak olyan helyek, ahol nagyon konfliktusos – teszem azt
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egy Nagyvárad, egy Bihar megye, vagy akár Székelyföldön is vannak ilyen helyek –, ott nem
működik jól még az információáramlás sem. Vannak olyan helyek, ahol nagyon jól
együttműködnek, például Maros megyében, mondhatnám, Kolozs megyében, de számos
helyen, főleg a szórványvidéken ez az együttműködés és ez a rendszer jól működik, ahol az
egymásrautaltság sokkal erősebb, mint a pártpolitikai szimpátiák.

Ennyit erről, és a harmadik pedig, ami konkrét kérdés volt, Kalmár Ferenc képviselő
úr kérdése, Szilágyságban két irodánk működik, az egyik Zilahon a másik Sarmaságban.
Hogy ez a szám kicsi vagy nagy, nem tudom. Ezek azok a számok, amelyek a
demokráciaközponton keresztül mentek, mert mi nyilván ezeket tudtuk rögzíteni, ők minket
kerestek meg, mi segítettünk nekik, és mi, úgymond lezártuk a dossziét, és mi adtuk át. A
procedúra ez különben, hogy azok a kérvényezők, akik a mi segítségünket vették igénybe,
azoknak a dossziét, miután az illetékes ügyintéző átnézi és leellenőrzi pontosan, hogy
megvan-e minden benne, ezért ilyen magas ez az arány, amit Wetzel Tamás említett, hogy 99
százalékos. Amit egyszer a Tamásék által kiképzett munkatársak ellenőriznek, az le van
ellenőrizve nagyjából a külképviseleten vagy az anyakönyvi hivatalvezetőnél. Neki igazából
formális már a feladata, mert a második ellenőrzést végzi el, tehát ezért ilyen magas ez az
arány, és ezekről van itt statisztika. Egy nagyon szép irattartóban megkapja a dossziét, az van
rajta, hogy magyarnak lenni jó, ez különben a jelmondatunk, aminek a jegyében történik a
honosítás, és majd a népszámlálás, amit külön ajánlanék, elnök úr, a bizottság figyelmébe is,
hogy ezt a megfelelő pillanatban majd tűzze napirendre, hogy az európai uniós országokban a
népszámlálás le fog zajlani, ez a másik kiemelt része a „Magyarnak lenni jó” programunknak.
Ezt a dossziét kapja meg, és ezzel jelentkezik az illetékeseknél.

Nos, én azt gondolom, ez azt jelzi, hogy ezen a két területen ez a szám lehet, hogy
kicsivel kisebb, ennyi kapacitásunk van Szilágy megyében. Nem nagy az irodánk valóban
sem Sarmaságon, sem Zilahon. Azt hiszem, két ablakkal dolgozik, két munkatárs van, aki
reggeltől estig dolgozik, ennyi sikeredett, és ha jól emlékszem, kicsivel később is indult be,
ezért alacsonyabb ez a szám, de fel fog zárkózni, ezt meg tudom ígérni a szilágyságiak
nevében, tisztelt képviselő úr, hogy fel fognak zárkózni, mert az érdeklődés a Szilágyságban
is nagy az állampolgársági kérdés iránt.

Az utolsó dolog, amit megint kifelejtettünk a beszámolóból, hogy a 28 irodán kívül
mobilcsoportok működtek, ami azt jelenti, hogy két ember kimegy, házhoz megy, hogy így
mondjam, településről településre egy megadott program szerint, és egyrészt tájékoztat,
másrészt konkrétan segít. Tehát kivisszük az irodát, közelebb visszük a településekhez.
Igazából a régióközpontokban működnek ezek az irodák, és megpróbálják közelebb vinni ezt
a szolgáltatást az emberekhez. Ez március elején indult el, a számokban még igazából nem
látszik, valószínűleg az áprilisi, májusi és júniusi statisztikában fog egy kicsit megugrani ez a
szám. Itt igazából a korlát az lesz, hogy beszűkül a csatorna a bevándorlási hivatalban. Tamás
vissza is szokott fogni minket, hogy nem kell nagyon elsietni, mert előbb-utóbb fel fog
torlódni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál a dossziécsomag, és akkor megnő a
várakozási idő, ami az elején – Tamás, ha megengeded –, három hónapnál kevesebb volt ez,
március 15-én esküt tettek egyesek, és nemcsak ennyien, hanem jóval többen is tehettek volna
esküt, majd Tamás el fogja mondani a pontos számokat, de tudom, hogy több száz iratcsomag
már kész van, csak ennyien tettek esküt, mert az ünnepi jellegét meg kellett adni, ez volt a
jelzés. Igazából ez az idő valószínűleg ki fog tolódni néhány hónapra pontosan emiatt, de azt
ígérhetek meg a munkatársaim nevében, a demokráciaközpontok nevében, hogy ez rajtunk
nem fog múlni, hogy ez lelassuljon. Mi próbáljuk tartani az ütemet, és lehet, hogy ezzel
nehezítjük a magyar hatóságok dolgát, de ez egyfajta édes teher lesz, hogy nem az érdeklődés
fog lanyhulni, hanem valószínűleg az átfutási idő fog hosszabbodni amiatt, hogy túl sok
dosszié fog feltorlódni Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai asztalán.
Köszönöm szépen a figyelmet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bús Ottó úr!

BÚS OTTÓ, a Vajdasági Magyar Szövetség tájékoztatási bizottsága elnöke: Elnök úr,
én a hozzászólásokból, kérdésekből nem ismertem magunkra, úgyhogy én köszönöm szépen,
eltekintek a viszontválasz lehetőségétől.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszteri biztos úr!

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm mindenekelőtt az elismerő szavakat, egyelőre
valóban minden jól alakul, és köszönöm szépen az összes szervezet nevében, amelyik itt részt
vesz, hiszen egy egész szervezetrendszerről van szó, és tényleg egy mátészalkai, létavértesi,
ártándi anyakönyvvezető nevében is, akik hihetetlen munkát végeznek, ami eddig egyébként
nem volt feladatuk, tehát ők nem nagyon találkoztak eddig még olyannal egy ilyen kis
településen, hogy valaki állampolgársági kérelmet nyújt be. Nyilván, aki most a határállomás
mellett anyakönyvvezető, azon iszonyatos feladat van.

Ugyanígy hatalmas feladat van a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalon, hisz ott
egyszerre veszik át a kérelmet, és egyszerre látják el ezt a feladatot is, és a harmadik legtöbb
kérelmet átvevő hely például a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a Nagyvárad tér
melletti központja, tehát ez is egy óriási jelentőségű, és ez az a gyár, ahol el is kell bírálni ezt
a hatalmas mennyiségű kérelmet. Tehát valóban, itt azért koncentrálni kell most már a
fenntarthatóságra, hogy valóban, ezek el is legyenek bírálva. Szépen beállt a rendszer, de
működnie kell hosszabb távon is a közigazgatásnak.

Én is nagyon fontosnak tartom a testvérvárosi kapcsolatokat, és nagyon-nagyon jó
ötletnek tartottam, amikor ez tavaly év végén felmerült, ezért körlevelet is írtam a jegyzőknek
és a polgármestereknek is. Ez mindenképpen a szimbólumok szempontjából is nagyon jó
ötlet, és nagyon sok helyen már a hírekben is lehet olvasni, hogy mennyi helyen volt ilyen.
Például Egerben, ahol két napig vendégül látták a polgármesteri hivatalban azt hiszem, a
zetelakiakat és a gyergyószentmiklósiakat, de ebben nem vagyok biztos. Ott egyébként több
település is összefogott, hogy gyorsan át tudják venni a kérelmeket, ezért Mezőkövesd is
összefogott Egerrel. Nyilván, ahogy egyre jobban tavaszodik, egyre több ilyen testvérvárosi
kapcsolat lesz, és egyre többen turistaként is Magyarországon fogják benyújtani a kérelmet.
Mindenféleképpen ezért hangsúlyozom, hogy azért nyugtával dicsérjük a napot. Én mindig
azt mondtam Toró elnök úrnak is, hogy ha nyáron, mondjuk a tusnádfürdői nyári
szabadegyetemen július 18-án még szeretettel várnak bennünket, akkor talán hátra tudunk
dőlni, és nem kapával, kaszával.

Felmerült kérdésként, hogy hogyan érdeklődjön az ügyfél. Próbáljuk betartani a
határidőket, tehát azért itt az ügyintézési határidőt 4-5 hónapban lehet megszabni, hisz azért
nemzetbiztonsági véleményezés is van, maga az akta is elég sok utat jár be, akár míg a
Köztársasági Elnöki Hivatalban aláírják és visszakerül, úgyhogy szeretnénk ezt betartani.
Nyilván a polgármesteri hivataloknak, illetőleg a külképviseleteknek kell kiértesíteniük az
ügyfelet, felvenni vele a kapcsolatot, hogy mikor ér rá, mikor tud bejönni az eskütételre. Itt
most egy-egy ügyintézőnél 500-1000 közötti akta van, ezért nem tudnánk most azt mondani,
hogy itt van egy központi telefonszám, mert akkor szerencsétlenek a telefonos vagy az e-
mailes érdeklődés miatt nem tudnának ügyet intézni. Tehát ebben türelmet kérek, és mindenki
választ fog kapni.

A kárpátaljai érdeklődés felmerült: több magyar szervezet, a MÁÉRT több
bizottságában, a külügyi és jogi bizottságában nagyon megköszönték ezek a kárpátaljai és
felvidéki szervezetek, hogy a statisztikákkal csínján bánunk, és nem hozzuk őket kellemetlen
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helyzetbe. Minthogy sajtónyilvános a jelen rendezvény, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy
van, van, van, és majd folytatjuk az ülés után. Tehát van Kárpátalján is komoly érdeklődés.

Szávay képviselő úr felvetette, hogy csak bizonyos szervezetek vesznek részt ebben.
Azért én úgy látom, hogy akár Horvátországban, akár Szlovéniában, akár Erdélyben, akár
Délvidéken nagyon véleményt formáló és komoly szervezetekről van szó. Itt azért fontos volt,
hogy civil szervezetekről legyen szó, és azért választani kellett a palettából bizonyos
mértékig, de ettől függetlenül más is nyugodtan terjesztheti a magyar kormány információt.
Az megint más, hogy nekem is csak három napom volt, hogy Erdélyt végigjárjam, és
mindenütt a képzéseket végrehajtsuk. Sajnos, ahol ez nem volt meg, és más szervezet is kicsit
konkurensként megjelent, ott azért rögtön megjelent a félretájékoztatás, és komoly problémák
merültek fel ezzel kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ez nemcsak pártpolitikai szinten jelenik
meg, hanem vállalkozói szinten megjelenik. Élelmes a magyar ember, tehát jó páran kis
vállalkozásokat is beindítottak erre, de erre már tényleg nincs módja a magyar
kormányzatnak, hogy ezeket is minden információval ellássa.

Az ausztriai magyarok tekintetében két részre lehet bontani a kérdést. Bécsben több
kérelmet benyújtottak, azonban a külképviselet jelzése szerint minden egyes osztrák
állampolgárságú kérelmező rendelkezik a tartományi felmentéssel. Ausztria tiltja ugyan a
kettős állampolgárságot, de tartományi szinten lehet felmentést kérni a tartományi főnöktől.
Tehát erre van mód, aki kéri ezt, az nem veszíti el az osztrák állampolgárságot. Tehát ez egy
sokkal nyitottabb szabályozás, mint mondjuk a szlovák szabályozás, ahol automatikus
elvesztéssel jár.

Természetesen nagyon sok külképviselettel kapcsolatban vagyunk, hisz azért élénken
érdeklődnek az egyszerűsített honosítás adatai iránt is és általában a folyamatok iránt. A
tengerentúltól kezdve Ausztriát is fel lehet sorolni, épp Ausztriából jött az utolsó kérés, hogy
esetleg adjunk ki teljes listákat, hogy ki kért magyar állampolgárságot. Nyilvánvalóan
nemleges volt a válasz.

Az egyházi anyakönyvi kivonatok elfogadhatósága: 1895-től van polgári
anyakönyvezés Magyarországon, előtte kötelező egyházi anyakönyvezés volt. Az 1895 előtti
egyházi anyakönyvi kivonatokat minden további nélkül el kell fogadni a névmódosításra is,
hisz akkor az volt az egyedüli állami hivatalos anyakönyvezés. Az 1895. utáni anyakönyvi
kivonatokat, egyházi igazolásokat meg kell vizsgálni, hogy az milyen szintű, milyen a
kiadása. Egyébként a lehető legliberálisabb az elbírálás ma már a névmódosításnál. Nagyon
sok olyan esetben, amikor egyértelműen magyar névről van szó, amikor egyértelműen lehet
látni, még hogyha torzítás is van benne, hogy mi volt az eredetije – például egy ilyen tipikus a
Sabau – Szabó –, ott minden további nélkül, minden bizonyítás nélkül elfogadja már a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal azt, hogy mi ennek a magyar eredetije, tehát ezeknél
már bizonyítás sem kell. Az a cél, hogy mindenki a magyar nevét vissza tudja kapni a lehető

legkevesebb procedúrával.
És ami itt talán fontos még, egy utolsó gondolat, hogy az elmúlt évben – sokszor

mondom ezt – az elmúlt év augusztusában, szeptemberében óva intettek bennünket, mondván,
hogy ez már egy lerágott csont, és már senkit nem fog érdekelni ez az állampolgársági kérdés,
ezzel 15-20 évvel ezelőtt kellett volna foglalkozni, hogy találjunk ki B, C, D terveket arra
vonatkozóan, hogy mi lesz, hogyha túl kevés lesz a kérelmező. Nos, azt lehet mondani, hogy
győzzük ezt a kérelemszámot átvenni és elbírálni! Hosszabb távon azt hiszem, ez a
kérelemszám akár 2-3 év alatt is a félmilliót bőven meg fogja haladni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Megkérdezem önöket, hogy kíván-e
még valaki szólni, illetve kérdezni. (Nincs jelentkező.) Hogyha nem, még egyszer szeretném
megköszönni a munkájukat. További jó munkát kívánok, és remélem, hogy mind az EMNT,
mind a VMSZ munkája ez irányban is nagyon-nagyon jó és hatékony lesz, és kitartást kérek
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miniszteri biztos úrnak is, hiszen óriási a feladat. Mi a magunk részéről fel tudjuk ajánlani azt,
hogy mi bizottsági tagok minden saját eszközünket igénybe véve segítséget nyújtunk akár a
kormányablakok tekintetében, akár a különböző önkormányzatoknál, hogyha ilyen
megkeresés érkezik számunkra, de természetesen a kormány felé is.

Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfáradtak hozzánk, és további jó munkát
kívánok. Viszontlátásra!

Tájékoztató a Magyar Ifjúsági Konferenciáról - Előadó: Saláta Zoltán, a MIK állandó
bizottsága elnöke

Folytatjuk a munkánkat az eredeti 4. napirendi ponttal, tájékoztató a Magyar Ifjúsági
Konferenciáról, rövidített nevükön a MIK-ről, és az előadó Saláta Zoltán, a MIK állandó
bizottságának elnöke. Ha jó az, amit itt a feljegyzésben olvashatok, üdvözlöm Csémi Szilárd
urat, a MIK felvidéki elnökét és Popovics Pál pedig Kárpátaljáról érkezett, szintén
köszöntöm. Továbbá üdvözlöm Debreczy Márta szakmai főtanácsadót, aki a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumból érkezett. Köszönöm szépen.

Saláta úr az előadó. Parancsoljon!

Saláta Zoltán, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottsága elnökének
tájékoztatása

SALÁTA ZOLTÁN elnök (Magyar Ifjúsági Konferencia): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Előzményben szeretném megköszönni azt a lehetőséget,
hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottságaként jelen tudunk lenni a bizottság
ülésén is, és be tudunk önöknek mutatkozni. (Elindul a számítógépes prezentáció.) Itt a
háttérben látható a Magyar Ifjúsági Konferenciának egy rövid, kis, képekben bemutatott
ismertetője, de emellett szeretném szóban is megtenni ezt a bemutatkozást.

A Magyar Ifjúsági Konferencia a magyarországi és a határon túli fiatalok és
szervezeteiknek a fóruma. 1999-ben alakult meg, egy időben a MÁÉRT-tal, az Ifjúsági és
Sportminisztérium kezdeményezésére. A Magyar Ifjúsági Konferencia megalakulása 1999-
ben nagy lendületet adott a határon túli magyar ifjúsági szférának, ugyanis megalakulásával
először lett úgymond intézményesítve a Magyarország és a határon túli ifjúsági szervezetek
közötti kapcsolat. A Magyar Ifjúsági Konferenciával kapcsolatban kiemelném azt, hogy 55
tagszervezet alkotja, 55 ifjúsági szervezet 10 régió képviseletében. Ezek a szervezetek
kategorizálva vannak úgy, hogy egyházi szervezetek, cserkészszervezetek, korosztályos
ifjúsági szervezetek, hallgatói szervezetek és a politikai pártok ifjúsági szervezete. A politikai
pártok ifjúsági szervezetei főként a magyarországi régióra vonatkozik, de megtalálhatók a
határon túli régiókban olyan politikai pártok ifjúsági szervezetei, amelyek a Magyar Ifjúsági
Konferencia SZMSZ-ével összhangban van, tehát tagságot tudnak kapni.

A Magyar Ifjúsági Konferencia tagja gyakorlatilag minden magyarországi és határon
túli ifjúsági szervezet, külön kiemelve még a nyugati magyar ifjúságot, aki szintén tagja, és
olyan szervezetek a tagjai, amelyek az ifjúsággal közvetlenül foglalkoznak, vagy maguk is
ifjúsági szervezetek. Tehát kiemelhetném azt is, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia a
gyakorlatban egy összmagyar ifjúsági képviseletet bonyolít le jelenleg Magyarországon és az
egész Kárpát-medencében, vagy mondhatjuk úgy, hogy összmagyar ifjúsági képviseletet
képviselünk.

A közös munkánk alapja az azonos alapértékek mentén van, ezek az értékek: a magyar
nemzethez való tartozásnak és tudatnak az erősítése, a szülőföldön való megmaradás, a
hagyományok megtartása és ápolása, a közösségek értékteremtő munkája, a tudás és a
képzettség tisztelete, valamint a szabadidő értékes és hasznos eltöltése. Közös munkánk célja
az, hogy elősegítsük a magyar ifjúság testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. A Magyar Ifjúsági
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Konferencia alapítói együtt gondolkodnak, együtt munkálkodnak, tehát közös megoldásokat
keresnek problémáikra, közös megoldásokat keresnek a magyar ifjúság kérdéseire.

A Magyar Ifjúsági Konferencia alapító okiratában meghatározta, hogy a legfontosabb
feladatának azt tartja, hogy hosszú távon egy autonóm, nyitott szerveződéssé tudjon válni,
ugyanis az köztudott, hogy jelenleg a magyar kormány hívja össze a Magyar Ifjúsági
Konferenciát, nem rendelkezik jogi háttérrel, nincs jogi személyisége. A Magyar Ifjúsági
Konferencia a jövőbeni elképzeléseiben úgy látja, hogy egy köztestületi jellegű szerepet
szeretne vállalni Magyarországon, ahol megkapja a jogi hátteret. Ezt kiemelném olyan
szempontokból is, hogy nemcsak közvetlenül a magyar kormány forrásaiból tudna táplálkozni
és működni, hanem nemzetközi forrásokhoz is lehetőséget kapna, tehát hogy pályázati úton
tudjon forrásokhoz jutni. A Magyar Ifjúsági Konferencia rövid, közép- és hosszú távú
céljainak a megvalósításához elengedhetetlen, hogy a mindenkori magyar kormány kiemelt
partnerként tekintse ezt a Magyar Ifjúsági Konferenciát.

A MIK-nek több jövőképe van a stratégiájának függvényében. Itt az együttműködések
generálását kiemelném, ahol az összetartozás erősítését, a kapcsolatok és a közös projektek
generálását látná el. Ezek olyan feladatokkal járnak, hogy a tagszervezetek és a régiók között
folytonos kommunikáció legyen, tehát hogy folyamatosan elősegítse és fenntartsa a
kommunikációt különböző módszerekkel, elektronikus úton, személyes találkozásokon
keresztül; itt pontosan a Magyar Ifjúsági Konferenciákra gondolok, vagy a különböző olyan
kerekasztalokra, fórumokra, ahová el tud jutni maga a konferencia.

Emellett kiemelném még a szakmaiságot és az ifjúsági munkát. Az elmúlt években a
mobilitáshálózat bekapcsolása az információnyújtásban segített, de ezt a jövőben is, a
tájékoztatás-bevonását az ifjúságot érintő projektekbe, hogy egy ellátó szerepet lássanak el a
mobilitásirodák, ugyanis a szakmai hátteret kell biztosítani ennek a Magyar Ifjúsági
Konferenciának a pályázatfigyelésben, a képzési központokban, a képzési lehetőségekben.

A szülőföldön való megmaradásnak vagy maradásnak a népszerűsítése: itt aktív
segítségnyújtást kellene biztosítani a szervezetek részére a Magyar Ifjúsági Konferencián
keresztül, de kimondottan a magyar kormány részéről is, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk az
anyanyelven való továbbtanulást, a kisebbségi jogok védelmét. Itt olyan feladatokat látunk el,
mint az ifjúsági programok finanszírozása, színvonalas ifjúsági projektek megvalósítása
együttműködések révén. Itt szeretném kiemelni, a mai napon elhangzottak az
osztálykirándulások, vagyis a diákcseréket érintő kérdések, amelyben a Magyar Ifjúsági
Konferencia tagszervezetei igenis úgy érzik, hogy szerepet szeretnének vállalni, igenis
szeretnének valahogy bekapcsolódni ebbe a programba, hogy a lebonyolításban, a
megvalósításban is szerepet tudjanak kapni a jövőben. Ez az egyik kiemelt programként is
tekinthető.

Az érdekképviselet és érdekérvényesítés is fontos számunkra az ifjúságot érintő
kérdésekben az aktív konzultáció a mindenkori magyar kormánnyal és az illetékes tárcákkal.
A párbeszéd az elmúlt két hónapban igenis megindult az érintett tárcákkal, az elmúlt
időszakban a Magyar Ifjúsági Konferencia ÁB-elnökeként találkozókon vettem részt, úgy
mint a Soltész Miklós államtitkár úr által vezetett NEFMI ifjúsági főosztályánál, ahol szintén
elmondtuk céljainkat, ahová gyakorlatilag jelen esetben a Magyar Ifjúsági Konferencia
tartozik is. Emellett megkerestük Répás Zsuzsannát, Ulicsák Szilárd miniszteri biztos urat,
Mihalovics Péter miniszteri biztos urat. Találkozót kértünk Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úrtól is, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia céljait nála is tükrözzük, ez várhatóan a
közeljövőben lesz.

Mindezek mellett kiemelném még a rövid távú megoldásra váró feladatokat. A mai
nap már elhangzottak bizonyos kérdések Szávay István képviselő úr részéről is, hogy a
Magyar Ifjúsági Konferencia és a MÁÉRT szakbizottságaiban tudunk-e helyet kapni, tudunk-
e véleményező vagy szakmai szerepet kapni. Mi fontosnak tartjuk, hogy a MIK a MÁÉRT
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szakbizottságaiban részt vegyen, hogy a politikum mellett megjelenjen a szakmai civil
ifjúsági vélemény is, a civil ifjúsági munka elképzelése.

Támogatáspolitika és pályázati rendszerekben is szakmai partnerekként szeretnénk
részt venni, ugyanis fontos számunkra, hogy el tudjuk mondani a véleményünket, a szakmai
véleményünket azokról a támogatáspolitikai elképzelésekről, ami jelenleg és a jövőben is
meghatározza az ifjúság helyzetét, úgy a magyarországit, úgy a határon túli magyar ifjúsági
helyzetet is.

Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer, és további jó munkát!

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a tevékenységükhöz, annál
is inkább, mert úgy tudom, hogy a múlt hétvégén is itt voltak Magyarországon és a
szervezetüket népszerűsítették, illetve tájékoztatókat bonyolítottak itt le.

Képviselőtársaimé a szó. Kőszegi Zoltán!

Kérdések, észrevételek

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatót, és ugyan
nekünk nem kell különösebben bemutatkoznia a MIK-nek, de a magyar politika résztvevői
számára igenis érdemes lenne bemutatni jobban, mert sokan úgy gondolják, hogy fiatal
tinédzserekről van szó, akik lelkesek és aktívak. Ennél sokkal, de sokkal komolyabb magyar
szervezetről van szó. Én szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan látja a MIK a saját jövőjét,
mert ez egy fontos dolog számunkra, illetve az együttműködést miben látnák a jövőben,
mondjuk a mi bizottságunk miben tudná segíteni a MIK munkáját, illetve miben tudnánk mi,
akár konkrét programokban is együttműködve előrelépni a közös ügy érdekében. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés vagy hozzászólás? Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntelek én is
benneteket, és hadd ne alakoskodjak itt most a magázó formával, hiszen évek óta ismerjük
egymást, illetve dolgozunk együtt. Itt több kérdés is érintődött már, én egyrészt további sok
sikert kívánok ehhez a munkához és ehhez a magunk részéről, legalábbis a Jobbik ifjúsági
tagozata továbbra aktív és konstruktív résztvevője kíván lenni a Magyar Ifjúsági Konferencia
munkájának.

Egy olyan nem túl kellemes kérdésem lenne hozzád, Zoli, hogy hogyan gondolod,
vagy mennyire gondolod jónak, vagy mennyire kívánod figyelembe venni adott esetben azt,
hogyha kormányzati nyomás nehezedik a szervezetre bizonyos személyi döntések
meghozatalakor? Erre volt sajnos példa a korábbiakban, gondolok itt egyrészt Bencsik
Jánosnak, a magyar evangélikus egyház renegátjának kormányzati nyomásra történő
kiszorítására az ifjúsági konferencia munkájából, másrészt gondolok arra a viszonylag friss
hírre, hogy a minisztérium informálisan jelezte, hogy kit kíván a Magyar Ifjúsági Konferencia
magyarországi régiójának elnöki posztján látni a jövőben. Én ezt nem tartom túlzottan jó
iránynak, hogyha a kormányzat, illetve a kormánypártok ilyen módon kívánnak többek között
a MIK munkájába is beavatkozni. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz,
vagy hol van az a mezsgye, ahol szerinted itt egyensúlyozni lehet?

Másrészt azt szeretném kérdezni, hogy nagyon pozitívan zárjam, itt a jövőbeni tervek
kapcsán is elhangzott már egy-két dolog, azt szeretném kérdezni, hogy akarja-e továbbra is
tartani a MIK, illetve továbbra is meg fog-e maradni az a forma, hogy évente két ülés lesz, és
abból az egyiket Magyarországon, a másikat pedig valamelyik határon túli régióban tartjuk;
most Burgenlandban lesz a legközelebbi majd májusban. Mi ezt mindenképpen jó iránynak
tartjuk, és jó üzenet a határon túli közösségek felé, hogyha a MIK a különböző rendezvényeit
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továbbra is a Kárpát-medence különböző régióiban fogja tartani, ahol nemcsak a
tanácskozásokra, hanem a különböző képzésekre is gondolok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dorosz Dávid!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük szépen
a tájékoztatást, és a legfiatalabb magyarországi pártként üdvözöljük, és idáig is nagyon nagy
örömmel figyeltük a MIK tevékenységét, és a hamarosan megalakuló pártunk ifjúsági
szervezete pedig nagyon nagy örömmel és várakozással tekint az elé, hogy a közös munkába
be tudjon kapcsolódni és el tudjon kezdeni ebben részt venni. Nagyon fontosnak tartjuk a jövő
nemzedékek, illetve a szülőföldön való megmaradás szempontjából, hogy van egy ilyen
szervezet, amelyik kifejezetten a fiatalok élethelyzetével és a fiatalok számára fontos
ügyekkel foglalkozik, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, ahogy már képviselőtársam
említette, hogy a bizottság, illetve a bizottság tagjai ebben a lehető legtöbb segítséget és
együttműködést tudják megadni ennek a szervezetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Debreczy Márta szakmai főtanácsadó!

DEBRECZY MÁRTA szakmai főtanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnök
úr, elnézést kérek, a kormányzat oldalát érintette egy kérdés, és ebben a MIK ÁB elnöke nem
jogosult, de a véleményét elmondhatja. Azt szeretném mondani, hogy én két-három éve
képviselem az ÁB-ban a kormányt, azóta az a megállapodott momentum, hogy személyi
kérdésekben soha nem szavazunk. Tehát elmondjuk a véleményünket, az ÁB-elnök- és az
alelnökválasztás esetén, hogy támogatjuk vagy nem, de tartózkodunk. Tehát a kormányzat
részéről én nem tudok semmiféle nyomásgyakorlásról a MIK ÁB tagjainak megválasztásában,
illetve a MIK-küldöttek megválasztásában.

A szervezeti és működési szabályzatot közösen dolgoztuk ki, Szávay képviselő úr is,
mint a MIK egyik tagszervezetének képviselője jelen volt, és együtt dolgoztunk. Az, hogy egy
tagszervezet kit delegál, az csak és kizárólag a tagszervezetnek a belügye, az hogy államtitkár
úr az evangélikus egyház vezetőitől kapott egy levelet, hogy ezentúl mást fognak jelölni a
MIK tagjának, erre a kormányzatnak annyi dolga van, hogy köszöni szépen, és kijavítja a
nevet. Bencsik Jánost nagyon sajnálom, és ezt csak és kizárólag az evangélikus egyházon
belül kellene, én azt gondolom, elrendezni, és nem felénk dobni a labdát. Ezt sajnos muszáj
volt hozzátennem, bocsánat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én az ÁB-elnöknek a véleményét
kérdeztem ezzel kapcsolatban, nem pedig a kormányzati nyomásgyakorlásra nem tettem föl a
kérdést, mert ennél jobban ebbe nem kívánok belemenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr!

Saláta Zoltán elnök (Magyar Ifjúsági Konferencia) válaszadása

SALÁTA ZOLTÁN elnök (Magyar Ifjúsági Konferencia): Köszönöm a szót.
Szeretnék mindjárt Szávay úr kérdésére válaszolni. Elsősorban nem tudok ilyen esetről, és így
a véleményemet nem tudom ezzel kapcsolatban most megformálni sem, hogy kormányzati
nyomás történt volna bármelyik régión belüli ÁB-tagra vagy MIK tagszervezeti képviselőre,
ezért most nem is kívánok semmiféle véleményt nyilvánítani ezzel kapcsolatban.
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A második kérdésre, tehát ami a Magyar Ifjúsági Konferenciának a konferenciarészét
illeti, az évi két alkalommal való megrendezéssel kapcsolatban továbbra is azt támogatjuk,
hogy az egyik konferenciát, ami azt jelenti – a gyakorlatban bevált már –, hogy az őszi
konferenciát Magyarország területén tartjuk meg, majd a tavaszi konferenciát pedig tájoljuk
az adott régióba a Kárpát-medencében, ez továbbra is ilyen irányvonalban fog haladni. Amit
még kiegészítenék, hogy a magyarországi régióban megszervezett konferenciára is egy olyan
elképzelést tartok valószínűnek, hogy Magyarországon belül is tájoljuk ezt a konferenciát,
tehát Magyarország régióira, hogy megismerkedjünk a fiatalokkal egész Magyarország
területéről, vagy hogy elvigyük a hírünket a fiatalokhoz és az érintett szervezetekhez is.

Kőszegi Zoltán úr másik kérdésére szeretnék válaszolni, hogy a mi a jövő, vagyis
hogy milyen irányban szeretnénk haladni, és milyen segítséget tudna nekünk biztosítani ehhez
a Nemzeti összetartozás bizottsága. Elsősorban az a célkitűzésünk, amit a jövőben meg
szeretnénk valósítani, ez az, hogy egy köztestületi jellegű jogi hátteret tudjunk kapni. Ehhez
mindenféle jogi segítséget – kormányzati segítség is, és a politikai akaratnak is meg kell, hogy
legyen –, hogy előrébb tudjunk lépni.

Van egy olyan elképzelés és egy olyan álláspont, hogy mivel 55 tagszervezettel
vagyunk, és már ahogy kiemeltem, beszélhetünk arról, hogy egy összmagyar ifjúsági
képviselet kell, ugyanis Magyarországon a legnagyobb ifjúsági szervezetekkel vagyunk
képviselve. A határon túlról jóformán az ifjúsági terület minden szektora le van fedve, ezért
egy kicsit komolyabb és egy kicsit nagyobb elképzelésekben is gondolkodik a Magyar
Ifjúsági Konferencia, ugyanis összmagyar ifjúsági képviseletként szeretnénk egy komolyabb
partnerségbe kerülni a magyar kormánnyal, és jóval komolyabb szintre emelni ezt az egész
együttműködést, és ezáltal minden olyan érintett kérdésben, ami ifjúságot érint, ami határon
túli magyar fiatalokat vagy anyaországi magyar fiatalokat érint, abban szeretnénk partnerként
részt venni, abban szeretnénk véleményt nyilvánítani, abba szeretnénk szakértői munkát
befektetni, ugyanis ifjúsági kérdésben némely tagszervezetnek, tehát akár a Magyar Ifjúsági
Konferenciának annak ellenére, hogy 10 vagy 11 éve működik, mondható az, hogy
némelyiknek akár több évtizedes tapasztalata is van a tagszervezeteink között ifjúsági
kérdésben.

A bizottsággal pedig olyan szinten pozitívnak tekintjük az egész működést és a
lehetőséget, amit biztosít, hogy eljöhettünk ide, itt most megnyilvánulhattunk, tehát hangot
adhattunk elképzeléseinknek. A jövőben pedig, hogyha lehetőség nyílik, akkor még akár a
szakmai munkába is szeretnénk itt is becsatlakozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megmondom őszintén, én a szervezetük
munkáját nem ismertem. Tudtam ennek létezéséről, de nem ismertem a szakmai munkáját a
MIK-nek. Én a magam részéről nagyon pozitív csalódásként éltem meg ezt a bemutatkozást,
bár a csalódás szó itt még pozitív értelemben sem jó fogalom, ezért elnézést kérek, és a
továbbiakban mindenféleképpen, én azt mondom, a bizottság támogató hozzáállására,
segítségére számíthatnak, és akár mondjuk a MÁÉRT-ban való együttműködést is
megpróbáljuk elősegíteni, hiszen így, ahogy a tájékoztatóból látom, szinte mondhatjuk azt,
hogy a legnagyobb magyar ifjúsági szervezetről van szó, hiszen szinte minden benne van
ebben a szervezetben, úgyhogy mi is számítunk az önök segítségére a mi bizottsági
munkánkban. Köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatót.

Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a türelmét és a szót. Ahogy
elhangzott, elnök úr jelezte, hogy összmagyar ifjúsági szervezetként szeretnének megjelenni,
és erre szeretném a bizottság tagjainak és minden magyar politikai erőnek a figyelmét
felhívni, hogy egy óriási lehetőség van akkor, amikor a parlamentben a Jobbik
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kezdeményezésére vitát folytattunk a demográfiai kérdésekről, akkor azt hiszem, hogy ennek
a szervezetnek óriási szerepe lehet az összmagyarság szempontjából abban, hogy
megváltozzon ez a negatív folyamat. Éppen ezért a súlyát erősíteni kellene, a szerepét fel
kellene emelni arra a szintre, minden magyar ifjúsági szervezet fölé lehet emelni a MIK-et, és
valóban a legnagyobb szervezet, és lefedi a teljes magyarságot, ami nemzetünk
megmaradásának a kérdése is lehet. Ezért én azt javasolnám a bizottságnak, hogy tegyünk
meg a magunk erejéből mindent annak érdekében, hogy a MIK megfelelő szinten tudja
képviselni az összmagyar ifjúságot, és a bizottság munkájába vonjuk be őket, a szakmai
munkába is és a rendszerességbe mindenképpen, ezt javasolnám. Köszönöm szépen a
lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm szépen a tájékoztatót, és további
jó munkát kívánok mindannyiuknak! Köszönjük.

SALÁTA ZOLTÁN elnök (Magyar Ifjúsági Konferencia): Én is köszönöm a
lehetőséget. Még megragadnám a szót egy rövid momentumig. Minden képviselő elé
próbáltunk tenni egy-egy almanachot, amit hogyha átlapoznak, akkor abban megtalálható a
Magyar Ifjúsági Konferenciának gyakorlatilag az elmúlt 10 éves története. Melegen ajánlom
azt a CD-lemezt, ami benne van, van egy nagyon jó kis film róla, amely még jobban
összefoglalja azt a helyzetet, ami az elmúlt időszakban történt. Az alapító okiratunknak is
megtalálható benne az elektronikus változata, benne van a munkánk, benne van az elmúlt tíz
évünk, a szép dolgok és a nehezebb dolgok is, amit mondjuk az elmúlt időszak politikája
okozott, de mi megmaradtunk, mert ahogy a prezentációmban is mondtam, a magyar fiatalok
azok, akik mindig kitűzik a zászlajukat mindenhová, úgyhogy köszönöm még egyszer a
lehetőséget.

ELNÖK: Popovics úr!

POPOVICS PÁL (Magyar Ifjúsági Konferencia): Elnézést kérek, hogy újra
megszólalok, csak egy aprócska kiegészítést tennék, hogy nemcsak a legnagyobb magyar
ifjúsági szervezet a MIK, hanem a Kárpát-medence, és nemcsak a Kárpát-medence, hanem ha
az összmagyarságban gondolkodunk, a legnagyobb civil szerveződése az összmagyarságnak a
Magyar Ifjúsági Konferencia, és elég nagy korosztályt fed le. Úgy gondoljuk, hogy a személyi
és a szakmai potenciálja is megvan ennek a – most már azt mondhatom 11 év után, hogy –
közösségnek, hogy el is várjuk, hogy komolyabban kezeljen minket a mindenkori magyar
kormányzat, és fel is soroltunk hat olyan területet, ahol el tudjuk képzelni a tényleg érdemi
szakmai elképzelésünket, amit továbbítottunk is megfelelő helyekre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánunk!

Egyebek

Az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Nem tudom, van-e döntést igénylő kérdés?
(Jelzésre.) Igen, Szávay István!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Harmadszorra szeretném
megkérdezni, illetve javasolni, hogy vegyük napirendre az állandó meghívottak körét a
következő bizottsági ülésen. Köszönöm.

ELNÖK: Én nem akarom magamtól elgurítani ezt a labdát, de én úgy gondolom, hogy
ez nem bizottsági döntést igénylő kérdés. Kérünk egy listát, hogy kiket hívjunk meg,
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egyébként a bizottság ülései nyilvánosak, és meghívjuk őket. Abban dönteni, hogy kiket
hívjunk meg, szerintem egy vég nélküli vitát indítunk el, hogy kit hívjunk, kit nem, kit és
miért nem szeretünk stb. A képviselő urat kérem arra, hogy adjon le a munkaszervezethez egy
listát, és mivel amúgy is nyíltak az üléseink, mi ki fogjuk küldeni a meghívókat, ha
javasolhatom ezt a megoldást.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, bocsánat, elnök úr, én ezt azért vetettem föl,
mert ez az első bizottsági ülésünk napirendjén szereplő kérdés volt, amit aztán eltettünk, és
azért gondoltam, feltételeztem, hogy ezt így formalizálni kellene, ezért is sürgettem ezt most
már sokadik alkalommal. De hogyha ez ilyenformán működik, hogy nem kell formalizálttá
tenni, akkor köszönöm szépen, akkor így fogunk cselekedni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetlegesen valami észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ha nincsen, megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a kedd délutáni időpont
nagyjából megfelel-e a bizottság tagjainak. (Bólogatások.) Vagy a hétfő délelőtt még jobb?
(Egyeztetés.) A Jobbik jelezte, hogy mindig hétfő délelőtt tartja frakcióülését, úgyhogy
javaslom, hogy maradjon ez a keddi nap, de előtte mindig egyeztetünk a képviselőkkel, tehát
nem hívunk össze úgy bizottsági ülést, hogy ne legyen határozatképes.

Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és további jó munkát kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke
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