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Napirendi javaslat   
 

1. A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött 

szerepéről szóló határozati javaslat (H/5904.)  

(Dr. Semjén Zsolt, dr. Simicskó István, Seszták Oszkár, dr. Seszták Miklós (KDNP), Tasó 

László (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell, dr. Papcsák Ferenc és dr. 

Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Általános vita) 

2. A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 

megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása  

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Potápi Árpád János (Fidesz) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Seszták Oszkár (KDNP) országgyűlési képviselő 
Kiss András (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
 

Megjelentek 
 
Gulácsy Imola kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a mai Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén. Tekintettel arra, hogy 
összesen, helyettesítésekkel együtt jelenleg hétfős létszámmal a bizottság határozatképes, így 
elkezdenénk az ülésünket. 

A mai ülésünkön, tájékoztatom önöket, összesen négy napirendi pontot terveztünk 
megtárgyalni: 1. napirendi pontunk a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus 
közösség társadalomban betöltött szerepéről szóló H/5904. számú országgyűlési határozati 
javaslat, 2. napirendi pontunkban a H/5540. számon szereplő, a kommunista diktatúra által 
kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló határozati 
javaslat, 3. napirendi pontunk a 2012. évi tavaszi munkaterv megbeszélése és a 4. pont az 
egyebek. 

Mielőtt szavazásra tenném fel a napirendről a kérdést, tájékoztatom önöket, hogy 
Kovács Ferenc alelnök urat helyettesíti Stágel képviselő úr, Potápi Árpád elnök urat pedig 
Kalmár Ferenc képviselő úr. Így kérdezem önöket, hogy a napirendi ajánlást elfogadják-e. 
(Jelzésre:) De előtte még, gondolom, akkor szólni kíván a képviselő úr. Öné a szó! 

Szávay István napirend előtti hozzászólása 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak a jegyzőkönyv 
kedvéért szeretném rögzíteni, hogy elképesztőnek tartom, hogy a kormánypártnak, a 
nagyobbik kormánypártnak egyetlenegy képviselője sem méltóztatik a mai bizottsági ülésen 
részt venni. Az, hogy határozatképesek vagyunk, az ennek a helyettesítési rendszernek 
köszönhető. Külön ki szeretném emelni Kovács alelnök urat, aki egyébként pedig 
rendszeresen nem szokott a bizottság ülésein részt venni alelnökként, ezt kérem szépen 
rögzíteni.  

Amennyiben a továbbiakban ez máskor is elő fog fordulni, akkor én a magam részéről 
nem fogok az ülésen részt venni. Vagy akkor beszéljük meg úgy az üléseknek az időzítését, 
hogy jó legyen a kormánypártoknak is. Én nem tudom, hogy hogyan lehet így normális és 
érdemi döntéseket hozni, hogy a Fidesz, amelyiknek egyébként majdnem kétharmada van 
ebben a bizottságban, egyetlenegy képviselőjét sem tudja az ülésre elküldeni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom, hogy Hoppál Péter képviselő úr és Ékes 

Ilona képviselő asszony perceken belül ideér, ők útban vannak, egyébként pedig tudomásom 
szerint pillanatnyilag valamennyi frakció frakcióülést is tart, így nyilvánvalóan ez az oka. A 
helyettesítési rendszer pedig mindig is lehetőséget biztosított arra, hogy ezzel a többség 
biztosított legyen. Egyszerűen az önök időkímélése céljából is gondoltam, hogy kezdjük el 
egyébként a témák tárgyalását.  

Így ismételten felteszem a kérdést, hogy elfogadják-e így a napirendi ajánlást. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem 
támogatja a napirendet? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 2 tartózkodással és 5 igen szavazattal a napirendi ajánlást 
elfogadtuk. (Dr. Hoppál Péter megérkezik az ülésre.) 



 6 

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban 
betöltött szerepéről szóló H/5904. számú határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása 

Akkor rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar 
görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslat, mely 
H/5904. számon került beterjesztésre Semjén Zsolt és több képviselő úr aláírásával. Ennek az 
általános vitára való alkalmasságáról tárgyalunk. Köszöntöm Seszták Oszkár képviselő urat 
mint előterjesztőt és Kiss András munkatársat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről. Akkor először előterjesztőként Seszták Oszkár képviselő úrnak adom meg a szót. 
Öné a szó, képviselő úr. 

 

Seszták Oszkár előterjesztése 

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Elöljáróban engedjék meg nekem azt a személyes megjegyzést, hogy nagyon nagy 
megtiszteltetés, hogy közösségünk, a mintegy 300 ezres magyar görögkatolikus közösség 
nevében jegyezhetjük ezt az országgyűlési határozati javaslatot. Ez a közösség egy olyan 
része a nemzeti közösségnek, amely sokat szenvedett és mindig perifériás helyzetben volt az 
elmúlt évszázadokban is. Azt gondolom, hogy egy ilyen határozati javaslattal, amelynek 
apropója a Hajdúdorogi Egyházmegye százéves megalapítása, olyan gesztust gyakorol a 
magyar Országgyűlés efelé a közösség felé, amelyet a nemzet iránti hűsége, a magyarság 
iránti elkötelezettsége megérdemel.  

Nagyon tanulságos az a történelmi pályaív, amit ez a közösség bejárt, amilyen 
küzdelmet folytatott a magyar nyelvű liturgiájáért, a magyar nyelvű istentiszteletért. Azt 
gondolom, hogy az a szerep, amit a Máriapócsi Kegyhely betölt a hívő magyar emberek 
életében, az is méltán alkalmas arra, hogy egy országgyűlési határozati javaslatban 
megörökítsük ezt a százéves évfordulót. 

A százéves évfordulónak az országgyűlési határozati javaslatban történő 
megörökítését indokolja az a tény is, ami túlmutat a mi saját közösségi ügyeinken, hogy a 
magyar nemzeti küzdelmekben, mint már említettem - és ilyen módon indokolt nyilván, hogy 
ez a bizottság is tárgyalja ezt a határozati javaslatot -, nagyon fontos szerepet vitt ez a 
közösség. Az is mindenesetre megemlíthető tény, hogy az üldöztetés éveiben, 1945-öt 
követően ez a közösség maradt a volt kommunista országokban, amely sajátos 
egyházfegyelmi rendjét és rítusát is megőrizhette, míg a szomszédos országokban lévő 
közösségek, egyébként magyar nyelvű közösségek üldöztetésnek voltak kitéve, az ortodoxia 
visszatérésének, illetve az elnemzetietlenítésnek is ki voltak téve. (Révész Máriusz megérkezik 
az ülésre.) 

Fontos megemlíteni, hogy magyar nyelvű közösségek léteznek a szomszédos 
országokban, magyar nyelvű esperesi kerületek léteznek a szomszédos országokban, mind 
Szlovákiában, mind a Kárpátalján, mind pedig Romániában. Én remélem, hogy a bizottság 
méltányolja az érveinket és a nyolc előterjesztőét, azon nyolc országgyűlési képviselőét, aki 
ehhez a közösséghez valónak tartja magát. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben tájékoztatom önöket, hogy Hoppál Péter 

képviselő úr és Révész Máriusz képviselő úr is megérkezett a bizottsági ülésre.  
A kormány képviseletében akkor megadom a szót Kiss András úrnak, és kérem, hogy 

a határozati javaslatról ismertesse a kormány véleményét a bizottsággal. Öné a szó! 
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KISS ANDRÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség 
társadalomban betöltött szerepéről azt tudom elmondani, hogy a tárca támogatja a javaslatot, 
és a tárca nagyra értékeli azt a társadalmi munkát, azt a társadalmi szerepvállalást, amit a 
görögkatolikus közösség végez mind Magyarországon, mind határon túl, a magyar 
anyanyelvű közösségekben. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Önöket illeti a szó. Van-e kérdés, 

vélemény, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 
Ebben az esetben, feltételezem, hogy nem kíván újra szólni előterjesztőként Seszták 

Oszkár képviselő úr sem. Így a feladatom az, hogy feltegyem a kérdést, hogy általános vitára 
alkalmasnak tartja-e a tisztelt bizottság ezt az országgyűlési határozati javaslatot. Arról 
tájékoztatom önöket még a szavazás előtt, hogy nem ezen a héten kerül napirendre, tehát ma 
még nem tudjuk, hogy az elkövetkező hetek melyikén kerül a parlament plenáris ülésének 
napirendjére, ettől függetlenül én azt javasolom, hogy ma az általános vitára alkalmasságon 
túl előadót is állítson a bizottság, hogy akkor erre ne kelljen majd újra visszatérnünk. 

Tehát kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az országgyűlési határozati javaslat 
általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki bizottsági előadóként ebben a témában 
majd részt kíván venni. (Jelzésre:) Köszönöm. Stágel Bence képviselő úr fogja akkor a 
bizottságot képviselni. 

Megköszönöm a KIM képviseletében Kiss úrnak, illetőleg képviselőtársunknak, 
Seszták Oszkár előterjesztőnek a részvételt. Köszönöm szépen.  

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók 
emlékének megörökítéséről szóló H/5540. számú határozati javaslat módosító 
javaslatainak megvitatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi 
pontunkra. Ahogy jeleztem, ez a H/5540. számú, a kommunista diktatúra által kitelepítettek, 
valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Varga Zoltán 
főosztályvezető urat a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból, illetőleg Gulácsy Imola 
kabinetfőnök asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból.  

Képviselőtársaim! Akkor rátérünk a módosító indítványokra.  
Az ajánlás 1. pontjában Szilágyi László és dr. Dorosz Dávid képviselő urak a 

határozati javaslat címének a megváltoztatását javasolják. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. Ez összefügg az ajánlás 9. és 11. pontjaival. 
(Révész Máriusz: Először a kormány véleményét!) A kormány véleményét kérem először, 
köszönöm. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 1 támogató szavazat van. Kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. 
(Szavazás.) 7 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta a javaslatot. (Ékes Ilona megérkezik az ülésre.) 
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Az ajánlás 2. pontjában dr. Bárándy Gergely és képviselőtársai ugyancsak a határozati 
javaslat címének a megváltoztatását javasolják, ez összefügg az ajánlás 4. és 7. pontjaival. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e a módosító indítványt. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító indítványt. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 9 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt az indítványt nem támogatta. 

Az ajánlás 3. pontjában Ékes Ilona képviselő asszony ugyancsak a határozati javaslat 
címének a megváltoztatását javasolja. (Jelzésre:) A képviselő asszony kíván szólni. 

 
ÉKES ILONA (Fidesz): Igen. Ezt már az Emberi jogi bizottságban visszavontam, 

mivel a Menczer Erzsébet által beterjesztettet támogatjuk. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a képviselő asszony tehát visszavonta ezt a módosító 

indítványt. 
Az ajánlás 5. pontjában Menczer Erzsébet képviselő asszony a határozati javaslat 

preambulumát kívánja megváltoztatni, ez összefügg a 8. ajánlási ponttal. Kérdezem a 
bizottságot, támogatja-e ezt a módosító indítványt. A kormányt kérdezem. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás. - Szávay István: A 4-esről beszélünk, ugye?) Ez az 5-ös. A 4-esről 
már szavaztunk, mivel az összefüggött, ahogy jeleztem, a 2. ponttal, tehát azzal együtt 
szavaztunk. Tehát 9 támogató szavazat volt. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm.  

Közben jelzik itt, hogy Ékes Ilona képviselő asszony Kőszegi Zoltán képviselő urat 
helyettesíti, és köszöntöm Kovács Ferenc alelnök urat is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát az 5. pontot a bizottság támogatta. 
Rátérünk a 6. pontra, dr. Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente képviselők a 

határozati javaslat preambulumának a módosítását javasolták ugyancsak. Kérdezem a 
kormányt, hogy támogatja-e ezt a módosítót. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Így kérdezem önöket, támogatják-e a 

képviselő urak javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja… (Révész 
Máriusz: Én tartózkodni szeretnék!) Igen, és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta 
a módosító javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő, amiről szavaznunk kell, a 10. ajánlási pont, 
ebben ugyancsak Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente képviselők a határozati javaslat 1/b. 
alpontját kívánják módosítani. Kérdezem a kormányt, támogatja-e. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Képviselőtársaim! Önök támogatják-
e? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja az 
indítványt. 

A 12-es javaslatról döntünk, Szávay István képviselő úr a határozati javaslat 1. pont d) 
alpontját kívánja módosítani. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, 

támogatják-e a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja a képviselő úr javaslatát. 

Rátérünk a következő, a 13-as ajánlási pontra, amiben Farkas Gergely és Murányi 
Levente képviselők a határozati javaslat 1. pont e) alpontját kívánják módosítani. Kormány?  

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja 
az indítványt.  

A 14. ajánlási pontban Szávay István képviselő úr a határozati javaslat 1. pont e) 
alpontját kívánja módosítani. Kormány? 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki… (Szávay István jelentkezik.) Szólni kíván, 
képviselő úr? (Szávay István: Igen, de mindegy végül is.) Tessék, parancsoljon! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Én csak annyit szeretnék ehhez 

magyarázatként fűzni, ezen gondolkodtam egyébként, hogy most egy kötelező érvényű dolgot 
jelent-e a megemlékezés a középiskolákban, de végül úgy éreztem, hogy nem, ezért 
nyújtottam be ezt a javaslatomat, hiszen a javaslat is úgy fogalmaz, az eredeti szöveg, hogy 
felkéri az Országgyűlést, hogy gondoskodjanak a megemlékezésről. Tehát nem jelenti ez 
feltétlenül azt, hogy itt most egy újabb kötelező emléknapot kell bevezetni, mint ahogy a 
többi államigazgatási, egyházi és civil szervezet részére sem rendelkezik a javaslat arról, hogy 
pontosan milyen formában történjen ez a megemlékezés, pusztán csak egy felhívás. Ebben a 
formában pedig jónak és helyesnek tartanánk, hogyha ez az oktatási intézmények irányába is 
eljutna, s azok el tudják dönteni saját hatáskörben, hogy ezzel a kérdéssel hogyan és milyen 
formában kívánnak az oktatás keretében foglalkozni. Ezért tartom fenn továbbra is ezt a 
javaslatomat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nyilatkozott, hogy nem támogatja a 

módosító indítványt.  
Kérdezem akkor még egyszer, felteszem szavazásra a kérdést, ki az, aki támogatja 

ezek után, hogy már a képviselő úr indokolást is mondott. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Kik tartózkodnak, képviselőtársaim? (Szavazás.) Összesen 9 
nem szavazattal a módosító indítványt a bizottság nem támogatja. (Révész Máriusz: 
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Tartózkodás volt!) Vagy tartózkodás mellett, köszönöm szépen, nem támogatja. (Szabó 
Vilmos megérkezik az ülésre.) 

A 15. ajánlási pontban Farkas Gergely és Murányi Levente képviselők a határozati 
javaslat 1. pontját egy új f) alponttal kívánják kiegészíteni. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja. 

A 16. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás és Murányi Levente képviselő urak 
ugyancsak a határozati javaslat 1. pontját egy új f) alponttal kívánják kiegészíteni. Kormány? 

 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És önök, képviselőtársaim? Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ugyancsak 5 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 17. ajánlási pontban ugyancsak a határozati javaslat 1. pontját egy új g) alponttal 
kívánják Gaudi-Nagy Tamás, Murányi Levente és Ferenczi Gábor képviselő urak 
kiegészíteni. 

A kormányt kérdezem, támogatja-e. 
 
VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja. 

Képviselőtársaim! Ezzel lezárjuk a 2. napirendi pontunkat. Köszönöm szépen a 
kormány részéről a megjelenést. Viszontlátásra! (A napirendi pont tárgyalására meghívottak 
elhagyják az üléstermet.) 

A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása 

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra. A 3. napirendi pontban a bizottság 2012. évi 
tavaszi munkatervének megbeszélésére kerülne sor, ahol a tervezett ülések időpontját, 
illetőleg a hónapra lebontott témaköröket látják képviselőtársaim.  

A holnapi ülésnapunkon Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár asszony tart majd egy tájékoztatást részben a nemzeti jelentőségű intézményekről, 
támogatásokról, illetőleg a Kárpát-medencei jogsegélyszolgálat ügyéről.  

Ugyancsak tájékoztatom önöket, hogy az előző bizottsági ülésen elhangzottaknak is 
megfelelően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatott, hogy 2012. március 13-án 
délután 14 órakor kerülne sor arra az ülésre, ahol a miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatót 
tartana ugyancsak a bizottság előtt. 

Kérdezem önöket, hogy mindezekkel együtt, a kiküldött írásos tervezetben szereplő 
tavaszi napirendeket és üléseket figyelembe véve kívánnak-e még javaslatot tenni. (Jelzésre:) 
Szabó Vilmos képviselő úr, utána pedig Szávay István képviselő úr. 
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SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Egyrészt 
köszönettel konstatálom - csak most érkeztem a másik bizottsági ülésről -, hogy a 
javaslatainknak a jelentős része szerepel az előterjesztésben.  

Tulajdonképpen ami nem szerepel, azt megfontolásra javaslom, azért szeretném 
fölvetni: volt egy olyan javaslatunk, hogy azokban a nemzetrészekben vagy régiókban, vagy 
azokban az országokban élő kisebbségi közösségeknél, ahol választások is lesznek a 
következő hónapokban, érdemes és fontos lenne, hogy a bizottság meghallgassa a magyarság 
képviselőit arról, hogy ők ezt hogyan és miként látják. Tulajdonképpen látom, hogy itt két 
esetben, Vajdaság esetében van kihelyezett ülés, tehát adott esetben ezt meg lehet ott oldani, 
de Erdély esetében nem látom ezt tisztán. Tehát azt gondolnám, hogy érdemes lenne ezt egy 
picit újragondolni, hogy foglalkozzon a bizottság ezzel a dologgal. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Legjobb tudomásom szerint június 10-én lesznek a helyhatósági választások, 

nem tudom, azzal kíván-e a Nemzeti összetartozás bizottsága foglalkozni, illetőleg 
novemberre várható a parlamenti választások ideje. Én úgy gondolom, hogy esetlegesen a 
második félévet kezdhetnénk ezzel a kérdéssel. 

A következőkben Szávay István képviselő úr, majd Ékes Ilona képviselő asszony 
következik.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Kedves gesztusnak éreztem, hogy a 

bizottság tagjai javaslatot tehetnek a bizottság féléves napirendjére, és én ezt meg is tettem, 
kilenc témát javasoltam a bizottság számára. Szomorúan láttam, hogy ebből a kilenc 
felvetésemből egyetlenegy sem került be a bizottság tervezett napirendjére, amit egy picit 
nehezen értek, mert nem hiszem, hogy lehetetlen vagy ide nem való dolgokat javasoltam 
volna. Úgyhogy az utókor kedvéért engedjék meg, hogy ezt még megosszam önökkel, hogy 
milyen javaslatokat küldtem el. Nem tudom, hogy ezt a napirendi javaslatot, illetve ezt most 
konkrétan ki állította össze, túl azon, hogy az elnök úrnak az aláírása van rajta, de mégis, azért 
egy-két mondat erejéig kíváncsi lennék némi indoklásra esetleg. 

Felvetettem a külhoni magyar egyházi vezetők, püspökök meghívását, a környező 
országokban működő magyar cserkészszövetségek vezetőinek meghívását, a külhoni magyar 
ifjúsági ernyőszervezetek vezetőinek, a négy nagy régióban és Horvátországban működő 
magyar pedagógus szövetségek elnökeinek. Ez részben mondjuk két pedagógusszövetség 
esetében megvalósult, de némileg más kontextusban.  

A Szekeres László Alapítvány a délvidéki támogatások kapcsán. Ugyanarra gondolva, 
mint Szabó képviselőtársam, a felvidéki és a délvidéki választásokat követően az ottani 
pártok, tehát a Felvidékről konkrétan az MKP és a Via Nova Ifjúsági Csoport vezetői, 
valamint az öt vajdasági, délvidéki magyar párt vezetői.  

Javasoltam azon felvidéki magyarok vagy közülük néhány személynek a meghívását, 
akiket megfosztottak állampolgárságuktól vagy akiknek ettől tartaniuk kell, ugye Gubík 
László, Dolník Erzsébet, Kassai Gyula, Boldoghy Olivér, Fehér István vagy Tamás Aladárné, 
esetleg az ő leánya, tehát van választék.  

Azonkívül javasoltam, korábban szó volt arról, hogy Horvátországban lesz a 
következő kihelyezett ülésünk, ezt most nem látom a napirendben. Én szívesen megyek 
Topolyára meg a Csallóközbe is, tehát ez mind a kettő helyes, félreértés ne essék, de legutóbb 
még Horvátországról beszéltünk, aminek kapcsán javasoltam, hogy a Magyar Ifjúsági 
Konferencia a március 23-ai hétvégén fog Pélmonostoron ülésezni, jó alkalom lett volna 
esetleg összekötni azzal egy kihelyezett bizottsági ülést. 
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Tehát ezek lettek volna a javaslataink. Nem igazán értem, hogy ezek közül miért nem 
került bele egyetlenegy sem a bizottságnak a munkatervébe, illetve milyen fenntartások 
vannak az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tisztem, képviselő úr, nyilván, és én egyet is értek 

azokkal a javaslatokkal, amiket felvetett, mindösszesen a titkárság tájékoztatása szerint 
részben a Szülőföldön Magyarul oktatási-nevelési támogatási program bemutatása a régiók 
illetékes szervezeteinek részvételével, tehát egy ilyen általános jellegű témakör szerepel a 
májusi napirenden, azok, akiket önök javasoltak, itt szerepelnének. Illetőleg van két olyan 
kihelyezett bizottsági ülés, amire áprilisban és májusban kerülne sor, ami viszont lehetőséget 
biztosítana arra, hogy a felvidéki, illetőleg a vajdasági témaköröket ott egyben valamennyit 
napirendre tűzzük. Én azt gondolom, hogy semmi akadálya annak, hogy ezeket a témákat még 
esetlegesen tavaszra, illetőleg őszre, bár az ön javaslatában az szerepelt, hogy a felvidéki 
választások után a mi látogatásunk az már jócskán utána lesz, hiszen májusban már a március 
10-ei választáson túl lesznek.  

Én azt gondolom, hogy ezzel ki fogjuk egészíteni, ha ön ragaszkodik ahhoz, hogy in 
concreto szerepeljenek ezek a kérdések. 

(Jelzésre:) Ékes Ilona képviselő asszony! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is csak ehhez szeretnék csatlakozni. 

Mivel hétvégén ott voltunk a Csemadok közgyűlésén, nagyon jó lenne, hogyha az ő 
képviselőjüket is meghallgatnánk, akár a választások előtt, bár gondolom, hogy akkor nem 
szívesen jönnek, mert sok a munkájuk, de a választások után. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Látom, hogy júniusra van betéve az Európa Tanács magyar delegációjának 
beszámolója az Európa Tanács tavaszi munkájáról. Azt el kell mondjam, hogy ez az ülésszak, 
a tavaszi ülésszak az áprilisban lesz, április végén, én szerencsésebbnek tartanám, ha ez 
májusban kerülne sorra. Igaz, hogy júniusban is lesz egy, de az június végén. Nem tudom, 
hogy akkor tartunk-e még bizottsági ülést vagy nem, ha igen, akkor nagyon szívesen 
beszámolunk, akkor is, de én úgy gondolom, hogy az áprilisiról májusban volna jó 
beszámolni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én akkor a következő javaslatot teszem: Kalmár Ferenc 

képviselő úr, Ékes Ilona képviselő asszony és Szávay István - Szabó Vilmos képviselő úrral 
azt beszéltük meg, hogy az a második félévben legyen - összes többi javaslatát és amit Szávay 
István képviselő úr írásban átküldött, ezt is bele fogjuk venni. Én kérem, vegyék figyelembe 
képviselőtársaim a bizottság teherbíró képességét, de a képviselő úr valamennyi javaslatát be 
fogjuk akkor venni az első féléves programunkba. Nyilván ott, ahol a vajdasági, illetőleg a 
felvidéki témák vannak, szerintem azzal összefüggésben, alpontokat megjelenítve, ami a 
kihelyezett bizottsági ülésünkhöz kapcsolható. 

(Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy dolgot azért 

mégiscsak visszahoznék ide még egyszer. Úgy gondolom, hogy a felvidéki választások 
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kapcsán én továbbra is fenntartanám azt a javaslatomat, hogy a választásokat követően 
küldjünk egy meghívót az érintetteknek. Azt hiszem, akkor van helyzet, akkor kell arról 
beszélni vagy legalább tájékozódni, hogy mi történik, mi várható. Nyilván ez nem lesz 
haszontalan két hónappal később sem, de azt hiszem, addigra azért elég sok minden meg fog 
változni. Én célszerűbbnek tartanám, hogyha a bizottság a választásokat követően tudna ez 
ügyben tájékozódni. Itt, azt hiszem, hogy ebben az ügyben azért a magyar külpolitikának is 
lehetnek feladatai és lehetőségei, hogyha új kormány fog alakulni Szlovákiában. Tehát 
mégiscsak jónak tartanám, hogyha ezzel a kérdéssel közvetlenül utána foglalkoznánk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Március végére, április elejére szerintem akkor ezt 

betehetjük. 
A kérdésem az a képviselőtársaimhoz, hogy mindezeket a javaslatokat figyelembe 

véve akkor most nem szavazunk a féléves menetrendünkről, hanem én azt fogom kérni a 
titkárságtól, hogy minden javaslatot, ami itt elhangzott, figyelembe véve a kihelyezett 
üléseinket is, holnap pillantsunk egyet újra az első féléves munkatervünkre, és akkor hagyjuk 
jóvá. 

(Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat! Még egy kérdésem hadd legyen, elnök 

asszony! 2012. június, itt az egyszerűsített honosítási eljárás helyzete, Kárpátalját, Erdélyt, a 
Vajdaságot, a Rába-vidéket, Őrséget sorolja fel, gondolom, a Felvidék azért maradt ki belőle, 
mert előtte leszünk ott Felvidéken, akkor ezt, gondolom, meg tudjuk beszélni az előtte való 
hetekben. Viszont Horvátország hiányzik belőle, én ezt még javasolnám akkor ide bevenni, 
amennyiben nem fogunk oda kihelyezett ülésre menni. Amennyiben fogunk, akkor nyilván az 
sem kell, amennyiben nem fogunk, akkor viszont itt mindenképpen szerepeljen ebben a 
napirendi pontban. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az biztos, hogy mondjuk három kihelyezett bizottsági ülést nem fogunk 

tudni ebben a félévben tartani, akkor inkább az a kérésem, hogy vegyük be, és akkor így 
tájékozódjunk a parlamentben. (Kőszegi Zoltán megérkezik az ülésre.) 

Kőszegi Zoltán képviselő urat is köszöntöm. Azt szeretném kérni, hogy akkor holnap, 
a helyettes államtitkár asszony meghallgatását megelőzően egy szavazást ejtsünk meg az első 
féléves programunkról. Úgyhogy azt kérem akkor, hogy a titkárság így készítse elő, és ha 
lehet, még ma küldje is ki, hogy még egyszer mindenki át tudja tekinteni. 

Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontunk következik. Kérdezem, hogy van-e az egyebekben 
bármilyen kérés, vélemény, javaslat (Senki sem jelentkezik.), azzal együtt, hogy akkor holnap 
találkozunk 13 órakor itt, az ülésteremben a helyettes államtitkár asszonnyal a megbeszélésen. 

Köszöntöm önöket, kívánok további szép napot, szép hetet. A holnapi viszontlátásig! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)  
 

  

Dr. Szili Katalin 
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a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília  

 
 


