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Napirendi javaslat   
 

1. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter meghallgatása 

a kormány 2011. évi nemzetpolitikai tevékenységéről és az aktuális 

nemzetpolitikai kérdésekről  

(A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján) 

2. A nemzetiségek napjáról szóló határozati javaslat (H/6265. szám)  

(Általános vita) 

3. A máriapócsi kegyhelyről és a magyar görög katolikus 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) 

4. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 

szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott  

 Potápi Árpád János (Fidesz) dr. Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) távolléte idejére dr. Stágel Bencének 
(KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter  
Dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Seszták Oszkár (KDNP) országgyűlési képviselő 
Dr. Nagy Mária Lucia (Norvég-Magyar Egyesület - Norvégia)  
 

Megjelentek 
 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):  
Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 4 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén 
megjelent képviselőket.  

Külön köszöntöm Csóti György képviselő urat, aki első alkalommal kapcsolódik be 
bizottságunk munkájába. Őt a parlament Révész Máriusz helyett 2012. február 27-én 
választotta meg bizottságunk tagjává.  

Külön tisztelettel köszöntöm dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, Répás 
Zsuzsa államtitkár asszonyt és Wetzel Tamás államtitkár urat.  

Bejelentem a helyettesítéseket: Potápi Árpád elnök urat én helyettesítem, Kőszegi 
Zoltán képviselő urat pedig megérkezéséig Hoppál Péter képviselő úr. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

A napirendre az írásban kiküldöttek szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek egyéb javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor kérem a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter meghallgatása a 
kormány 2011. évi nemzetpolitikai tevékenységéről és az aktuális nemzetpolitikai 
kérdésekről (A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján) 

Első napirendi pontunk dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli 
miniszter tájékoztatója a kormány 2011. évi nemzetpolitikai tevékenységéről és az aktuális 
nemzetpolitikai kérdésekről. Kérem miniszterelnök-helyettes urat, hogy tájékoztatóját tartsa 
meg. 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tájékoztatása 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm, igen 

tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak is a lehetőséget, hogy itt lehetek. 
A nemzetpolitika a maga természetéből kifolyólag olyan, mint Goethe és a 

világegyetem, tehát körülbelül minden belefoglalható, ezért magát a témát, ha a bizottság 
egyetért vele, szűkíteném arra, hogy adnék egy áttekintést, hogy melyek a legfontosabb 
szempontjaink, és melyek a legfontosabb cselekedetek, amelyeket az elmúlt időszakban 
végeztünk, kifuttatva azokra az aktualitásokra, amelyek ezekben a napokban, hetekben talán a 
leginkább közérdeklődésre tarthatnak számot, de mégiscsak megpróbálom egy egységes 
keretben elhelyezni a nemzetpolitikánkat. Mindenekelőtt érdemes magát a nemzet 
problematikáját elhelyezni az európai politikai felfogások között, hiszen mi egy tudatosan 
értékorientált politikát folytatunk. Ebből kifolyólag nemcsak egyfajta technikai kormányzásra 
vállalkoztunk, hanem kifejezetten egy értékrendi kormányzásra, és ebben az értelemben mi 
egy nemzeti kormánynak tekintjük magunkat.  

Felfogásunk szerint kétféle tévedés létezik a nemzettel kapcsolatban. Az egyik fajta 
tévedés az, amelyik nem tekinti értéknek a nemzeti létet, és úgy tekinti, hogy ez egy múltból 
itt maradt valami, és az igazi ember már se nem francia, se nem lengyel, se nem magyar, 
hanem csak nagybetűvel írt, általában vett ember, européer, kozmopolita, és egyszerűen 
tagadja a nemzet fontosságát. Ez megítélésünk szerint egy antropológiai tévedés, hiszen a 
nemzettől, a közösségtől kapjuk a nyelvünket, a gondolkodásunkat, tehát az emberiség 
értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn, ezért a nemzet érték voltát tagadó 
felfogás távol áll tőlünk.  

A másik irányú szélsőség az, amit talán sovinizmusnak lehet nevezni, amikor egy nép 
vélt életjoga alapján tagadja más népeknek és nemzeteknek a létezéshez való jogát. 
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Nyilvánvaló, hogy ez a szélsőséges nemzetfelfogás szintén elfogadhatatlan számunkra, ezért 
tehát mi egy kiegyensúlyozott, az ember antropológiai természetének megfelelő 
nemzetfelfogást vallunk, ami egyfelől értéknek tekinti a nemzetet, sőt azt állítjuk, hogy az 
emberiség gazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn, másfelől viszont állítjuk azt is, 
hogy minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, nem létezik fölösleges nemzet, 
nem létezik olyan, hogy egy nemzetnek nincs helye a nap alatt, és nincs joga a létezéshez. 
Ezen belül helyezzük el a saját nemzetünket, és úgy gondoljuk, hogy az az örökség, amelyet 
azáltal kaptunk, hogy magyarnak születtünk, az egy olyan érték, amelyet nekünk meg kell 
őriznünk, ki kell munkálnunk, ki kell bontakoztatnunk, és fel kell mutatnunk az egyetemes 
emberiség javára. Ebből következően a magyar államnak az értelme, a feladata és a célja az, 
hogy egyfelől a magyar nemzet fennmaradjon, másfelől a magyar emberek életminősége 
javuljon.  

Ebben a felfogásban tehát a legfontosabb az, hogy a magyar nemzet megmaradjon. Az 
is egy deklaratív álláspontunk, amit egyébként az alkotmány is tükröz, hogy a magyar nemzet 
történelmi okokból kifolyólag egy olyan sajátos nemzet, amelynek csak az egyik része él az 
államhatárainkon belül, a másik része a Kárpát-medencében, egy harmadik része pedig 
diaszpórában az egész világon; ezt nevezhetjük a diaszpóra magyarságának vagy az emigráció 
magyarságának, de akárhogy is nézzük, történelmi okokból kifolyólag a magyar nemzet 
világnemzet lett, hiszen a világ minden részén van. A mi nemzetfelfogásunk arra irányul, 
hogy függetlenül attól, hogy az ország határain belül él, a Kárpát-medencében őshonos 
nemzetként él, vagy szétszórva a nagyvilágban, diaszpórában, mindegyik része az egyetemes 
magyar nemzetnek. A magyar nemzet egy és oszthatatlan, következésképpen a magyar 
nemzet megmaradása elképzelhetetlen a diaszpóra és a Kárpát-medencei magyarság 
megmaradása nélkül.  

Látnunk kell azt, hogy a Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóra magyarsága is 
részint talán mondható, hogy természetes okokból kifolyólag, részint bizonyos országok 
kifejezett, tudatos politikája következtében kitett az asszimilációnak, mondhatnám, az 
asszimiláció veszélyének, és az is látható, hogy ezt az asszimilációt a hagyományos 
eszközökkel, ami különböző támogatások, segélyezések és különböző pályázatok kiírását 
jelenti, önmagukban ezekkel nem lehet megállítani; ezek szükséges és fontos eszközök, de 
önmagukban nem elégségesek. Ahhoz, hogy az asszimilációt meg tudjuk állítani, sőt 
megpróbáljuk megfordítani, ehhez egy nagyon erős impulzus kell, és ez a nagyon erős 
impulzus az állampolgárság megadása, más szóval a nemzet közjogi egyesítése, ezért a 
legfontosabb az állampolgárság útján való közjogi nemzetegyesítés. Ezért is köszönöm meg, 
hogy Wetzel Tamás biztos úr elkísért, aki a fő organizátora, szereplője, tudója ennek a 
területnek. 

Örömmel jelentem, hogy március 15. körül, szimbolikusan szólva, meglesz a 150 
ezredik állampolgársági esküt tett, most már nemcsak nemzettársunk, hanem honfitársunk, és 
megközelíti a negyedmilliót azok száma, akik beadták az állampolgársági kérelmüket, és hála 
istennek a honosítás iránti igény töretlen, sőt enyhe növekedést mutat. Azt is meg kell 
mondanom, hogy ilyen típusú és ilyen tömegű honosítást nem nagyon csináltak a világon, 
különösen nem ilyen sikerrel. Tudjuk tartani a 3 hónapos határidőt, és meg kell mondanom, 
hogy a magyar államigazgatás fölülmúlta önmagát ebben a kérdésben. A 3 hónapos határidő 
abban az esetben csúszik, hogyha hiánypótlás van, illetve értelemszerűen - amit most itt nem 
részleteznék jobban -, ha közbiztonsági, nemzetbiztonsági vagy terror-elhárítási szempontok 
merülnek föl; nyilván ezeket a szerveket nem lehet sürgetni, jól felfogott érdekeink szerint 
sem. 

Tehát a határidőket tudjuk tartani, és azt kell mondanom, hogy valóban megrendítő 
érzelmileg is, ahogy a honosítás zajlik. Itt a polgármestereknek kell külön köszönetet 
mondani, hiszen körülbelül a 40 százaléka az önkormányzatoknál történik, vagy még több is, 
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ahol katarzis az, amikor kárpátaljai, délvidéki, erdélyi magyarok leteszik az állampolgársági 
esküt, és tényleg a könnyeivel küszködik mind az, aki fölveszi az állampolgárságot, mind az, 
aki előtt leteszik az állampolgársági esküt.  

Én most a részleteibe nem bonyolódnék a honosítás történetének, a lényege az, hogy 
egyszerűsített, a legegyszerűbb módon történik, minden európai normának megfelelően. 
Fontos az is, hogy eredeti szándékunknak megfelelően nincs A és B kategóriájú állampolgár, 
nincs olyan, hogy magyarországi magyar állampolgár és külhoni állampolgár, hanem egy 
magyar nemzet van egy állampolgársággal.  

Ha érdekli részleteiben a bizottságot, természetesen az egyes nemzetrészek e 
tekintetben való különbségéről szívesen beszélek, hogy mi a helyzet Erdélyben, Délvidéken, 
Felvidéken, Kárpátalján. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb az erdélyi magyarság, hiszen a 
legnagyobb létszámú. Itt is zavartalanul történik a honosítás, az állampolgárság felvétele, és 
azt kell mondanom, hogy mi mindenkivel igyekszünk megtalálni a hangot, de az 
állampolgársági törvényünk módosítása nem egy reális elvárás bizonyos országok részéről, 
hiszen egyrészt ez a magyar szuverenitásból következik, másrészt mindenben megfelel az 
európai elvárásoknak és szempontoknak, következésképpen emberi jogokon nyugvó nemzeti 
érdekeinket nem tudjuk és nem is akarjuk alárendelni más országok politikai szempontjainak. 
Az állampolgárság megélésének lehetősége az útlevélkiadás. Szintén beindult a tömeges 
útlevélkiadás a magyar állampolgároknak a határon túl, és a szavazati jog megadása a másik.  

Amiről még szólnék néhány szót, ez a Határtalanul! Program, mely működik. Ez egy 
nagyon fontos dolog volt, hogy az iskolába járó gyerekek ne érettségizzenek le úgy, hogy nem 
voltak intézményesített módon határon túli magyar környezetben. A Bethlen Gábor Alapon 
keresztül támogatjuk azt, hogy a határon túli magyar gyerekek hasonló módon tudjanak 
Magyarországra jönni, hiszen az így kialakuló személyes kapcsolatok és barátságok egy olyan 
megtartó erőt és hajszálgyökérzetet adnak, ami semmi mással nem pótolható, és ez a 
lehetősége annak, hogy például egy erdélyi magyart ne románozzanak le Budapesten, és így 
tovább.  

Most tényleg csak szemelvényesen kiragadva említem meg a dolgokat, mert ez 
nagyon-nagyon szerteágazó történet, és inkább majd a kérdések fókuszálják a témát, ezért 
csak francia bekezdések szerint mondom végig az egészet.  

Viták voltak természetesen, de meggyőződésem, helyes döntést hoztunk, hogy az 
oktatási-nevelési támogatások tekintetében megszüntettük azt a korábbi gyakorlatot, ami 
például a Felvidéken volt, hogy egy alapítvány kapta a pénzt, nem pedig a családok. Az a 
helyes, hogyha ezt a húszezer forintot megkapják személy szerint a gyerekek után a családok. 
250 ezer ilyen gyerek kapta meg a pénzt, amit kiterjesztettünk egyébként az óvodásokra is. A 
gyerekek összeszedését a pedagógus szakmai szervezetek végzik, és a XXI. századnak 
megfelelően, az OTP-vel való megállapodás alapján bankkártyát kapnak, és a bankkártyára 
történik az utalás, és akkor veszik ki, amikor akarják. A XXI. században nem reális dolog az, 
hogy különböző szervezetek viszik ki a pénzt, vagy postai utalványon kapják meg. A XXI. 
században kapja meg bankkártyán, és akkor, ott veszi ki, és ott, ahol akarja. Itt az OTP 
méltatására hadd mondjam el, vállalták azt, hogy ingyenesek az utalások, ingyenes a 
pénzkivétel és a kártya is.  

Fontosnak érzem azt, hogy a nemzetstratégiai dokumentumot el tudtuk fogadni a 
MÁÉRT-en - ilyenre korábban még nem volt precedens -, ezt kiküldtük minden 
nagykövetségnek, minden releváns szervezetnek. Ez tükrözi az összes határon túli magyar 
szervezetnek és a Magyarországon lévő összes pártnak a konszenzusát. Én azt gondolom, ez 
egy óriási dolog, hogy egy ilyet meg tudtunk alkotni. Értelemszerűen, természetesen nincs 
minden mozzanat ebben cizelláltan leírva, hiszen jó pár olyan nemzetpolitikai szempont van, 
amit nem feltétlenül kell írott formában kinyomtatni, de a főbb vonalak és nemzetstratégiánk 
alapja benne van.  
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Újra működik a magyarság, a világ magyarságának legfontosabb szervezete a Magyar 
Állandó Értekezlet, és fönntartottuk a működését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fórumának, ami Szili Katalin elnök asszony múlhatatlan érdeme, hogy azt annak idején 
létrehozta. Azt gondolom, hogy persze, ez azért jött létre, hogy a nem működő MÁÉRT-et 
helyettesítse, de igazában megvan a saját jelentősége is, hiszen perszonálisan azok a magyar 
képviselők, akik a magyar nemzethez tartoznak, és a törvényhozásban vagy valamilyen 
regionális szervezetben vannak, ők ebben a formában is részt vehetnek a magyar életben. 

Ami kulcsfontosságú a politikai irányultság tekintetében, ami nyilván konfliktusokat 
okoz, de kulcsfontosságú, és nemhogy soha nem adjuk föl, mert az természetes, hogy soha 
nem adjuk föl, hanem minden lépésünk ennek az irányába megy, ez az autonómia. Egész 
egyszerűen nyilvánvaló, hogy a határon túli magyarság megmaradása lényegileg kapcsolódik 
az autonómiához, ami a szórvány magyarság esetében kulturális autonómia, a tömbmagyarság 
esetében pedig területi autonómia.  

Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy az autonómia tekintetében soha a magyarság 
olyat nem kért, ami ne volna általános, elfogadott, de legalábbis precedenssel bíró az Európai 
Unióban. Hogyha lehet a katalánoknak, ha lehet a tiroliaknak, és még sorolhatnám nagyon 
sokáig, például a finnországi svédeknek és így tovább, akkor lehet a Kárpát-medencei 
magyarságnak is. Tehát fontos a jó szomszédság, fontos az utódállamokkal való minél 
szorosabb együttműködés, de ez nem jelentheti az autonómia feladását, és nem jelentheti azt, 
hogy minden cselekedetünk ne az autonómia irányába hasson.  

Azt gondolom, az a helyes, ha nem kerülöm meg azt a kérdést, amit én úgy szoktam 
megfogalmazni, hogy etnikai alapú magyar párt, különösen a Felvidék tekintetében. 
Szeretném nagyon világosan leszögezni a magyar kormány álláspontját és az én mély, 
személyes meggyőződésemet, hogy az etnikai alapú magyar pártok jelentik a magyarság 
megmaradását. Ugyanis, hogyha átcsúszunk a vegyes pártba, az az asszimiláció előszobája, ha 
tetszik, kiolajozása, mert első lépésként vegyes pártok vannak, a második részben az lesz, 
hogy van egy többségi párt, amelyiknek van egy magyar tagozata, a harmadik lépésben pedig 
a többségi pártnak van néhány magyar képviselője.  

Nem vonom azt kétségbe, hogy ennek is lehet hozadéka, egy magyar képviselő egy 
többségi pártban tehet a magyar ügyért, de azt látni kell, hogy egy etnikai alapú magyar párt 
esetében a magyarság nem egy járulékos jegy, hanem a lényegadó karakter. Ezért tehát 
először, másodszor és harmadszor azokat tekintjük partnereinknek, és a MÁÉRT-re is 
értelemszerűen azok kerülnek meghívásra - már csak a MÁÉRT statútumából kifolyólag is -, 
akik etnikai magyar pártként definiálják magukat. Akik nem, azokkal természetesen készek 
vagyunk a kapcsolattartásra, de egy más természetű kapcsolattartásra, és természetszerűleg 
arra törekszünk, hogy minél inkább az etnikai alapú magyar pártok kerüljenek helyzetbe, és a 
támogatásokat is rájuk fókuszáljuk. 

Politikai szempontból, amit nagyon fontosnak érzek elmondani, és azt gondolom, a 
magyar politikának és diplomáciának talán a legnagyobb sikere az elmúlt időszakban, ez a 
Délvidék vonatkozásában történt, nevezetesen az, hogy a belgrádi kormány - megjegyzem, a 
korábbi tárgyalásokkal ellentétes módon, és nem akceptálva azt, hogy senki nem tett annyit 
Szerbia uniós csatlakozásáért, mint Magyarország - hozott korábban egy olyan vagyon-
visszaszármaztatási törvényt, amelyből kizárta a délvidéki magyarságot, lényegében 
kollektíve háborús bűnösnek bélyegezve azáltal, hogy a megszálló erőknek titulálta őket, 
illetve az ő leszármazottaikat, ezzel kizárta őket a vagyon-visszaszármaztatás és a kárpótlás 
lehetőségéből. Ez teljességgel elfogadhatatlan, hiszen a százéves aggastyántól kezdve a karon 
ülő csecsemőig nyilvánvaló, hogy nem vádolhatók egyfajta háborús bűnösséggel, vagy 
bármiféle bűnösséggel, nem beszélve arról, hogy a délvidéki magyarság az akkori időkben - 
egyébként teljesen természetszerű törvényének megfelelően - a Magyar Honvédség tagja volt, 
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következésképpen ilyen alapon az egész délvidéki magyarságot háborús bűnösnek 
bélyegezték. 

Ekkor kénytelenek voltunk azt mondani - személy szerint én és államtitkár asszony 
(Répás Zsuzsanna felé fordulva.) együtt voltunk Szabadkán -, hogy amennyiben ezt a törvényt 
nem vonják vissza, kénytelenek leszünk megvétózni Szerbia európai uniós tagjelölti státuszát, 
következésképpen Szerbia uniós csatlakozását. Hála istennek Pásztor István bölcs 
tárgyalásának, a mögötte álló délvidéki magyarságnak és a mögöttük álló magyar 
kormánynak és a szerb parlament bölcsességének, ezt a törvényt megváltoztatták, a délvidéki 
magyarság számára elfogadható formában módosították, következésképpen nincsenek a 
délvidéki magyarok háborús bűnösnek bélyegezve, nincsenek kizárva a vagyon-
visszaszármaztatásból és kárpótlásból, mi pedig ezek után lelkesen támogatjuk Szerbia uniós 
csatlakozását. Zárójelben megjegyzem, én azzal egyetértek, hogy ha valakit személyében 
törvényesen - hangsúlyozom, törvényesen - valóban független bíróság elítél, mondjuk háborús 
bűncselekményekért, annak kizárása rendben van, de ez nem vonatkozhat egy egész 
közösségre, olyanokra, akiknek közük nem volt annak az illetőnek a személyes bűneihez.  

Ha megengedik, még egy dologról szeretnék egy kicsit részletesebben szólni, a 
diaszpóra magyarságáról. Ha most őszintén szembenézünk az elmúlt 20 évvel, akkor azt 
láttuk, hogy az emigráció magyarságának szempontjai valahogy mindig elsikkadtak, legyen 
az a MÁÉRT, vagy legyen az bármilyen nemzetpolitikai ügy, amire megint azt kell 
mondanom, hogy a dolog természetéből következik, hiszen, amikor az a kérdés, hogy például 
Romániában a magyar párt kormányon van vagy nincs, parlamentben van, vagy nincs, tehát 
ilyen típusú kérdések vannak, vagy olyanok, mint például az előbb elmondott délvidéki 
kérdések, akkor valóban nehéz előjönni azzal, hogy jól van, de mi van a clevelandi 
cserkészekkel. Emiatt ők mindig kiszorultak a fősodorból, és ezért döntöttünk úgy, hogy 
létrehozzuk a Diaszpóra Tanácsot, amely kifejezetten azért van, hogy az emigráció 
magyarságának szempontjai hangsúlyozottan meg tudjanak jelenni, illetve a Diaszpóra 
Tanács képviselői a MÁÉRT-en belül tudják megjeleníteni a nyugati magyarság szempontjait. 
Ehhez kapcsolódik a Friends of Hungary Vizi Szilveszter professzor úr vezetésével, akinek 
áldásos munkája folytán egy olyan szellemi hátország, egy olyan szellemi intellektuális 
műhely alakult ki, mely nagyban segíti Magyarország presztízsének a növekedését és a velünk 
szimpatizáló, a magyarsághoz tartozó értelmiségnek a beintegrálását a magyar életbe.  

Nem tagadom, hogy itt van egy komoly kérdés, amivel a magyar nemzetpolitika 
teoretice még nem nagyon nézett szembe, ugyanakkor szerintem előbb-utóbb elkerülhetetlen, 
kifejezetten az emigráció tekintetében; előrebocsátom, hogy szerintem lengyel barátaink 
tapasztalata üdvösen kamatoztatható e tekintetben. Az a helyzet, hogy persze, támogattunk 
minden olyat, ami a magyar nyelv megtartására irányul, a vasárnapi iskolától kezdve a 
cserkésztáborokig, és az is igaz, hogy nyelvében él a nemzet, de ez az igazság elsősorban a 
Kárpát-medencére igaz. Reálisan az emigráció 3., 4., 5. nemzedékétől aligha várható el, hogy 
a beszélt magyar nyelv tekintetében olyan nyelvi szinten legyen a magyar nyelvben, mint mi, 
akik itt élünk Magyarországon, vagy például Csíkszeredán egy magyar nyelvi környezetben, 
ugyanakkor nem lenne szerencsés az sem, hogyha ők nyelvi okokból kifolyólag kiesnének a 
magyar életből.  

Ezért az az irányunk - mondjuk talán így -, bátorítjuk azt, hogy az emigráció 
szervezetei természetesen tartsák meg a magyar nyelvi közeget, de az emigráció többedik 
nemzedékének tegyük lehetővé azt, hogy legyen például az Egyesült Államokban a magyar 
nyelvű élet mellett egy angol nyelvű is, ahol ugyanazokat a témákat megvitathatják, de az 
emigrációnak az a nemzedéke, amelyik már nem beszéli a magyar nyelvet, nem reális, hogy 
egy ilyen vitában nyelvileg részt tudjon venni. Végső soron a helyzet az, hogy egy 15 milliós 
nép nem engedheti meg magának, hogy elveszítse azokat a nemzettársait, akiket nyelvileg 
többé-kevésbé objektív okokból kifolyólag nem tud megtartani a magyar nyelviség 
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közegében. Ezért tehát, és hangsúlyozom, ez az emigrációra vonatkozik, a diaszpóra 
magyarságára, abba az irányba megyünk, hogy az angol nyelvű magyar élet is 
meghonosodjon, vigyázva persze arra, nehogy ez elszívja a magyar nyelvi tanácskozások elől 
az embereket, hogy küzdjenek azért a magyarral, de az emigráció többedik nemzedékét 
másképp nem lehet megtartani a magyarság közegében.  

Hadd mondjam azt, hogy ha például megnézem a lengyeleket, ott az a helyzet, hogy 
óriási nyomásgyakorlásra képes az amerikai lengyelség, kőkemény lengyeltudatuk van, egy jó 
részük pedig egy árva szót nem beszél lengyelül, mégis, hogyha lengyel ügyről van szó, akkor 
falanszba állnak, és piros-fehérbe borítják fél Amerikát. Azt gondolom, hogy ugyanez a mi 
feladatunk is, akit lehet, megtartani a magyar nyelviségben, de akit nem lehet, azt az angol 
nyelviség keretén belül, de piros-fehér-zöldbe borítani mindent, amit lehet. 

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a lehetőséget, és nem akarom tovább 
magamnál tartani a szót, de bármilyen kérdésre megkísérelünk válaszolni. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Amit miniszterelnök-helyettes úr a honosításról mondott, azt polgármesterként is 

szeretném azzal megerősíteni, hogy a kormányzati szervek és az önkormányzatok között 
nagyon jó az együttműködés, ezért nálunk Nyíregyházán is már 3 ezer fölött volt eskütevő, és 
ebben nagyon sokat segít a testvérvárosi partnerkapcsolati rendszer, és én azt tapasztalom, 
hogy a társadalmi elfogadottsága is nagyon pozitív. 

Kérdések, hozzászólások következnek. Ékes Ilona! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. 
Köszönöm miniszterelnök-helyettes úr beszámolóját, és mivel külön kitért a délvidéki 

történetekre is, szeretném megkérdezni, hogy a tényfeltáró bizottság munkájáról tud-e valamit 
mondani, mert ami híreket, információkat én kaptam, az nem éppen kecsegtető, és nem 
tudom, hogy egyáltalán folynak-e a kutatások, vagy nem folynak. Érdemben történik-e 
valamilyen munka? Továbbá mi lesz az emlékmű-állítással, lesz-e emlékmű, és hol? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Csóti György képviselő úr jelentkezett. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az igaz, hogy 

francia bekezdések szerinti, de átfogó beszámolót a nemzetpolitikai alapelvekről. 
Egy kérdésről szeretnék csak beszélni, az autonómiáról, ugyanis, mint ahogyan a 

határokon átívelő nemzetegyesítésnek meghatározó eszköze az állampolgárság, a könnyített 
honosítás megadása, és itt azt hiszem, elég jó úton haladnak a dolgok, de kevésbé lehet ezt 
elmondani az autonómiáról ismert okok miatt, alapvetően rajtunk kívül álló okok miatt. Ezt 
mégis kiemelten kell kezelni, hiszen a megmaradásnak egyetlen feltétele az autonómia 
megadása, a teljes körű autonómia, kezdve a kulturálistól, befejezve a területi autonómiával.  

Miniszterelnök-helyettes úr említette a MÁÉRT-et és a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fórumát, mint a két nagyon fontos, meghatározó intézményét a 
nemzetpolitikának, de kérdezem, hogy ugye, ugyanilyen intenzitással támogatja a kormány a 
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsot is, és ez az intézményes forma is megkapja a 
kellő támogatást. Csak egy megerősítést kérek szépen, mert a megmaradásnak, mint említette, 
egyetlen feltétele az autonómia. Lenne ugyan egy alternatív megoldás is, de arra még annyi 
esély sincs, a társnemzeti státusz megadása, de erre még ennyi esély sincs. Úgyhogy 
autonómiaügyben egy megnyugtató választ kérek szépen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Stágel Bence képviselő úr! 
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DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Egy rövid kérdésem lenne, miniszterelnök-helyettes 

úr. A XXI. századi politizálás és a nemzetpolitika is elképzelhetetlen szövetségkötések nélkül, 
vagy legalábbis szövetségesi politizálás nélkül. Az az én kérdésem, hogy értenek-e bennünket 
más országokban, értik-e a mi nemzetpolitikánkat, értik-e azt, hogy miért küzdünk, melyek 
azok a legfontosabb kérdések, amelyeket szeretnénk elérni ezen a téren. Hogy áll ez a 
szövetségkötés? Ezt most nem papíralapú szövetségkötésnek értem, hanem 
együttműködésként. Melyek azok az európai országok, esetleg tengeren túli országok, 
amelyek abszolút mellettünk állnak, és értik azt, ami most elindult a kormányváltás óta 
Magyarországon, és hogy minek köszönhető ez a sok új magyar állampolgár. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Szili Katalin alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Államtitkár Asszony! Képviselőtársaim! Kedves 

Vendégeink! Ma március 13. van, miniszterelnök-helyettes úr említette, hogy jó lenne az 
összefogást piros-fehér-zöldben látni, ezért engedjék meg, hogy március 13. lévén egy kicsit a 
nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan is a 12 pont 12. pontját, az uniót hadd hívjam mottóként 
a mai beszélgetésünkre, ami nyilvánvaló, uniót jelent a nemzeten belül, számunkra egyébként 
Európán belül is, hiszen nem egyszer esett szó köztünk arról, főleg most, Szerbia 
előrelépésével az európai ranglétrán, hogy a Kárpát-medencei magyarság is teljes egészében 
átstrukturálódott, hiszen a kárpátaljai magyarságot kivéve gyakorlatilag mindenki valamelyest 
már európai polgárnak, vagy legalábbis potenciális európai polgárnak tekintheti magát. 
Nyilvánvaló, hogy számunkra - és én megköszönöm miniszterelnök-helyettes úr beszámolóját 
- az egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk megteremteni azokat a fórumrendszereket, 
ahol az együttműködés, az összefogás biztosítható, és ahol elsősorban a belső vitáinkat belül 
tartva próbáljuk meg a kérdéseket tisztázni, és nem külső igazságtevőket és segítségeket híva.  

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Ehhez kapcsolódnak tulajdonképpen a kérdéseim 
és a megjegyzéseim is, de elsősorban a megjegyzéseimet hadd mondjam. Köszönöm, hogy a 
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a működését méltatta, de én azt gondolom, 
hogy így, kvázi kicsit úgy tekintve, hogy a politikai kooperáció nyíltan a MÁÉRT-ben van, de 
tulajdonképpen a nemzet parlamentje azért a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, 
ahol alapvetően stratégiai kérdéseket lehet az asztalra tenni, én úgy gondolom, hogy 
önmagában az ott folyó munka, a stratégiaépítés is valamelyest távlatossá teszi azt, ami ennek 
az együttműködésnek a záloga lehet. 

Az egyik kérdés, amivel én foglalkozni szeretnék, az alapvetően a népszámlálás 
kérdése, hiszen ebben az esztendőben a magyarságot érintően is népszámlálásokra került sor 
azokban az országokban, ahol a szomszédos országokban a magyarság jelentős számban él. 
Már vannak olyan helyek, ahol napvilágra kerültek a népszámlálási adatok - itt elsősorban a 
Felvidékre gondolok -, ami nem túl bíztató, és meg kell mondjam, hogy számunkra, ha a 
következő száz, vagy akár távlatosan tekintem, a következő ezer esztendőt is tekintve 
nyilvánvaló, hogy azokat a fundamentumokat kell megteremtenünk, amik a megmaradást 
biztosítják. Ehhez egy megjegyzést hadd tegyek!  

Én szeretnék mindenképpen szuperlatívuszokban beszélni arról, ahogyan a 
népszámlálást megelőzően akár civil szervezetek, politikai pártok a „minden magyar számít” 
jeligére kampányt tettek, hiszen én azt gondolom, hogy elévülhetetlen ez a munka, és az az 
összefogás is, ami történt. A kérdésem alapvetően arra vonatkozik, hogy milyen tapasztalataik 
vannak, és milyen irányokat lát ma a kormány a népszámlálás tekintetében? Milyen 
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lehetséges lépéseket és implementációt generál ez esetlegesen a következő 5-10 esztendőben, 
ami mondjuk, egy következő népszámlálásig terjedő időszakot jelent.  

A másik kérdéskör, Csóti György képviselőtársamhoz is kapcsolódóan, az autonómia 
kérdése, és azt gondolom, nagyon fontos lenne, ha a parlamenten belül is mederbe terelnénk 
ezt. Az én javaslatom egyrészről majd arra fog vonatkozni - ezt nem most teszem meg, csak a 
megjegyzést teszem meg -, hogy szerintem nagyon fontos lenne a Nemzeti összetartozás 
bizottságának egy autonómia albizottságot létesíteni, hiszen ez a parlamenten belül is 
kanalizálná azokat a kérdéseket, amelyek az autonómia kérdésében felmerülnek, és akkor 
legalább abban teszünk mindenképpen egy nagy lépést, hogy ugyanarról beszélünk, ha 
autonómiáról beszélünk, ahogy miniszterelnök-helyettes úr említette, akár személyi, kulturális 
vagy területi autonómiáról szólunk. Nyilván, ma az egyik legfontosabb kérdés ebben a 
székely autonómia kérdése, és az én kérdésem arra vonatkozik, miniszterelnök-helyettes úr, 
hogy a kormány mennyiben áll ki, és mennyiben támogatja ebben az európai valóságban, és 
milyen mélységig bármilyen autonómiát? - nyilván itt elsősorban a területi autonómiára 
gondolok. 

A harmadik kérdéskör arra vonatkozik, államtitkár asszony az elmúlt hetekben a 
bizottság előtt főleg a nemzeti jelentőségű intézmények finanszírozásával kapcsolatosan tett 
egy eligazítást és tájékoztatást számunkra. Azt gondolom, hogy ez üdvös, és én ezt csak 
üdvözölni tudom, hogy egyáltalán erre sor került, mert nyilvánvaló, hogy ez számunkra - 
ahogy a bizottságban is elhangzott - egy fontos kérdés. Fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt 
majd bővíteni, vagy legalábbis megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy valóban, egy bizonyos 
távlatban azok a nemzeti intézmények kerüljenek finanszírozásra, átlátható és kiszámítható 
finanszírozásra, amelyek - és akkor itt hadd térjek vissza a mondandóm elejéhez -, amelyek 
segítik azt, hogy ne a népszámláláskor kelljen szembesülnünk azzal, hogy mennyiben fogyott 
a magyarság. Fontos, hogy ezek ténylegesen segítsenek az oktatásban, kultúrában és 
mindazokban az intézményekben, amelyek a zálogai annak, hogy a magyarság - és ez nyilván 
tőlünk is függ, hogy az unokáink, dédunokáink szemébe hogyan tudunk nézni - meg tudjon 
maradni itt a Kárpát-medencében. Én ebben szeretném még miniszterelnök-helyettes úr 
véleményét kérni, hogy hogyan látja ezeknek a jövőjét, nyilvánvalóan azzal együtt, amit 
elfogadtunk államtitkár asszony mondandójából. Köszönöm szépen, és köszönöm a 
bizottságnak is, elnök úrnak, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Dorosz Dávid képviselő úr! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr, a tájékoztatást, és szeretném 

megköszönni azt is, hogy ellátogatott bizottságunkba. Egyrészt a miniszterelnök-helyettes 
úrhoz, illetve a bizottság elnökségéhez is lenne az a kérdésem, hogy milyen rendszerességgel 
számíthatunk majd arra, hogy itt a miniszterelnök-helyettes úr, aki a legmagasabb rangú tagja 
a kormánynak, és ezzel a területtel foglalkozik, a szakbizottságba ellátogat, mert úgy 
gondolom, hogy több mint egy évvel a bizottság megalakulása után ez egy picit kései. (Dr. 
Szili Katalin: Már volt, csak ön nem volt akkor itt. - Közbeszólások: Már volt itt.) Jó, igen, de 
nem tájékoztató jelleggel, amikor szabadon lehet felrakni kérdéseket mindenféle területtel 
kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.  

Emellett egyetértek miniszterelnök-helyettes úrral, a délvidéki területen az egy nagyon 
szép siker volt, és példaként tudom én is csak említeni, amikor a magyarországi pártok, a 
kormány, illetve a külhoni magyarság pártjai együttesen felléptek, és el tudtak érni valamilyen 
sikert, és nagyon reméljük, hogy ez a későbbiekben is hasonló témák esetén így lesz. Először 
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is, ne legyenek ilyen helyzetek, de ha mégis lesznek, akkor reméljük, hogy ugyanilyen 
módszerekkel és együttesen fel tudunk lépni. 

Azt szeretném megkérdezni, jelentek meg olyan hírek, illetve olyan felhangok, 
miszerint ezt az egész kérdést a szerb állam, illetve a szerbek azért vezették elő, hogy 
lényegében legyen miből visszaengedniük Magyarországgal szemben, és még csak fel se 
merüljön, hogy az autonómia vagy a magyarságot érintő egyéb kérdések miatt Magyarország 
belengesse a vétót. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a véleményt ön hogyan 
kommentálná, hogy ez lényegében egy trükk volt a szerb kormány, illetve a szerb 
nacionalisták részéről? 

Igen, köztünk van egy vita, ez kétségtelen, és ebbe nem is szeretnék nagyon 
belemenni, csak jelezni szeretném, hogy az etnikai, illetve vegyes pártokkal kapcsolatban az 
LMP és az én személyes álláspontom is az, hogy valójában az etnikai pártok visznek sikerre, 
viszont azt gondolom, hogy ezt a kérdést - és a Lehet Más a Politika úgy gondolja, hogy ezt a 
kérdést - minden egyes közösségnek magának kell eldöntenie, és az ott élő magyaroknak a 
szavazataikkal, a szervezetek támogatásával kell eldönteniük, és nem gondolom azt, hogy 
nekünk kell innen ezt a kérdést eldöntenünk.  

Ami a következő kérdésem lenne, hogy az LMP is, a jobbikosokhoz hasonlóan 
javasolta a költségvetést módosító javaslataiban a Kárpát-medencei jogsegély felállítását, 
aztán önök végül is a Jobbik javaslatát fogadták el, de mi örülünk természetesen annak, hogy 
pártfüggetlenül, de megvalósulni látszik ez a kezdeményezés. Erről konkrétan írásbeli kérdést 
is nyújtottam be, de akkor itt most a nyilvánosság ezen fórumát is kihasználva szeretném 
megkérdezni, hogy ebben milyen konkrét lépésekre számíthatunk, illetve hogy ez pontosan 
hogyan fog felállni, és mikor lehet az első ügyekben konkrét segítséget adnunk a határon túli 
magyarok számára? 

Azt szeretném továbbá megkérdezni, mivel 2014-ben a határon túli magyarok már 
szavazni fognak az elfogadott választójogi törvény alapján, hogy itt a technikákkal, illetve 
ennek lebonyolításával kapcsolatban többször említette máshol is miniszterelnök-helyettes úr, 
hogy folyik egyfajta gondolkodás, folyik egyfajta előkészítés. Erről esetlegesen milyen 
konkrétumokat lehet tudni, hiszen a szavazati jog mellett bizonyos rossz emlékek miatt, 
illetve a többségi társadalom részéről megnyilvánuló ellenérzések miatt szerintem nem 
abszolút másodlagos jellegű, hogy ez technikailag hogy fog lebonyolódni.  

A Bethlen Gábor Alap létrehozatala kapcsán lefolytatott vitáinkra, illetve ellenzéki 
kritikákra visszautalva szeretném megkérdezni, hogyan értékeli miniszterelnök-helyettes úr az 
alap működését. Itt kifejezetten az oktatás-nevelési támogatások körüli különböző 
anomáliákra gondolok, illetve, hogy a Bethlen Gábor Alap élén végrehajtott rendkívül gyors 
és drasztikus változások milyen okra vezethetők vissza. Erről akkoriban különböző 
sajtóhírekből lehetett tájékozódni, de azt gondolom, hogy ez itt a hivatalos fórum, hogy 
megkérdezzük, pontosan mi történt itt, és milyen olyan lépések történtek, amelyek biztosítják 
azt, hogy a következő hónapokban, években ilyen problémák nem fognak előfordulni. 

Ezenkívül néhány nappal ezelőtt nyilatkozta azt, hogy nincsen alapja annak a 
riogatásnak, hogy az erdélyi magyarság kiesett a parlamentből. Egyrészt én nagyon remélem, 
hogy tényleg nincsen ennek alapja, de egyáltalán nem tartja elképzelhetőnek azt, és ha tényleg 
nem tartja, akkor milyen okokra visszavezethetően, hogy a két erdélyi magyar párt, 
amennyiben nem valósul meg a szövetségkötés, úgy fog osztozni a szavazatokon, hogy mind 
a kettő éppen parlamenten kívül marad? Nem mondom, hogy ennek nagyon nagy az esélye, 
de azt gondolom, teljes mértékben nem is zárható ki, viszont lehet, hogy rendelkezik 
miniszterelnök-helyettes úr olyan információkkal, amelyek meg tudnak engem nyugtatni, 
hogy ez a nagyon rossz forgatókönyv nem fog előállni. 

Szintén ebben a nyilatkozatában említette azt, hogy havi egyszeri rendszeres 
találkozón fog részt venni az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőivel, illetve rendszeresek lesznek 
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önök között ezek a találkozók. Azt szeretném kérdezni, hogy az RMDSZ-szel is, mint a másik 
erdélyi magyar párttal, milyen gyakorisággal szeretné ezeket a találkozókat megtartani, illetve 
hogy ezek milyen arányban lesznek az EMNP-vel való tárgyalásokhoz viszonyítva? 

Első körben ezek lennének a kérdésem. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. 
Először is Dorosz Dávid képviselőtársamnak mondanám, hogy a Kárpát-medencei 

jogsegélyszolgálat módosító indítványát Gaudi-Nagy Tamás és jómagam írtuk alá, úgyhogy 
ez kettős, nemcsak jobbikos indítvány volt. 

A másik, amit miniszterelnök-helyettes úrtól kérnék, mivel az elmúlt időszakban 
többször felmerült a bizottságban a csángóföldi magyar oktatás kérdése, érdekelne, hogy mi a 
jelenlegi helyzet, hogyan sikerült ezt megoldani? - ha erről mondana egy pár szót.  

Továbbá még egy kérdésem volna: az Európa Tanács januári ülésszakán román és 
moldáv képviselőkkel beadtunk egy olyan módosító javaslatot egy anyaghoz, ami Ukrajnát 
tárgyalta, és ezt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elfogadta. Eszerint kéri a Kijevi 
Központi Választási Bizottság közreműködését, hogy úgy alakítsák ki a választókerületeket, 
hogy nemzetiségi képviselőjelöltek is labdába rúghassanak. Ez román érdek is volt, ezenkívül 
még a bolgár és lengyel kisebbség is érintett Ukrajnában, de valahogy őket nem találtuk ott 
meg, hogy aláírják ezt a módosítót. A lényeg az, hogy ez átment, és én azt szeretném 
megkérdezni, hogyan látja miniszterelnök-helyettes úr e kérés, határozat betartásának az 
esélyét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Azt 

hiszem, a 2011-es évre, ha visszatekintünk - és nagyon impozáns összefoglalót hallhattunk 
nemzetpolitikai szempontból -, akkor talán nem kerülhetjük meg azt a tényt sem, hogy hosszú 
távon, vagy középtávon, ha visszatekintünk erre az évre, nyilvánvaló, hogy az Európai Unió 
soros elnökségéből származó külügyi stratégiai feladatok és azok elvégzése egyenlegének 
sorában ott szerepel az a nagy siker - mondjuk így, hiszen Európa ezen része ezt sikernek 
értékeli -, amennyiben a Nyugat-Balkán integrációjának újra felgyorsítása lezajlik.  

Tudjuk azt, hogy Európa újraegyesítése mellett tette le a voksot a nemzeti 
együttműködés kormánya, és zászlajára tűzte az EU-s elnöksége idején ezt a kérdést, és a 
siker a horvátországi csatlakozás lezárása volt az utolsó pillanatban, és talán ennek 
köszönhető az is, hogy a szerb uniós státusz ma már adott. Ezek a kérdések, a külügy 
stratégiai kérdései nyilván egybeestek a nemzetpolitikai érdekeinkkel is, hiszen ha ezek a 
felületek, ezek a fehér foltok - ahogy szoktunk fogalmazni - besatírozásra kerülnek, akkor 
lassan a schengeni egyezménybe való bekerüléssel a határok is eltűnhetnek, és akkor a 
magyar nemzettársainkkal való személyes kapcsolattartás is könnyebbé és intenzívebbé 
válhat. Úgyhogy emeljük ki, és legyünk erre büszkék, hogy a 2011. év első félévében 
nemzetpolitikai szempontból és európai stabilitási szempontból is ilyen egybevágó sikerek 
történtek. 

Azt hiszem, nagyon fontos és jó az elmúlt időszak szereposztása is egyébként, tehát 
fontos szerepet tölthetett be ez a bizottság, amelyik valóban 2011 januárjától jött létre, akkor, 
amikor épp a Külügyminisztérium, illetve a kormányzat még első lépésben nem akarta 
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annyira markánsan fogalmazni a szerbiai visszaszármaztatási törvény ügyében, és itt, ebben a 
bizottságban a parlamenti diplomácia eszközével már lépések történtek, és egy határozat 
elfogadására tett javaslatot a bizottság, úgyhogy azt hiszem, a nemzetpolitikai 
államtitkársággal való szoros együttműködés továbbra is hatékonnyá teheti céljaink elérését, 
és örülünk, hogy ezt a bizottságot, annak egyhangú plénumát jó eszközként tudtuk használni; 
ahogy ezt az ellenzéki képviselők is már jelezték. 

A következő kérdésem az, hogy az elmúlt hétvége egy különleges, bár a nemzetközi 
sajtóban nyilván nem számot adó eseményről is emlékezetes, ugyanis a Székely Nemzeti 
Tanács az idei Gábor Áron-díjat az Európa Tanács magyar parlamenti delegációjának 
adományozta azért, mert az autonómiatörekvéseikért ez a delegáció sokat tett. Amikor oda 
leutaztunk a hétvégén Székelyföldre, akkor tapasztalhattuk közvetlen közelről is, amiről szó 
van, hogy az ottani törekvések nagyon markánsan és egyértelműen a területi autonómia 
kivívása érdekében szólalnak meg. Az a kérdésem, hogy a nemzetpolitikai stratégiában, a 
MÁÉRT által elfogadott nemzetstratégiában milyen eszközök és milyen lehetőségek 
látszanak, miniszterelnök-helyettes úr víziójában milyen lépéssorozat szerepelhet annak 
érdekében, hogy az ott élő sokszázezres székelység, illetve a tömbben élő magyarság 
autonómiatörekvéseit segíteni tudjuk okos diplomáciával.  

Az MKP is, ahogy miniszterelnök-helyettes úr erre kitért, egy külön kérdés, hogy 
immár az időközi választások miatt két éven belül már második alkalommal ez a fajta 
nemzetpolitikai vagy stratégiai cél, hogy etnikailag tiszta párt kerülhessen be a parlamentbe, 
elbukott. Nem tudom, hogy ma nyilvánosan gondolkodunk-e a jövőt illetően ilyen 
kérdésekről, mert úgy éreztem, hogy most a beszámolójában miniszterelnök-helyettes úr egy 
kicsit ezt megkerülte, nyilván, mert nagyon friss az élmény, sajnos, ha az élmény szót 
egyáltalán használhatjuk erre az elmúlt hétvégét illetően. Ez a katasztrófa elég friss, de 
gondolkodunk-e azon, hogy hogyan tudunk a felvidéki magyarság segítségére lenni a 
képviseletüket illetően. 

Végül azt szeretném megkérdezni, szintén az elmúlt hétvégén a kijevi konzulunkkal 
sikerült egy rövid konzultációt tartanom, és az derült ki számomra, hogy sajnos az ukrajnai 
állampolgársági eskük még ma is sub rosa, illegalitásban, félillegalitásban történnek, ezek 
megszervezése szinte rejtjeles módon történik. Van-e bármiféle eszközünk arra kormányzati 
szintről, állami szintről, hogy ezt a méltatlan helyzetet egy picikét megpróbáljuk feloldani. 
Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és az egyetlen olyan ország - ahogy már szó esett róla, Szili 
Katalin említette -, ahol ma már nem az Európai Unióhoz kötődő szervezeti egység áll fenn. 
Mégis azt gondolom, hogy ezt a méltatlan helyzetet segítenünk kell, hogy az ottani emberek 
ne bujkálva vehessék fel az állampolgárságot, és az eskütétel alkalmát ne gyomorgörccsel és 
félve éljék át, hanem ugyanolyan ünnep legyen az ő számukra is, mint ahogy a beszámolóban 
hallhattuk, hogy más területeken ünnep.  

Köszönjük a munkájukat, és további sok sikert kívánunk! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelettel köszöntöm én is miniszterelnök-helyettes urat és minden más 

vendégünket, aki érkezett. Annál is inkább örülök neki, miniszterelnök-helyettes úr - 
csatlakozva ellenzéki képviselőtársam véleményéhez -, hogy eljött hozzánk, mert én magam 
tavaly szeptemberben kezdeményeztem már a bizottságnál, hogy szívesen látnánk több mint 
egy évvel a kormányváltás után miniszterelnök-helyettes urat, és örülünk neki, hogy fél évvel 
ezután sor is került erre.  
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Azzal kezdte a bevezetőjét, hogy a Fidesz nemzeti alapon közelíti meg a saját 
nemzetpolitikáját is. Két megjegyzést szabadjon! Mi ebben a magunk részéről, egyik oldalról 
nem kételkedünk, ugyanakkor sajnos - és el is mondtuk ezeket a véleményeinket az elmúlt 
egy évben - számos szempontból kevésnek vagy gyengének tartjuk a kormány nemzetpolitikai 
teljesítményét, ugyanakkor nem valljuk azt a fajta soviniszta nemzetfelfogást sem, amit 
miniszterelnök-helyettes úr említett; bízok remélni abban, hogy nem felénk szólt ez a fajta 
célzás, jelzem miniszterelnök-helyettes úrnak. Ezzel együtt is megvolt számos kritikánk, és 
meglesz valószínűleg a jövőben is azzal kapcsolatban, ami történt.  

Én úgy gondolom, hogy a nemzetpolitika az a terület, ahol a mostani kormány és a 
Jobbik között talán a legkevesebb lényegi vagy stratégiai különbség van. A Jobbik és én a 
legtöbb esetben támogathatónak tartottuk a kormányzat nemzetpolitikáját, hozzátéve azt, hogy 
ennek megvalósításával, hatékonyságával vagy határozottságával kapcsolatban voltak inkább 
kételyeink. Miniszterelnök-helyettes úr személyes jelenlétét mi egy kicsit keveselljük ezen a 
területen (Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes: Köszönöm szépen. - Derültség.), és most 
nemcsak arról beszélek, hogy most elbeszélgetünk-e a bizottságban, hanem általában, az 
elmúlt másfél-két évben, egy kicsit úgy gondoljuk, hogy a kormányon belül mégis ön 
képviseli ezt a területet, kicsit kevés az ön személyes jelenléte azt hiszem, a személyes 
foglalkozása ezzel a területtel. Répás Zsuzsa államtitkár asszonnyal rendszeresen szoktunk 
találkozni, viszont az elmúlt másfél év tapasztalata alapján számunkra - finoman fogalmazva 
is - kérdéses államtitkár asszonynak a teljes kompetenciája, illetve alkalmassága ennek a 
feladatnak az ellátását illetően. Két fontos dolgot említenék - és akkor erre hadd 
csoportosítsam egyrészt a mondanivalómat és a belefűzött kérdéseimet, lesz egy jó néhány -, 
két fontos területet látunk. Az egyik a támogatáspolitika, azok az anyagi támogatások, 
amelyekkel Magyarország ezt a fajta szolidaritását kifejezi a külhoni magyar közösségek 
irányában, a másik pedig az anyaország szerepe, mint külpolitikai szerep a diplomáciai 
védelemben. Mind a két területen úgy látjuk, hogy a kormány messze nem úgy teljesített, mint 
ahogyan kellett volna, mint ahogyan a lehetőségei meglettek volna.  

Én miniszterelnök-helyettes úr részéről nem teljesen értem, és egy kicsit úgy látom, 
hogy ez talán az ön személyes érdekérvényesítő képességének is lehet, hogy a hiánya, vagy a 
gyengesége, hogy ezek a támogatási források az előző kormányzat időszakához képest 
érdemileg és lényegében nem változtak, továbbra is a magyar állam a költségvetésének egy 
ezrelékét fordítja gyakorlatilag nemzetpolitikai célokra; én bíztatom miniszterelnök-helyettes 
urat egy határozottabb fellépésre a kormányon belül ennek a területnek a jobb finanszírozása 
tekintetében.  

A források elosztásával kapcsolatban számos alkalommal elmondtuk a kritikáinkat, ezt 
nem kívánom most megismételni, hogy ezt mennyire tartjuk szakmainak, és mennyire tartjuk 
politikainak. Azt mindenesetre szeretném jelezni, hogy én kértem államtitkár asszonyt 
betekintésre, és kicsit csodálkozom rajta, hogy olyan választ kaptam, hogy a Bethlen Gábor 
Alap az Adatvédelmi Hivatalhoz fordult állásfoglalásért, hogy országgyűlési képviselőként 
közpénzek felhasználásába betekinthetek-e. Várom az Adatvédelmi Hivatal válaszát, bízom 
benne, hogy ez nem lesz elutasító, ami úgy gondolom, hogy az önök számára sem lenne egy 
kényelmes helyzet. 

Örömmel olvastam néhány nappal ezelőtt, hogy megjelent a Bethlen Gábor Alap 
pályázati kiírása - csak hogy valami pozitívumot is mondjak, mert ha lehet, akkor azt is el 
szoktam mondani -, egyébként ez az, amit néha kettős beszédként értelmeznek; Németh Zsolt 
államtitkár úr szavait hadd idézzem. Én ehhez a magam részéről továbbra is tartom magamat, 
és amennyiben úgy látjuk, hogy valami jó és helyes, és azzal egyetértünk, ezt eddig is 
elmondtuk, ezután is el fogjuk mondani, és nem gondoljuk azt, hogy ez kettős beszéd. Szóval, 
örülünk neki, hogy ezek a pályázati kiírások most már megvannak, és bíztatjuk önöket arra, 
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hogy a tavalyi káoszt és késlekedéseket szíveskedjenek elkerülni, mert az nagyon sok 
problémát okozott a határon túl.  

Ide egy megjegyzést szeretnék tenni: helyesnek és jónak tartják-e, és a jövőben is így 
fog-e menni, államtitkár úr, én most úgy hallottam, hogy 5 százalékra csökkent már a 
pályázati keret a Bethlen Gábor Alapon belül. Mi ezzel a leghatározottabban nem értünk 
egyet, a 10 százalékos keretet is bőven kevésnek találtuk minden más ellenzéki 
képviselőtársammal együtt. Én odáig nem akarok elmenni, mint az LMP, hogy 90 százalékot 
kívánt volna pályázati alapon osztani, ha jól emlékszem, ugye? (Dr. Dorosz Dávid felé.) Eleve 
10 százalék volt a pályázati forrás, önök ezt most már 5 százalékra csökkentették, ez tovább 
szűkíti az alapnak az eddig sem meglévő átláthatóságát és szakszerűségét. Kérem 
miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy ezt az álláspontjukat a jövőre vonatkozóan vizsgálják 
felül, vagy szeretném kérdezni inkább, hogy felül kívánják-e vizsgálni. A 
támogatáspolitikáról ennyit. 

Külpolitika, diplomácia, több ilyen területet is érintett államtitkár úr, nehéz itt 
elvonatkoztatni, hogy mi az, ami hagyományosan diplomácia, mi az, ami nemzetpolitika; 
természetesen ezek a területek számos alkalommal összeérnek. Mi a magunk részéről, és hadd 
legyek csak nagyon rövid és összegző, kevésnek, puhának, gyengének, és számos esetben 
megalkuvónak, sőt használhatom azt a kifejezést is, hogy szervilisnek tartjuk azt a magyar 
külpolitikát, amit az elmúlt másfél évben láttunk, mert nem látjuk az érdemi nemzetpolitikai 
fordulatot, amely ezen a területen megmutatkozott volna.  

Itt szeretném kérdezni, hogy mikor, és konkrétan milyen lépéseket kívánnak végre 
tenni a felvidéki állampolgársági törvény ellen. Kérdezem ezt akkor, amikor a mostani 
választásokon Gubík Lászlót és Boldoghy Olivért elhajtották a szavazófülkéktől, nem 
szavazhattak, másnap pedig elemi felháborodással hívták fel felvidéki barátaim a figyelmet 
Martonyi János külügyminiszter úr nyilatkozatára, aki ebben a helyzetben képes volt egy 
olyan nyilatkozatot kiadni, amelyben Szlovákiával kapcsolatban az eddigi években tapasztalt 
bíztató együttműködés folytatásáról beszélt. Azt hiszem, nemcsak hogy minden nyomorúsága 
benne van ebben a mondatban magyar külpolitikának, de nem is volt túl jó üzenet egyébként a 
felvidéki magyarság irányában, épp most, amikor egy négyéves Ficó-korszaknak néznek 
elébe.  

Beszélt a szerb csatlakozásról miniszterelnök-helyettes úr. Mély szomorúsággal 
hallottam az ön szavait ezzel kapcsolatban, főleg azt a mondatot, hogy lelkesen támogatjuk a 
szerb uniós csatlakozást. Tessenek végre észrevenni, miniszterelnök-helyettes úr, hogy át 
lettünk verve. Vegyük már észre, hogy az égvilágon semmi nem történt, a délvidéki magyarok 
érdekében semmilyen kiállást nem tettünk. A szerbek belengették nekünk a bal vállukat, hogy 
kapunk egy jó nagy fenékbe rúgást, majd sikerült elérni, hogy ne kapjunk, és most ennek 
örülünk. A délvidéki magyarok egy centivel nincsenek előrébb ezzel, hogy ezt a törvényt nem 
hatálytalanították egyébként, mert az eredeti törvény megmaradt, hoztak egy ellentörvényt, 
amely egyébként nem minden esetben küszöböli ki a problémát.  

Miniszterelnök-helyettes úr úgy fogalmazott, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséggel, 
Pásztor Istvánnal és a mögötte felsorakozott délvidéki magyarsággal együtt. Én szeretném 
megkérdezni, hogy mi van a nem VMSZ mögött felsorakozott délvidéki magyarsággal, ők is 
számítanak-e a magyar kormány számára? Szeretném ezt megkérdezni azért is, mert 
megdöbbenéssel olvashattam az elmúlt napokban, hogy Orbán Viktor nem a Fidesz 
elnökeként, hanem miniszterelnökként, a magyar állam nevében kíván elmenni a Délvidékre, 
és ott a délvidéki kampányban a Vajdasági Magyar Szövetség mellett kampányolni. 
Szeretném kérdezni, hogy miniszterelnök-helyettes úr végül is kíván-e ebbe a kampányba 
beszállni egy délvidéki magyar párt oldalán.  

Szeretném kérdezni azt is, hogy a másik négy délvidéki magyar pártnak a véleményét 
a délvidéki magyarságot érintő stratégiai kérdésekben miért nem kérte ki a kormány az elmúlt 
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másfél évben, miért nem kérte ki konkrétan ezzel a szerb kárpótlási és rehabilitációs 
törvénnyel kapcsolatban? Szeretném kérdezni, hogy amennyiben Magyarország, a magyar 
állam annak vezetőin keresztül egy párt mellett az öt közül elkötelezi magát, akkor hogyan 
beszéljünk nemzetpolitikai egységről, hogyan érezzék az anyaország védelmét azok a 
délvidéki magyarok, akik nem értenek egyet azzal a párttal, amelyiket önök támogatnak? És 
egyáltalán, hajlandóak-e önök ezeknek a pártoknak a vezetőivel, akik nem sorakoznak fel 
Pásztor István mögött, érdemben bármit is egyeztetni? 

Egy-egy kérdés erejéig - tényleg nagyon rövid leszek, bocsánat -, Határtalanul! 
program: nagyon örülünk neki, mindig támogattuk, de egy centivel nem vagyunk előrébb, 
mint két évvel ezelőtt. Arról volt szó, hogy a kormányváltásra - mármint a következőre, 
bízunk benne, hogy lesz ilyen - ez a program teljes egészében működni fog, ehhez képest idén 
sem kapott több támogatást mint tavaly, tehát nem fog lényegében több - valamennyivel talán, 
azt hiszem, egy kevéssel, egy-két ezerrel több - gyermek elutazni. Teljes lesz-e ez a program 
2014-ben? - szeretném kérdezni.  

A Felvidékről csak egy mondat: én szeretném megerősíteni egyébként, hogy 
miniszterelnök-helyettes úr és a kormány álláspontjával értünk egyet az etnikai elvvel 
kapcsolatban, és kérem az LMP-t is, hogy ezen a kérdésen egy picit gondolkodjon el. Az 
etnikai elvről beszélgettünk itt, mint rendező elvről, akár a MÁÉRT, akár más területek 
kapcsán. Mi a magunk részéről úgy látjuk, és teljes egészében egyetértünk ezzel, amit önök 
képviselnek, az etnikai elv feladása egy magyar közösség számára végső soron a közösség 
feladásának az első lépése. Félünk attól, hogy Szlovákiában ez a feladás elindult, és bízunk 
benne, hogy ez a példa nem lesz ragadós a Kárpát-medence más régióiban, mert ez valóban a 
magyar érdekképviselet feladását jelenti. 

A honosítással kapcsolatban: itt van miniszteri biztos úr is - nem kívánom ezzel 
kapcsolatban őt föltétlenül terhelni, az ő munkájával mi a magunk részéről alapvetően meg 
vagyunk elégedve, és ezt nem azért mondom, hogy kiszúrjak vele most azzal, hogy kedves 
szavakat kap tőlem -, ugyanakkor úgy látjuk, hogy azok a feltételek, amelyek rendelkezésére 
állnak, messze nem elégségesek. Nem tudom, hogy kinek a feladata, kompetenciája, én úgy 
gondolom, hogy miniszterelnök-helyettes úré lenne ez. (Dr. Semjén Zsolt: Bocsánat! Milyen 
feltételek?) Főként a humánerőforrásra gondolok, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak.  

Önök hiába jelentették be, miniszterelnök-helyettes úr, néhány hónappal ezelőtt, hogy 
3 hónapon belül mindenkinek elbírálják a kérelmét, ez egész egyszerűen nem igaz. Tucatjával 
vannak itt a panaszok nálunk, nálam is személyesen olyan külhoni magyaroktól, akik már 
több mint 6 hónapja, 6-7 hónapja a jelentkezéstől kezdve nem kapták meg az értesítésüket. 
Szeretném kérdezni miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy kívánja-e az erre rendelkezésre álló 
emberi és egyéb kapacitást növelni annak érdekében, hogy ez a munka felgyorsulhasson. 

A csángóügyről volt szó, akkor erről most már hadd ne! Sajnáljuk, és szomorúan 
látjuk azt a kapkodást, ami itt tapasztalható egyébként. Hirtelen kineveznek valakit, leszedik, 
utána kiderül, hogy nem alkalmas, mást neveznek ki. Talán egy kicsit megfontoltabban kellett 
volna ehhez az ügyhöz hozzáállni. 

Az utolsó ügy, amit szíveskedett szintén említeni a Magyar Állandó Értekezlettel 
kapcsolatban, itt lenne egy nem biztos, hogy túl kellemes kérdésem, miniszterelnök-helyettes 
úr. Én annak idején feltettem önnek egy írásbeli kérdést azzal kapcsolatban, hogy a Magyar 
Remény Mozgalmat miért nem hajlandóak meghívni a Magyar Állandó Értekezletre annak 
ellenére, hogy vajdasági tartományi, parlamenti és nemzeti tanácsi képviselettel rendelkezik. 
Erre az volt miniszterelnök-helyettes úrnak a válasza, mindjárt megtalálom… (Dr. Semjén 
Zsolt: Hogy nincs mandátumuk.). Van mandátumuk, csak más néven szerezték. (Dr. Semjén 
Zsolt: Csak az egy másik pártnak a mandátuma.) Választáson való részvétel a feltétele.  

Én nagyon örülök annak, és nagyon komoly erőt, és nagyon tiszta erőt látok az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács mögött, szeretném hangsúlyozni, tehát nem a jelenlétükkel van 
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nekem problémám. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a múltkori MÁÉRT-ülésen már részt 
vett annak ellenére, hogy a Magyar Remény Mozgalomhoz hasonlóan semmilyen választáson 
nem mérettette meg magát. Tőkés püspök úr RMDSZ-listán, és csak RMDSZ-listán került be 
az Európai Parlamentbe, tehát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, amelyik - nem ellene 
kívánok szólni, itt szeretném rendkívül kihangsúlyozni, az esetleges félreértések vagy direkt 
félretájékoztatás érdekében mondom -, tehát nem a jelenlétük ellen kívánok szólni, de kérem 
miniszterelnök-helyettes urat, hogy valahogy szíveskedjen ezt az ellentmondást feloldani; 
roppant kíváncsi vagyok a válaszára ezzel kapcsolatban.  

Összességében pedig egyetlen egy dolgot szíveskedjen még megengedni. Önök 
folyamatosan beszélnek a nemzetpolitikai konszenzus szükségességéről. Mi a magunk 
részéről mindig elmondjuk, hogy ezt fontosnak tartjuk, és nyitottak vagyunk a nemzetpolitikai 
konszenzusra, és aztán számos alkalommal azt látjuk, a nemzetpolitikai konszenzus az önök 
részéről azt jelenti, hogy közlik, mi van, kész tények elé állítanak minket, minimális 
lehetőséget sem adva nemhogy bizonyos döntéshozatalban való részvételre - mondván, hogy 
ez a kormányzat feladata. Ez rendben van, de adott esetben még a döntések előkészítésében 
sem, lást az itt hivatkozott nemzetpolitikai stratégiát, amelyet bár támogattunk, de érdemben 
nem biztosítottak lehetőséget ahhoz, hogy itt a véleményünket kifejtsük, mert erre idén nem 
volt lehetőségünk, vagy lásd nemzeti jelentőségű intézmények, amelyeknek 
kritériumrendszerét támogattuk annak ellenére, hogy méltatlanul viselkedett államtitkár 
asszony velünk kapcsolatban a Magyar Állandó Értekezlet ülésén.  

Én annak megfontolását kérem öntől, vagy igazából kérdezem, hogy kívánnak-e ebben 
bármit elmozdulni ezen a területen. Nemzetpolitikai konszenzusról beszélni úgy, hogy önök 
kész tényként közlik velünk, hogy mi van, és ha mi azt nem fogadjuk el, akkor mi vagyunk, 
akik felrúgjuk a nemzetpolitikai konszenzust, ez a dolog egy kicsit kezd unalmas lenni a 
számunkra, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján. 

A másik, és ez az utolsó lesz most már, hogy úgy látom, sajnos ez a bizottság sem 
kapja meg sok esetben azt a jelentőséget, amelyet szerintem ennek a bizottságnak be kellene 
töltenie. Az elmúlt egy évben számos alkalommal szembesültünk azzal, hogy a kormányzat 
alapvető fontosságú nemzetpolitikai döntéseiről, vagy a nemzetpolitika területén történt 
alapvető fontosságú változástatásokról vagy egyáltalán nem kapott tájékoztatást a bizottság 
semmilyen szinten, vagy ha kaptunk, akkor azt legfeljebb utólag, és ezt egyébként 
kormánypárti képviselőtársaim is az elmúlt másfél évben több konkrét ügyben, itt a bizottsági 
ülésen kifogás tárgyává tették. Szeretném kérdezni, van-e szándékában miniszterelnök-
helyettes úrnak a bizottságot egyáltalán valamilyen formában bizonyos kormányzati döntések 
előkészítésébe, véleményezésébe belevonni, vagy kaphat-e a bizottság ilyesmi ügyekről 
valamilyen előzetes tájékoztatást, kíváncsiak lennének a bizottság véleményére ilyen 
kérdésekben és ilyen ügyekben? 

Utolsó gondolatként, és összefoglalva, egyrészt nagyon sok kérdés volt ez, tudom, de 
nagyon sok minden történt az elmúlt másfél évben, és ezek voltak a legfontosabbak, amiket 
szeretnék megkérdezni. Ha lenne még sok időnk, akkor tudnánk még ezekről a kérdésekről 
beszélni, de nem kívánok. Azt szeretném még egyszer leszögezni, hogy a szándékot a legtöbb 
esetben mi jónak és őszintének látjuk az önök részéről, miniszterelnök-helyettes úr, ezt a 
legkomolyabban mondom. A nyitottság bennünk megvan, ugyanakkor önöknek kellene úgy 
gondolom, első körben eldönteniük, hiszen mi, az ellenzék nemzetpolitikai kérdésekben 
elsősorban ahhoz tud visszanyúlni, amit önök kezdeményeznek, vagy amit önök felvetnek. Ha 
folyamatosan kisstílűséggel, kirekesztéssel és azzal találkozunk, hogy még abban is 
ellehetetlenítenek minket, hogy egyáltalán véleményt formálhassunk dolgokban, úgy nehéz 
nemzetpolitikában azt a konszenzust megteremteni, amit egyébként mi is a magunk részéről 
alapvető fontosságúnak tartunk. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Mielőtt miniszterelnök-helyettes urat kérném válaszadásra, Dorosz Dávid 
képviselő úr az elnökséghez is intézett egy kérdést arról, hogy milyen gyakran láthatjuk 
vendégül majd miniszterelnök-helyettes urat. Egy évvel ezelőtt volt itt miniszterelnök-
helyettes úr, és a Házszabály 68. § (4) bekezdése szerint évente egyszer biztosan, hiszen a 
bizottság hallgatja meg. Én úgy gondolom, ha olyan jelentőségű kérdés van, akkor ezen túl is, 
illetve bármikor várjuk miniszterelnök-helyettes urat, mert látja, egyébként az ellenzéki 
képviselők is nagyon várják, hogy meglátogasson bennünket. 

Még egy utolsó felszólaló, Kőszegi Zoltán! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, de 

szándékosan Szávay képviselő úr után kértem szót. Egyébként mi nagyon sok mindenben 
egyet szoktunk érteni, de éppen azért, mert tudtam, hogy ostorozó mondatokkal régóta készül, 
tudom, hónapok óta készült arra, hogy miniszterelnök-helyettes úrral személyesen 
találkozzon, és a bizottsági ülésen ostorozza. Először is én miniszterelnök-helyettes úrnak 
köszönöm az eddigi munkát és azt a kiállást, amivel az összmagyarságért végzett munkáját 
jellemezhetjük. Köszönöm most a tájékoztatást, és minden bizonnyal a rendkívüli 
elfoglaltsága miatt is van az, hogy most találkozunk, de egyébként szerintem bármikor 
elérhető akár a parlamentben is, és kétségtelen, a legfontosabb, hogy ebben a bizottságban 
tudjunk a legfontosabb nemzetpolitikai kérdésekről tanácskozni, beszélni, és személyesen tőle 
halljuk az ezekkel kapcsolatos információkat.  

Az állampolgársági esküvel kapcsolatban csak egy folyamatra szeretném felhívni a 
figyelmet. Most a közigazgatás átszervezése kapcsán várhatóan a járási rendszer felállításával 
elképzelhető, hogy széteshet az a rendszer, amely most kialakult. Én egy abszolút 
Magyarország centrumában lévő kisváros polgármestere vagyok, nálunk is sok száz 
állampolgársági esküt tettek, és ez nemcsak az esküt tevőknek jelent sokat, hanem az adott 
közösségnek is, ahová eljönnek esküt tenni. A mi közösségünknek is a nemzeti érzés, a 
nemzeti együttműködés és a nemzeti összefogás érzését, szándékát, erejét tudja növelni egy-
egy ilyen esemény. Én úgy gondolom, az, hogy választott képviselők előtt, mondjuk, 
polgármesterek előtt tehetik le az esküt, ez egy óriási dolog. Az emberek, a határon túli 
nemzettársaink nem véletlenül választják ezt a lehetőséget, hiszen választott, az adott 
közösség által kiválasztott személyek előtt tesznek esküt, és ez számunkra is nagyon fontos. 
Jó lenne, hogyha ez nem esne szét, és nem kerülne ki az önkormányzati rendszerből, vagy a 
polgármesterek kezéből, erre szeretném felhívni a figyelmet.  

Szávay képviselő úrnak a figyelmét csak arra szeretném felhívni, hogy bár több 
szempontból kívánatos lehet számukra a kormányváltás, azonban nemzetpolitikai 
szempontból szerintem egyáltalán nem az, mert az, ami 2002-2010. között Magyarországon 
zajlott nemzetpolitikai kérdésekben, az gyalázat volt, és bár nem akarok itt politikai 
elemzésbe belefolyni, de nem hiszem, hogy a Jobbik önmagában képes lenne 
kormányváltásra, és ezáltal egy radikálisabb nemzetpolitikát megvalósítani, és ha a többi 
politikai erő kormányváltást vinne véghez, akkor azt hiszem, hogy újra katasztrófába 
sodródna a magyar nemzetpolitika. Tehát ebben a kérdésben azt hiszem, közel állunk 
egymáshoz. Tehát a kormány szándéka, mint ahogy a képviselő úr is mondta, tiszta, önzetlen 
és őszinte. Biztos, hogy vannak hibák, minden területen vannak hibák és hiányosságok, azért 
vagyunk, hogy ezt jobbá tegyük, és ebben a bizottságban is ezért vállaltunk szerepet, és ezért 
mondjuk el a véleményünket.  

Úgy gondolom, hogy március 15. közeledtével meg kell ragadni az alkalmat, hogy itt 
most ebben a bizottságban együtt vagyunk, itt van miniszterelnök-helyettes úr, és valóban a 
kritikákat is jól átgondolva, egy újabb stratégiával lóduljunk neki a következő időszakban a 
nemzetpolitikai kérdéseknek. Én itt szeretném felhívni miniszterelnök-helyettes úr figyelmét, 
hogy valóban a költségvetés elfogadásakor igyekeztünk, küzdöttünk azért, hogy több forrás 
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álljon rendelkezésre, ennyi pénzzel nem lehet hatékony, eredményes nemzetpolitikát folytatni, 
pusztán verbális úton nem fogunk komoly eredményeket elérni, ez látszik is sok területen; 
tehát mindenképpen nagyobb forrásokra lenne szükség.  

Én szeretném kérni, hogy a kormányban betöltött súlyával, szerepével és a mi 
bizottságunk háttár-támogatásával próbáljuk meg elérni azt, hogy jelentősebb összegek 
álljanak rendelkezésre, mert fegyver és paripa nélkül ezen a területen nem fogunk tudni 
eredményeket elérni, erre szeretném felhívni a figyelmet. És bár a mai nap folyamán lesz még 
egy-két fontos témánk, például a hungarikumtörvény, én egy hungarikummal szeretném - 
legalábbis ami a színeit illeti, a trikolorral, egy hungarikummal szeretném - a bizottság tagjait 
megajándékozni, hogy most március 15-én, ha lehet, akkor ne cohnbendites jelvénnyel, 
hanem ezzel a kokárdával ünnepeljünk együtt közösen, és találjuk meg a közös hangot a 
jövőben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nagyon sok észrevétel, kérdés, polémia is elhangzott, miniszterelnök-helyettes urat 

kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra.  

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes válaszadása 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm. 
Körülbelül annyi kérdést gyűjtöttem össze, hogy egy másfélnapos remek tanácskozást 

lehetne róla tartani, ezért, ha megengeditek, röviden összefoglalva, megint csak inkább francia 
bekezdésszerűen válaszolnék, mert mindegyik kifejtése egy egész alkalmat betöltő dolog 
lenne. Megpróbálok a kérdések sorrendjében menni. 

Ékes Ilona kérdésére a Délvidékkel kapcsolatban: itt van egy gennyedő seb, amely seb 
nincs kibeszélve, az áldozatok nincsenek méltó módon eltemetve. A magyarság ezt nem 
beszélhette ki, a szerbség nem akarta kibeszélni, és ez köztünk egy állandó probléma és 
feszültségforrás. Ezért azt gondolom, mind a két népnek az az érdeke, hogy a történelmi 
tragédiával szembenézzünk, és Srebrenica után nem gondolom, hogy a szerb nemzettudatnak 
a válságát okozná, hogyha szembenéznének a Délvidéken a körülbelül - nem akarok 
számháborúba bonyolódni, de szimbolikusan szólva - 40 ezer legyilkolt magyar és sok-sok 
német tragédiájával.  

Alapvetően két pályán mennek a dolgok. Most azért igyekszem óvatosan fogalmazni, 
mert nem akarok kritikus élt beletenni, inkább csak tényszerűen akarom mondani. Sólyom 
László köztársasági elnök úr annak idején megállapodott a szerb államfővel, hogy a Magyar 
és a Szerb Tudományos Akadémia fogja ezt a kérdést feldolgozni, Glatz Ferenc elnök úr 
megbízást is  kapott magyar részről. Az a helyzet, hogy tudományosan nehezen tudom 
megítélni, hogy milyen előrehaladás van, de az ott élő magyarság számára megélhető módon 
nem elégséges, ami történik, és akkor azt hiszem, diplomáciai fogalmazáson belül maradtam. 

Megint nem tisztem, hogy bármilyen minősítést mondjak a Szerb Tudományos 
Akadémia tekintetében. Láthatóan az a politikai motiváció érződik, hogy az etnikai 
vonatkozást relativizálják, magyarul, ők abba az irányba próbálják nyomni az egész történetet, 
hogy egy kalap alatt tárgyalják a kommunizmus bűneit, beleértve a szerb királypártiak 
kálváriáját, jogfosztását, kivégzését s a többi. Én mélyen átérzem a szerb királypártiak 
politikai tragédiáját, de nem fogadhatjuk el azt, hogy egy kalapban van a kifejezetten etnikai 
alapú magyar népirtással.  

Tehát a kommunizmus bűnei Szerbiában, az egy történet, de nem tehető egy 
skatulyába egy politikai természetű leszámolás a politikai ellenfeleikkel és egy kifejezetten 
etnikai alapon történő népirtás. Ezért, hogy ehhez a segítséget megadjuk - amennyiben kérik 
tőlünk - ennek az akadémiai jellegű kutatásnak, ugyanakkor vállaltan támogatjuk azokat a 
barátainkat, akik például a Hajnal Jenő Intézeten keresztül - ami egy vajdasági magyar 
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művelődési intézet - szintén ennek a tragédiának a feldolgozásával, dokumentálásával, 
nyilvánosságra hozatalával és a méltó mementó felállításával foglalkozik.  

Igyekszem óvatosan fogalmazni, mert nyilván, ezt a jegyzőkönyvet nemcsak 
barátaink, hanem ellenfeleink is fogják olvasni, ezért lehet itt nagyokat mondani, csak meg 
kell nézni, hogy annak milyen vonatkozásai vannak az ott élők számára. De ezzel együtt 
vállalom azt a mondatot, hogy tudatosan igyekszünk abba az irányba hatni, hogy a Magyar 
Televízióban is megemlékezzenek, hogy folyjon beszélgetés erről, a dokumentumokat 
mutassuk be, folytassunk beszélgetéseket a még túlélőkkel, minél inkább kezdjük meg a 
történelmi tények feltárását a még élők visszaemlékezésével.  

Nem akarok személyes dolgokat idehozni, de például azon a ferences plébánián, ahová 
én tartozom, ott egy 90 év feletti öreg szerzetes van, aki személy szerint túlélte a 
vérengzéseket. Tehát, aki ismer ilyen embereket, az pontosan tudja, hogy a magyarság egyik 
legszörnyűbb tragédiája volt, ami ott a Délvidéken történt, ezért szerintem a helyes álláspont, 
hogy minden eszközzel támogatnunk kell ennek a feldolgozását, nyilvánosságra hozatalát, a 
szerbek általi elismertetését is mindennek. Ezzel tartozunk az áldozatok emlékének, tartozunk 
a saját magyarságunknak.  

Megjegyzem, ha más népek a saját tragédiáikat megélhetik - gondolok, mondjuk most 
például a lengyel barátainkra Katyin tekintetében -, akkor a mi katyinunknak is ugyanígy 
kötelességünk emléket állítani. Meggyőződésem, hogy ez egyébként a szerb népnek is 
szükséges, és tényleg azt gondolom, még egyszer, ha Srebrenicával szembe kell nézniük, 
akkor ezzel a lendülettel szembe kell, hogy nézzenek a délvidéki magyarság jelentős részének 
a lemészárlásával is.  

Csóti György képviselő úr az Autonómia Tanácsra kérdezett rá. A válasz az, hogy 
igen, minden kommentár nélkül, és itt Szili Katalin elnök asszony kérdéséhez is 
kapcsolódnék, mert ő is ennél a kérdésnél vetette ezt föl. Azt gondolom, hogy az Autonómia 
Tanácsnak van egy olyan feladata, és szerintem is lenne egy olyan feladata, hogy az 
autonómiatörekvéseket összehangolja. Itt van egy olyan probléma is, hogy a legkülönbözőbb 
dolgokat értjük arra, és addig ki lehet forgatni a mi szándékainkat, amíg mi sem definiáljuk 
egyértelműen, hogy pontosan mit értünk az adott fogalmakon. Ezért tartom fontosnak 
hangsúlyozni, főleg Románia vonatkozásában, hogy amikor mi a Székelyföldön autonómiáról 
beszélünk, akkor nem valamilyen soha nem látott dolgot akarunk, nem valamifajta 
szeparatista összeesküvésről van szó, hanem olyan dolgot akarunk, amire van példa az 
Európai Unióban, és hogyha a tiroliaknak lehet, akkor nekünk is lehet; még sorolhatnám a 
példákat. Szerintem a kulcsmozzanat az, hogy a magyar sem lehet másodrendű nép 
Európában, és ami másoknak lehet, az nekünk is lehet. 

A Stágel Bence által elmondottak tekintetében, a szövetség tekintetében, nézd, Bence, 
itt az a helyzet, hogy azért sajátos viszonyok között vagyunk, ugyanis az Európai Unió 
néhány meghatározó tagállama különböző okokból kifolyólag hallani sem akar ezekről a 
kérdésekről. Gondoljunk például Franciaországra, ahol Napóleon óta egy olyan centralizált 
felépítés van, hogy nem szívesen hallanak egyáltalán erről a kérdésről, vagy hogy mást ne 
mondjak, ha visszamegyünk a történelemben, mégiscsak az történt, hogy az Ile-de-France 
lovagok egyszerűen kiirtották a languedoci nemességet, és eltörölték azt az egész kultúrát 
úgy, ahogy van. Tehát súlyos történelmi előzmények vannak, és bizonyos országok sajátos 
nemzetfelfogása és történelmi hagyománya nem támogatja alapvetően ezeket a kérdéseket. 
Például azért is volt fontos, hogy Fehérvárcsurgón a francia nagykövet részvételével 
tartottunk egy ilyen típusú tanácskozást, mert ezáltal is oldani tudjuk ezeket a történelmi 
beidegződéseket.  

Csak úgy zárójelben mondtam, hogy Európa, az Európai Unió sem fenékig tejfel 
ebben a tekintetben. Tehát mi hivatkozunk európai uniós példára, de ez nem jelenti azt, hogy 
feltétlen támogatásunk lenne az Európai Unió tekintetében, amikor ezeket a kérdéseket 
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előhozzuk. Most nem akarom megkerülni a dolgot, akárki olvassa a jegyzőkönyvet, akkor is 
elmondom, a helyzet az, hogy a délvidéki magyarok tekintetében értelemszerűen, első körben 
- mert az ember szövetségeseket keres - azokhoz fordultunk, akik a leginkább érintettek 
voltak rajtunk kívül, a németekhez. Ugyanaz jött elő, mint ami a Beneš-dekrétumok idején 
volt, hogy azt a választ kaptuk - most ezt természetesen köznyelvileg mondom, és nem szó 
szerint -, hogy ők nem exponálják magukat ebben a kérdésben.  

Azt gondolom, ahogy a berlini kormány elfelejtette megkérdezni azokat a szudéta 
németeket, akiket legyilkoltak, kifosztottak, elüldöztek a szülőföldjükről, óriási többséggel, de 
teljesen ártatlanul, és megszavazták úgy Csehország és Szlovákia uniós csatlakozását, hogy a 
Beneš-dekrétumok benne maradhattak a joganyagban, ugyanez történt a Délvidéken is. Azt 
mondták, hogy megszorítjuk a kezeteket, hajrá, de mi nem exponáljuk magunkat. Egészen 
sajátos - most nem akarom idehozni a történetet -, Romániától kaptunk bizonyos támogatást, 
akik a Szerbiában élő vlachok ügyében élére állították a dolgot. Itt most megint nem akarok 
messzire szaladni, nagyon messzire vezetne ez az egész, de láthatóan a román felfogásban van 
egy minőségi változás, hogy akár például a kárpátaljai románság tekintetében, akár a szerbiai 
románság tekintetében elmozdultak kifejezetten a kisebbségvédő identitásmegőrző politika 
irányába, amit mi csak üdvözölni tudunk.  

Tehát ez a szövetségkeresés is olyan, hogy sok esetben, akiktől várnánk, azoktól 
semmiféle segítséget nem kapunk, akiktől meg egyébként nem vártuk annyira, azoktól 
kaptunk. Itt megint én aztán a végsőkig elkötelezett vagyok lengyel testvéreink mellett, de 
például az a helyzet, hogy ebben a kérdésben a lengyel barátainktól sem kapunk különösebb 
segítséget a forró kézszorításon túlmenően, tekintve, hogy például ott is vannak azért 
elvarratlan történetek gdanski németség tekintetében, illetve a porosz területek tekintetében, 
amelyek Lengyelországhoz tartoznak, hiszen eltolták nyugatra Lengyelországot. Tehát ott is 
vannak elvarratlan szálak, tehát ők is érintve érzik magukat ebben a történetben. Valóban nem 
pusztán baráti, hanem szó szerinti testvéri nép, de ennél a kérdésnél hátra lépnek két lépést. 
Tehát nehéz szövetségesekre találni ebben a dologban, de mindent megteszünk, hogy 
találjunk.  

Szili Katalin, amit mondott a népszámlálás tekintetében, Katalin, természetesen 
vannak ennek látható formái is, amit financiálisan támogattunk civil szervezeteket, és nem 
titok, hogy vannak nem látható formái is a józan ész és a nemzeti érdekek alapján. Azt 
gondolom, hogy kihoztuk, amit ki lehetett hozni a történetből. Valóban megható volt a civil 
szervezeteknek a küzdelme, hogy a magyarság vállalja az identitását, az sem titok, hogy 
voltak manipulációk, megjegyzem egyébként, nem hinném, hogy ez érdemben változtatott a 
számokon. Főleg azért nem, mert időben felhívtuk a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és 
ezért kezelhető mértékű volt, sok esetben pedig, még azt is megkockáztatom, hogy nem 
kifejezetten magyarellenes jelleggel volt, hanem az általános káosznak volt néha része. 
Mindennel együtt ezek a népszámlálási adatok pontosan azt igazolták, amivel kezdtem, hogy 
a határon túli magyarság asszimilációja felgyorsult. Ezért is kulcsfontosságú az 
állampolgárság és egy erős nemzetpolitika, mert ez állíthatja meg az asszimilációt.  

Ha az egyes nemzetrészek tekintetében megnézem, vannak nagyon aggasztó jelek, és 
vannak nagyon pozitív jelek. Ami nagyon aggasztó, ez a szórvány helyzete akár Dél-
Erdélyben, akár a Felvidéken, különösen az észak-felvidéki részeken, ott az asszimiláció sok 
esetben visszafordíthatatlannak tűnik. Ott arra kell törekednünk, hogy meg tudjunk tartani 
olyan személyeket és közösségeket, akik a magyar lángnak az őrzői és hordozói, de - hogy 
mondjam - ott máglyát lángra lobbantani nehéz lesz, sőt szinte reménytelen, ott hídfőállásokat 
kell őrizni. Viszont a tömbmagyarság tekintetében nagyon pozitív jelek vannak. A 
Székelyföld esetében láthatóan megfordult a tendencia, tehát látható, hogy ha egy erős 
nemzetpolitikát tudunk folytatni, és életképes, erős közösségek vannak, amelyek meg akarnak 
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maradni, azok - mondjuk úgy, hogy - a demokratizáló körülmények között meg tudják 
erősíteni magukat, és az öntudatuknak érvényt tudnak szerezni.  

Tehát a tömbmagyarság tekintetében jobb az eredmény, mint gondoltuk, a szórvány 
esetében rosszabb. Itt belejátszik még egy dolog, de ez megint nagyon messzire vezet, a 
demográfiai mutatók, amelyek a határon túli magyarság esetében - a Székelyföld némileg 
kivétel - hasonlóan rosszak, mint a magyarországiak, és ezen nem változtat az sem, hogy a 
körülöttünk lévő országok többségi nemzeteinek a demográfiai mutatói is nagyon rosszak. Itt 
nekünk nem az a fontos, hogy a körülöttünk lévő országok demográfiai mutatói rosszak 
legyenek, nekünk az a jó, ha nekik is jó a demográfiai mutatójuk, de a miénk még jobb. 

A nemzeti intézmények tekintetében - erre még vissza fogok térni, de - lehet, hogy 
nem leszek túl píszí, de vállalom. Itt nagyon sajátos problémák vannak, ugyanis maga a 
magyar intézményrendszer keretében, amit tulajdonképpen akár ennek a bizottságnak a 
keretei között is ki kellene beszélnünk. Mondok egy példát, Balassagyarmat példáját. Joggal 
kérik azt, hogy a település másik oldalán lévő határon túli magyarok, ha átjönnek a magyar 
iskolába, akkor utánuk az iskola kapja meg ugyanazt a normatív támogatást, mint amit a 
magyarországi gyerekek után megkapnak. Első lendületre azt mondaná az ember, hát persze, 
határon túli magyarok, kapják meg! És akkor látja az ember, hogy joggal mondják a felvidéki 
magyar iskolák, hogy ne kapja, mert ha megkapja, és eljön, akkor neki a határ másik oldalán 
be kell zárni az iskolát. És amire mondtam, vállalom, hogy probléma, tehát meg kell 
beszélnünk, az az, hogy sok esetben a határon túli magyar iskolákban olyan mértékű a 
cigányság aránya, aminek következtében például a felvidéki vagy a kárpátaljai magyarság egy 
része inkább a szlovák vagy az ukrán iskolába járatják a gyereket. Ezek nagyon súlyos 
kérdések.  

Nekünk létfontosságú, hogy a határon túli magyar cigányságot megtartsuk a magyar 
nyelviségben és a magyar kötődésben, ugyanakkor szembe kell néznünk azzal, hogy azt sem 
engedhetjük meg, hogy a magyar - mondjuk inkább úgy, hogy - középosztályhoz tartozó 
gyerekek átmenjenek a többségi iskolába, szlovák vagy ukrán nyelviségbe csak azért, hogy ne 
járjanak gyakorlatilag cigányiskolába. Ez egy kényes kérdés mindannyiunk számára, de ezzel 
együtt azt gondolom, ezekben a kérdésekben valamilyen döntést kell hoznunk, mert nagyon 
súlyos a kérdés, és csinálhatunk úgy, mint hogyha nem volna ilyen probléma, de az a 
probléma a határon túl ránk fog égni, és súlyos következményei lesznek, hiszen az 
értelmiségünk egy része már nem magyar nyelven szocializálódik. 

Dorosz Dávid képviselő úr, amit mondott, képviselő úr, én boldogan jövök, ha hívnak, 
ez rajtam sosem múlott. Zsuzsa itt szokott lenni, ő lényegesen kellemesebb és kedvesebb 
teremtés, mint én, tehát én, ha választhatnék, őt választanám, de boldogan jövök én is, amikor 
igény van rá. Valóban így van, hogy a Házszabály azt mondja, hogy egy évben egyszer, és 
február 15-én voltam, de ezt teljesen komolyan mondom, én boldogan jövök. 

Szerbia vonatkozásában, hogy át akartak-e verni bennünket - nem is tudom, 
melyikőtök mondta (Dr. Dorosz Dávid és Szávay István felé.) -, de ezzel egyikőtöket sem 
akartam megsérteni. Elhangzott, hogy itt egyfajta taktikai trükközés volt, és ezzel behúztak 
minket a csőbe, és ezt nem is gondolták komolyan. Ez tényleg nem így van. Az a helyzet, 
hogy ez a szokott belgrádi kaotikus politikai viszonyoknak tudható be, hiszen lényegében 
visszaállítottuk azt az álláspontot és azt a törvényszöveget, amelyben eredetileg 
megegyeztünk a szerbekkel. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy belpolitikai nyomás 
tekintetében a szerb kormány nem akart konfrontálódni az ellenzék nacionalista részével 
ebben az ügyben, és azt gondolták, hogy mi ezt nem fogjuk annyira komolyan venni, és az is 
igaz, hogy viszont teljesen megdöbbentette a szerbeket a mi kemény álláspontunk. 

Kedvelem én is az összeesküvés-elméleteket, de azért arra vigyázni kell, hogy ne 
lássunk bele többet, mint ami ténylegesen benne van. Aki ismeri a belgrádi politikai 
viszonyokat, az pontosan tudja, hogy sokkal esetlegesebbek az ilyen történések, semmint 
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valami nagy átfogó koncepció volna mögötte. Mindenesetre akárhogyan is volt, a helyzetet 
azt gondolom, megoldottuk. Lehet azt mondani, hogy ez nem tökéletes, erre még vissza fogok 
térni, mondjuk Pásztor István szerepére vagy a délvidéki kérdésekre, de azt gondolom, hogy 
ebből az ügyből messze kihoztuk azt, amit ki lehetett hozni, és azt is meg kell mondani, hogy 
elmentünk a falig, európai politikai színtéren is elmentünk a falig. Tehát itt az uniós 
politikusaink meg a külügyeseink gyakorlatilag rosszul lettek ennél. Bemondani egy vétót egy 
bővítésnél, ez egy nagyon komoly lépés.  

Azt gondolom, mi mindent mérlegeltünk, kiszámítottuk, és a lépésünk bejött, és ezek 
után semmilyen szempontból nem lenne érdekünk Szerbia uniós csatlakozásának 
akadályozása. Sőt, az az érdekünk, hogy a délvidéki magyarsággal együtt kerüljenek be az 
Unióba, hogy mást ne mondjak, jó, hogy a nagy részüknek hála istennek van magyar 
állampolgársága, de miután ott él, a cége ott van, az üzlete ott van, neki az az érdeke, hogy 
maga a Vajdaság is része legyen az Európai Uniónak, mert egész egyszerűen ez a könnyebb 
élet lehetőségének a garanciája.  

Az etnikai párt - ezt viszont Dorosz Dávid mondta - tekintetében az a helyzet, hogy 
nem én definiálom az etnikai pártot, hanem a Híd definiálta önmagát úgy, hogy nem magyar 
párt, és mi ezt a definíciót tudomásul vesszük. Megjegyzem - ez most már hangsúlyozottan a 
magánvéleményem -, ha ők magyar pártnak definiálták volna magukat, és nyilvánvaló, hogy 
olyan jelenségek vannak, minthogy például a frakcióülésüket szlovákul tartják, akkor is el 
kellene gondolkodnunk, hogy az öndefiníciójuk helyes-e.  

Én azt gondolom, hogy a Felvidéken van egy magyar párt, az a Magyar Koalíció 
Pártja, és vannak vegyes pártok, amelyekben szlovákok is vannak, magyarok is. Történetesen 
a Híd egy olyan párt, amelynek az elnöke történetesen magyar - és hogy egy RMDSZ-es 
képviselőt idézzek -, és feltűnő érdeklődést mutatnak a magyar ügyek iránt, de egyébként a 
szavazóik tekintetében, a képviselőik tekintetében ez egy vegyes párt, sőt egyre inkább a 
vegyes pártiság irányába megy, aminek egy explicit bizonyítéka az, hogy szlovákul tartják a 
frakcióüléseiket. Tehát a Felvidéken egy magyar párt van, az a Magyar Koalíció Pártja. 

A jogsegély tekintetében valóban úgy van, hogy Gaudi-Nagy Tamás javaslatára 
fogadtuk el ezt az 50 milliós keretet, ennek részleteiről kollégám tud tájékoztatást adni, de itt 
hadd mondjam azt, hogy voltaképpen ennek két iránya van. Van egy, amikor emberi jogi, 
jogvédő dolgok támogatására megy, a másik pedig, van olyan - és elégedjetek meg ezzel a 
mondattal -, amikor különböző szervezetek vagy személyek tekintetében az a helyes, ha az 
illető jogvédelménél nem jelenik meg formálisan a magyar állam a magyar költségvetéssel.  

Például, akit az állampolgársága tekintetében joghátrány ért, nevezetesen - mindegy, 
hogy most hogyan nevezzük, de lényegében - megfosztották a magyar állampolgárságától, ő 
egy szlovákiai perben talán előrébb van, hogyha mondjuk, egy szlovák ügyvéd képviseli, 
vagy egy jogvédő szervezet, és nem lenne szerencsés az ő számára sem, ha formálisan a 
magyar állam állna mögötte, látható módon költségvetési pénzekkel. Tehát van a világnak 
olyan része, amikor jogvédő, emberi jogi szempontokat támogatni kell ilyen típusú pénzből, 
és van a világnak olyan része, amikor előrébb vagyunk azzal, hogyha ez nem látható 
formában van.  

Itt szeretném megköszönni egyébként, hogy számos ügyvédi iroda és magánszemély 
fölajánlotta segítségét a jogvédelem tekintetében. Tehát a magyar államnak, a magyar 
nemzetpolitikának nemcsak az a lehetősége, hogy egy forintális összeget elkülönít a 
költségvetésben, és azzal finanszíroz valamit, hanem az is a lehetősége, hogy megkéri azokat 
a magyarokat, akiknek erre szakmai felkészültségük van, hogy hazafiúi lelkesedésből 
vállaljanak ilyen típusú ügyeket.  

A szavazat tekintetében azt kell mondanom, és itt megint csak a magánvéleményemet 
tudom elmondani, de pártelnökként a pártálláspontot is tudom mondani, és azt gondolom, ez 
így is lesz, hogy a határon túli magyarság számára a levélben való szavazást biztosítani kell. 
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Több oka is van ennek. Részint bizonyos országokban nem bíznám rá az ottani postára, illetve 
a postára még rá lehet bízni, de azt nem bíznám rá arra, hogy ott egy kampányt folytatni, vagy 
szavazóhelyiségeket felállítani, mert ebből valóban konfliktusok lehetnének. Természetesen a 
konzulátusokon vagy a képviseleteken le lehet szavazni értelemszerűen, levélben pedig 
mindenki megteheti a szavazatát. 

Azért is fontos szerintem a levélben való szavazás, mert gondoljunk arra, hogy a 
nyugati emigráció tekintetében, mondjuk Ausztráliában, Dél-Amerikában, az Egyesült 
Államokban van olyan magyar, aki ezer kilométerre, vagy még nagyobb távolságra lakik a 
legközelebbi magyar konzulátustól vagy nagykövetségtől, nem várható el tőle, hogy utazzon 
ezer kilométert, hogy leadja a szavazatát. Ezért, miután nem tehető különbség magyar és 
magyar között, ezért az a helyes, hogyha a határon túli magyarság tekintetében, mindegy, 
hogy a Kárpát-medencében van, vagy a nyugati emigrációban, lehetővé tesszük a levélben 
való szavazást. Annak a problémának a megoldása, hogy vannak olyan országok, ahol nem 
lehetünk száz százalékig biztosak a levélben való szavazás anonimitására, arra ki kell 
dolgozni azt a technikai módot, hogy amennyire lehet, az ezzel való visszaélések lehetőségét 
kiszűrjük. De pusztán azért, mert bizonyos országokban aggályok merülhetnek fel az adott 
postával kapcsolatban, ebből nem következik az, hogy a világ 99,9 részén kizárjuk a levélben 
való szavazást, mert más reális lehetőség nincs arra, hogy a határon túli magyarság úgy 
adhassa le a szavazatát, hogy az ne jelentsen irreális megterhelést számára. Summa 
summarum, én a levélben történő szavazás híve vagyok.  

A Bethlen Gábor Alap tekintetében: az oktatás-nevelési támogatás azzal együtt, hogy 
radikálisan átalakítottuk az egész rendszert, időben eljutott mindenkihez, és miután be van 
járatva a rendszer, innentől kezdve még könnyebben fog eljutni. 

Az volt a kérdés, hogy az erdélyi magyarság biztosan bejut-e a parlamentbe, vagy 
kiesik. Az új román választójogi rendszer alapján azt kell mondanom, nem nagyon képzelhető 
el, hogy kiessen magyar párt azon egyszerű oknál fogva, hogy a 6 + 3 alapon a Székelyföld 
magában behozza a 6 képviselőt, illetve a 3 szenátori helyet. Következésképpen azt gondolom 
- fogalmazhatok talán úgy -, hogy az RMDSZ ügyesen megoldotta ezt magának, hogy bármi 
történik, benn van a bukaresti parlamentben, csak egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora 
erővel.  

Szeretném itt nagyon világossá tenni, hogy én miért vagyok a legszélesebb összefogás 
mellett az erdélyi választásokon. Először is szeretném nagyon világossá tenni, hogy az 
RMDSZ és a Híd semmilyen összefüggésben nincs egymással. Nekünk van vitánk az 
RMDSZ-nek bizonyos politikai elemeivel, vagy történetével voltak nézeteltérések, de azt nem 
lehet kétségbe vonni, hogy az RMDSZ mindig is etnikai pártként definiálta önmagát, és 
például Markó Béla soha egy pillanatig nem tette kétségessé azt, hogy az RMDSZ etnikai 
értelemben vett magyar párt. Ezért az RMDSZ-szel való együttműködésnek ilyen értelemben 
semmi akadálya nincsen, hiszen nyilvánvalóan etnikai értelemben vett magyar párt.  

Miért vagyok a legszélesebb összefogás mellett? - és ezt talán mondhatom olyan 
alapon, hogy édesanyám erdélyi. Most megint a magánvéleményemet mondom, és most 
hagyjuk azt, hogy a választási törvényben hogy biztosította be magát az RMDSZ, hogy ha 
extrém eseteket nem számolok, akkor nem képzelhető el, hogy kiesik. Tehát nem képzelhető 
el reálisan, hogy kiessen a bukaresti parlamentből. Hangsúlyom, nem mindegy persze, hogy 
mekkora támogatottsággal jut be.  

Azért vagyok a legszélesebb összefogás mellett, mert ha egyszer mégiscsak egy 
valamilyen megváltozott körülmények között - és tudjuk, hogy azért ez egy bizánci kultúrkör 
- hirtelen megváltozik egy választójogi rendszer, és mégsem jut be az etnikai magyar párt, 
akkor a következő fog történni. Az erdélyi magyarság, a politizáló értelmiség jelentős része 
ideológiai alapon be fog integrálódni a román pártokba, és ha egyszer beintegrálódott, akkor 
vége a magyar politikai képviseletnek. Ráadásul látjuk azt, hogy ahol javult a magyar-román 
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viszony, gondolok itt - nem csinálok belőle titkot - a köztünk és a PDL között lévő rendkívül 
szívélyes viszonyra. Ennek volt egy olyan vetülete is, hogy a PDL részéről komolyan 
felmerült, hogy a magyar szavazókat elérni, és akár egy platformszerűen beintegrálni a román 
jobbközép politikába, hiszen nagy többségük értékrendileg ehhez a politikai felfogáshoz 
kötődik. Csak abban a pillanatban vége lenne az etnikai alapú magyar pártnak, ha pedig vége 
van, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar politika kiesik Bukarestből, legalábbis ebben a 
formában, következésképpen a magyarság érdekérvényesítésének esélyei jelentősen 
romlanak. Egyébként megjegyzem, ennek az egész Kárpát-medencében nagyon súlyos 
következményei lennének. Ezért nem szabad megkockáztatni nemcsak azt, hogy kiessen a 
magyar párt, hanem azt, hogy gyengüljön a bukaresti jelenlét, és ezért vagyok személy szerint 
is a legszélesebb összefogás mellett Erdély vonatkozásában.  

Hogy miért találkozunk havonta az Erdélyi Magyar Néppárttal? Azon egyszerű oknál 
fogva, hogy Toró Tibor ezt kérte, és én ennek örömmel teszek eleget. Egyébként szoktam én 
az RMDSZ-szel is találkozni, teszem ezt hozzá, de bármikor tőlem ezt kéri az RMDSZ, 
természetesen állok rendelkezésre. És hogy mást ne mondjak, Kelemen Hunorral, nem kell 
ebből titkot csinálni, sokkal szorosabb a kapcsolat, mint az korábban volt. Abból sem csinálok 
titkot, bár Kelemen Hunor ezt név nélkül nyilatkozta, hogy például amikor kormányválság 
volt Romániában, akkor én hívtam fel Hunort, és ő a „sugallni” szót használta, ami 
tulajdonképpen egy pontos kifejezés, azt, hogy a RMDSZ maradjon a PDL-es 
kormánykoalícióban, mert azt gondoljuk, hogy ez a magyar-román kapcsolatok 
szempontjából, és egyébként is ez a helyes. Ezt azért merem elmondani, mert Hunor 
nyilatkozott ebben a tekintetben, tehát névvel, címmel, telefonszámmal vállalom, én hívtam 
föl Kelemen Hunort ebben az ügyben. Ezt csak azért mondtam, hogy korrekt a kapcsolatunk, 
és minden fontos kérdésben tájékoztatjuk egymást telefonon, de természetesen készen állunk 
bárkivel a hasonlóan intézményes formában való kapcsolattartásra. 

Gyorsan mondom, mert nem akarom feltartani a bizottságot. 
Kalmár Ferenc csángókérdése: ha Zsuzsa gondolja, akkor pár mondatot mondjon 

erről, de itt alapvetően az a helyzet, hogy elszámolási problémák vannak, nem politikai 
természetű a dolog. Megint igyekszem pontosan fogalmazni, ha egyszer elszámolási 
problémák vannak, ami számlakérdés, hogy elfogadható-e egy számla, vagy nem fogadható 
el, ezt nem én mondom meg, mert se revizor nem vagyok, se Állami Számvevőszék, se 
semmi, de ha egyszer a pénzügyeseink azt mondják, hogy egy számla nem elfogadható - és 
most direkt nem akarok itt példákat mondani, hogy miért nem -, és ez ráadásul tömeges, 
továbbá egy költségvetésben hirtelen - úgy emlékszem - 40 millió forint körüli hiány jön elő, 
akkor nem csinálhatunk úgy, hogy magyar testvérek, spongyát rá!  

Ráadásul, csak zárójelben jegyzem meg, és ezért kell itt nagyon óvatosnak lenni, és 
megint igyekszem nagyon óvatosan fogalmazni, hogyha itt komoly pénzügyi problémák 
vannak, és ebből jogi lépéseknek kell következni, akkor az a helyzet, miután ez Romániában 
történt, a román rendőrségnek és ügyészségnek kell eljárni. Most ezt megint mindenki 
gondolja végig! Kitehetjük-e magunkat annak, hogy esetleg egy elszámolási problémából 
kifolyólag ottani csángóvezetőkkel szemben a román rendőrség és ügyészség lépéseket tesz. 
A kérdés kérdésként van föltéve. Arra törekszünk, hogy ne legyenek elszámolási problémák, 
és ne kényszerüljünk arra, hogy az arra hivatott szervek a szükséges lépéseket megtegyék. 

Egyébként szerintem az egy teljesen legitim dolog, hogy legyen egy csángó-
kerekasztal, amelyben minden szereplő részt vesz, és egyeztessük ezeket a programokat. Azt 
pedig csak zárójelben jegyzem meg - majd aki olvassa a jegyzőkönyvet, érteni fogja, hogy 
pontosan mit mondok -, azt nem fogom tűrni, nem fogom tűrni, hogy azokat a közpénzeket, 
amiket egy egyesület kapott, és amiből ők építkeztek, esetleg megsértődnek, és utána az a pár 
alapító, függetlenül attól, hogy a magyar állam közpénzből építette azokat az épületeket, és 
majd ők eldöntik, hogy mi lesz vele. Ez nem fog menni, és ezt meg fogjuk akadályozni.  
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A következő az ukránok, az Ukrajnával kapcsolatos dolgok. Még mindig a Kalmár 
Ferenc képviselő úr által mondottakra mondanám, hogy igazából nekünk két szempontunk 
van ebben a vonatkozásban, hogy legyen egy magyar választókerület. Megjegyzem, hogy ez a 
kijevi parlamentben nem oszt, nem szoroz, tehát ez nem olyan természetű, mint a Felvidék, a 
Délvidék vagy Erdély, de azért jó lenne, ha újra lenne egy magyar képviselő a kijevi 
parlamentben. Ezért azt szeretnénk, hogy úgy alakítsák ki a választókerületet, hogy az a 
magyarlakta területeknek megfeleljen, és egyébként pedig szeretnénk egy Tisza-menti járást, 
ami magyar közigazgatási szempontból - mármint a határon túli magyarság közigazgatási 
szempontjából - fontos lenne. 

Megjegyzem, miután erre ukrán részről nem volt fogékonyság, ezért úgy tudom, hogy 
példátlan módon azt mondtam Zsuzsának, hogy ne írja alá az ukrán-magyar jegyzőkönyvet, a 
kisebbségi bizottság jegyzőkönyvét, úgyhogy nincs aláírva. Azt hiszem, annyit mondhatok, 
hogy magas szinten informális megbeszélések zajlanak a kérdések rendezésére. Itt 
hozzáteszem megint, hogy Ukrajnában más viszonyok vannak - csak a hasamra ütök -, mint 
mondjuk Horvátországban, másképp működnek a dolgok. Van, ahol a formális típusú 
tárgyalások az eredményre vezetőbbek, és van, ahol az informális jellegű dolgok. Ukrajna 
klasszikusan az az ország, ahol magas szinten informálisan kell megbeszélni a dolgokat, majd 
annak jótékony következményeként formális módon is jogszabályba önthetők. 

Schengennel, a schengeni határral kapcsolatban, amit kérdeztél, itt megint 
klasszikusan az a helyzet, ami megkockáztatható ebben a formában, az a következő. Az 
ukránoknak voltaképpen nem azzal a maroknyi kárpátaljai magyarsággal van problémája 
állampolgárság tekintetében, aki még megmaradt, nem is az ott lévő pár falunyi románnal, 
nem is az annál lényegesen nagyobb számú lengyellel, hanem alapvetően a Dnyeperen túl 
lévő, Harkovban, Donyeckben és a Krímben élő - most csak mondok egy számot, mert ez 
nem egy pontos szám, de - közel 20 millió orosszal.  

Igazában mi arra törekszünk, hogy ettől a problémától minél inkább mentesítsük a 
magyar ügyet. Azt nyilván nem várhatjuk el, hogy az ukránok beleírják, hogy ilyen és ilyen 
szabályokat hoznak, de ez egyébként nem vonatkoznak a magyarokra, a románokra meg a 
lengyelekre. Vannak olyan dolgok, amiket úgy kell megoldani, ahogy lehet, nincs tökéletes 
megoldása, de az is egy megoldás, hogy bizonyos dolgokat nem vesznek észre, vagy nem 
akarnak észrevenni. A határátlépés klasszikusan ilyen típusú dolog. Nekünk fontos az, hogy 
az ott lévő magyarság megkapja a magyar állampolgárságot, és legyen magyar útlevele, 
ugyanakkor úgy tudjon átjönni a magyar határon, hogy ne kelljen neki az ukrán hatóságok 
orrára kötni, hogy van magyar útlevele. Ezt a kérdést megoldjuk a lehetőségekhez mérten.  

Persze, jogos az a kérdés például az állampolgársági eskütételnél, hogy szép dolog-e, 
hogy kvázi bujkálva kell az állampolgársági esküt letenni, hogy nem lehet fényképet készíteni 
róla és így tovább, de az a helyzet, hogy úgy vagyunk, mint az úri szabó, hogy hozott 
anyagból dolgozunk, hogy amit lehet Romániában, amit lehet Szerbiában, azt sajnos nem 
lehet Ukrajnában, és nem lehet a Felvidéken. Éppen azoknak az embereknek a védelmében 
kell azt megtennünk, hogy ne lehessen bemenni fényképezni se a rokonoknak, se az olyan 
küldetéses embereknek, akiket nem a család küldött; tehát ez az ő védelmükben történik.  

Az autonómia tekintetében: Románia tekintetében a legsúlyosabb konfliktusunk ez a 
bizonyos regionális átszervezés volt, ami Bǎsescu államelnök úrnak egy határozott politikai 
akarata volt, amivel szemben én jelentettem be egyébként a Magyar Televízióban azt, hogy ez 
élethalál kérdés, és mindent megteszünk, hogy ezt megakadályozzuk. Mégpedig azért, mert ez 
a Székelyföld ellehetetlenítését eredményezte volna, akár, ha Brassóhoz, akár, ha 
Gyulafehérvárhoz, akár, hogyha Kolozsvárhoz csapják, egy román tömbben föloldódik az ott 
lévő magyarság, ezért ezt mindenképpen meg kellett akadályoznunk. Együttműködve 
egyébként az ottani magyarsággal - politikai hovatartozástól függetlenül, mert ebben egységes 
volt az összes erdélyi magyar párt - bizonyos értelemben szerencsésen egybeesve tisztán 
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román politikai szempontokkal, meg tudtuk akadályozni azt, részünk volt abban, hogy ez a 
regionális átszervezés ne valósuljon meg ebben a formában.  

De azért megint legyünk igazságosak! A helyzet azt, és azért ezt látnunk kell, hogy 
először kell hangzott el román államelnök szájából az, hogy jó, akkor a két magyar megye, 
Kovászna és Hargita legyen külön. Először hangzott el Románia történetében az, hogy 
magyar megye, és az, hogy ne legyen a nagy román regionális egységek része. Az más kérdés, 
nekünk azért nem jó ez, mert ha megcsinálják az átszervezést, és ráadásnak külön ott van a 
kicsiny Hargita megye és a kicsiny Kovászna megye, akkor a vége az lett volna a történetnek, 
hogy na, ti is láthatjátok, nem megy a szekér, nem mennek a beruházások, nem megy az 
infrastruktúrafejlesztés, túl kicsi, csapjuk oda valamelyikhez, Brassóhoz, Gyulafehérvárhoz 
vagy Kolozsvárhoz. Tehát ezért nem volt jó, de azért azt nem lehet nem látnunk és 
értékelnünk, hogy először mondta ki Traian Bǎsescu, mint Románia államelnöke, hogy 
vannak olyanok, hogy magyar megyék, és legitim dolog, hogy különállása legyen ezeknek a 
magyar megyéknek. Tehát azt kell mondanom, hogy úton vagyunk.  

Itt volt egy kényes kérdés, ezt is megválaszolom, a Ficoval való megegyezés 
lehetősége. Nyitottak vagyunk a megegyezésre, és nagyon hangsúlyozom, hogy a személy 
szerinti álláspontomat mondom, de azért azt sem lehet nem észrevenni, hogy másfél éve Fico 
egyetlenegy magyarellenes kijelentést nem tett. Azt gondolom, ezzel a felhatalmazásával, 
amit kapott, lehetősége van arra, hogy pragmatikus alapon ezt a kérdést megoldjuk, már csak 
azért is, mert 200 valahány ember veszítette el a szlovák állampolgárságát, aminek egytizede 
magyar. Tehát a szlovákoknak is érdeke e kérdés megoldása.  

Az első Fico-kormánynak az egyik problémája az volt, hogy koalícióban volt egy 
virtigli fasiszta párttal, a Slota-féle párttal, amelyik most, hála istennek, kiesett a 
parlamentből. Akkor, hogy úgy mondjam, más volt a leányzó fekvése. Nyilván, sok 
felfogásbeli különbség van köztünk, de azt gondolom, ez egy teljesen helyes és reális 
szempont az, hogy ebben a helyzetben kinyújtjuk a kezünket, hogy készek vagyunk egy 
pragmatikus megállapodásra ebben a tekintetben úgy, hogy az elfogadható legyen 
Szlovákiának és Magyarországnak is. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök úr üdvözlő levele 
a választásokat követő napon elment. És megint azt kell mondanom, hogy egyszerű lenne itt 
bűnlajstromot felsorolni Robert Ficonak a magyarsággal szembeni dolgairól, de azt 
gondolom, helyes dolog az, ha tudatosítjuk magunkban jelzésszerűen, hogy másfél éve 
egyetlenegy magyarellenes kijelentést nem tett, akkor sem, amikor a sajtó provokálta e 
tekintetben. Tehát azt gondolom, van reménységünk arra, hogy meg fogunk tudni egyezni.  

Az MKP tekintetében nagyon világosan meg kell mondanom, hogy nem adjuk fel az 
etnikai magyar politikát, és a Magyar Koalíció Pártját tekintjük partnerünknek. Most nem 
akarom a szlovák választások eredményét elemezni, de azért azt is látni kell, a helyzet az, 
hogy a 110 ezer szavazónkat megtartottuk, tehát az MKP nem vesztett szavazót, és a 
tömbmagyarságban nagyon erősek vagyunk, tehát Párkányban, Komáromban és némileg 
Dunaszerdahelyen. A nagyvárosokban vesztett az etnikai magyar párt - Pozsony, Kassa - és az 
északi területeken, a szórványban. Tehát megvan az a 100-110 ezer ember, akire építeni lehet 
egy politikai erőt, és ebből kifolyólag nem adjuk fel az etnikai magyar politika támogatását a 
Felvidéken. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Bugár Béla pártja 30 ezer embert 
veszített. Átlépte az 5 százalékos küszöböt, üdvözöljük, hogy ott van a szlovák parlamentben, 
reméljük, hogy többet fog tudni tenni, mint az előző kormány idején sikerült elérniük, de az 
MKP megőrizte a szavazóit, a Híd 30 ezret vesztett. 

A Szávay képviselő úr által elmondottakra: képviselő úr, ha csak úgy absztrakt 
értelemben nézem, tulajdonképpen kényelmes az álláspont. A Jobbik kevésnek tartja, az 
MSZP soknak. Ez valamennyire a dolgok természete, és hiányérzetem lenne, ha a képviselő 
úr nem ostorozna, úgyhogy ez a dolog természete, és azt gondolom, hogy a Jobbiknak 
bizonyos értelemben ez a feladata is, hogy radikális dolgokat kérjen számon a kormányon, és 
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azt gondolom, a kormánynak meg az a feladata, hogy patikamérlegen mérlegelje, hogy mik a 
lehetőségek, és meddig lehet elmenni. Én úgy érzem, hogy a falig megyünk általában a 
kérdésekben, viszont a falnak nem fogunk nekimenni, mégpedig azért nem, mert ez nem jó a 
határon túli magyarságnak. De az helyes dolog, hogy a Jobbik bíztat minket, vagy presszionál 
- szóhasználat kérdése - a radikálisabb fellépésre.  

A nemzeti intézmények kérdése többször felmerült kérdéseiben. Ez egész egyszerűen 
a MÁÉRT alapján történt, és amint a MÁÉRT másképp fogja látni, akkor változtatunk a 
szisztémán, de alapvetően az Magyar Állandó Értekezlet iránymutatását hajtottuk végre. Azt 
pedig tényszerűen mondom, hogy a határon túli magyarság támogatottsága nem csökkent. 
Látható, hogy Európa milyen állapotban van, a 3 százalék alatti hiány tartásához nekünk is 
fájdalmas lépéseket kell tennünk, és e tekintetben azt kell mondanom, hogy két terület 
biztosan nem csökkent, ez a nemzetpolitikai rész és az egyházpolitikai rész, amely szívemhez 
különösen közel áll, sőt valójában itt vannak olyan formák is, amelyek nem mechanikusan a 
nemzetpolitikai államtitkárságnál jelennek meg. Például az, hogy a tárcaközi bizottság 
tekintetében minden minisztériumnak van határon túli feladata, amihez a saját forrásaikat 
használják, ebből kifolyólag a nemzetpolitikára fordított pénzügyi források lényegesen 
nagyobbak, mint ahogyan a költségvetésben számszakilag kitűnnek.  

Itt szeretném megemlíteni, hogy például a Vidékfejlesztési Minisztérium egy átfogó 
vidékfejlesztési stratégiai megállapodást kötött a határon túli magyar szervezetekkel, és arra 
bíztattunk a Tárcaközi Bizottságban is minden szereplőt, hogy a saját területén hasonló 
megállapodásokat kössön. A határon túli támogatására való pénzek nem csak ilyen címszó 
alatt vannak, hanem - oktatás, vidékfejlesztés, gazdaságpolitika stb. - a többi minisztérium 
területén is, és én arra bíztatom őket, hogy mindenki a saját területén fordítsa ezeket az 
összegeket a határon túli magyarság céljaira. Csak azért kell a Nemzetpolitikai Tárcaközi 
Bizottság, hogy a végén készüljön egy térkép, hogy ne legyenek párhuzamosságok, és lássuk, 
hogy mi, hol történik. 

A szerb csatlakozás tekintetében az ember óhatatlanul felmerül, hogy a Jobbik nem 
szereti az Európai Uniót, az uniós csatlakozás tekintetében harcosabb lépéseket szorgalmaz 
Szerbiával szemben - mondjuk úgy, hogy ott is ellenérzések vannak -, akkor ebből formál 
logikailag az következik, hogy úgy legjobban kitolni mind a kettővel, ha összeeresztjük őket. 
Ez csak egy logikus megjegyzés, pontosabban, ha a Jobbik logikáját végiggondolom. De a 
helyzet az, komolyra fordítva a szót, hogy nekünk semmiképpen nem érdekünk Szerbia uniós 
csatlakozásának hátráltatása, hiszen a délvidéki magyarságnak az az érdeke, hogy nemcsak 
magyar állampolgárként, hanem Szerbia lakosaként is uniós polgár legyen, hiszen az 
infrastrukturális lehetőségektől kezdve minden más akkor nyílik meg, hogyha ez megtörténik, 
de azt gondolom, a legfontosabb kérdésekben elértük, amit akartunk.  

Nagyon kemény lépéseket tettünk Szerbiával szemben, de azt gondolom, persze, 
folyamatosan rajta kell tartani a szemünket, hogy a csatlakozás idején elérjük, amit el lehet 
érni. Azt gondolom, hogy ez tipikusan megint az a dolog, hogy patikamérlegen kell kimérni, 
mi a nemzeti érdek, és azt gondolom, hogy most a nemzeti érdek, hogy mi támogassuk 
Szerbia uniós csatlakozását azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen a magyar szempontok 
érvényesülését határozottan számon kell kérni.  

A VMSZ-szel kapcsolatban itt a Magyar Remény Mozgalom lobbistájaként láthattuk a 
képviselő urat (Szávay István felé.). Itt az a helyzet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a 
délvidékiek tekintetében a Magyar Nemzeti Tanácsnál 78 százalékos támogatottságot kapott. 
Tehát nem mi döntjük el, majd a délvidéki magyarok eldöntik, és a délvidéki magyarok a 
Magyar Nemzeti Tanács tekintetében kinyilvánították a politikai akaratukat, amit mi 
tudomásul veszünk.  
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A Határtalanul! tekintetében 17 ezer gyerek jutott el, és ebben a vonatkozásban 
félmilliárdot tudunk erre mozgósítani. Én lennék a legboldogabb, hogyha még többet tudnánk 
erre a célra mozgósítani, de az ország adott szituációjában ennyi van.  

A honosításnál a 3 hónapot tudjuk tartani, más kérdés, hogy amikor az iratok 
felküldése van az önkormányzatoktól, hivataloktól, annak is van egy idővesztesége, például 
amikor Buenos Airesből ideér, az nem 10 perc. A 3 hónaptól akkor van eltérés, ha hiánypótlás 
van, vagy hogyha szükségessé válik egy alaposabb nemzetbiztonsági áttekintés, ami 
egyébként nem az én kompetenciám. De azt gondolom, és ezt megint nagyon-nagyon 
komolyan gondolom, én nem tudok, és nem is akarok ebbe belelátni, hogy a terror-elhárítási 
vagy nemzetbiztonsági kockázat mérlegelése mennyi időt vesz igénybe, de azt gondolom, az 
Isten mentsen meg bennünket attól, hogy olyanok kapjanak magyar állampolgárságot, akik 
esetében ilyen probléma áll fönn. Inkább ilyen esetekben húzódjon a dolog, mintsem az, hogy 
utána nagyon súlyos problémáink legyenek ebből.  

A másik viszont, ennek van egy pont fordított esete is, például a közbiztonsági 
ellenőrzésnél, hiszen számos olyan határon túli magyar van, aki formálisan fönnakad, mert el 
volt ítélve, csak akkor ezeknél meg kell nézni, hogy az, amiért elítélték, voltaképpen egy fal 
ügy volt, és voltaképpen a magyarságáért hurcolták meg, csak ráfogták, hogy például kabátot 
lopott. Ezeknél az ügyeknél értelemszerűen húzódik, és erre sem ráhatásom nincsen, de 
megjegyzem, szándékom sem, hogy ezekbe az ügyekbe bármilyen módon beavatkozzunk.  

Egyébként a Magyar Remény Mozgalom tekintetében a helyzet az, hogy a Demokrata 
Párt mandátumával ült át az a derék képviselő a Magyar Remény Mozgalomhoz. A Magyar 
Remény Mozgalom induljon el, szerezzen mandátumot, és szeretettel látjuk.  

A döntések pedig nem is annyira a kormányban születnek, hanem alapvetően a 
parlamentben, illetve a MÁÉRT-en, és a kormány végeredményben ezt hajtja végre, de azért 
annyit hadd mondjak, hogy itt sziklák között hajózunk. Képviselő úr, én is tudok, a 
természetemtől nem is áll távol, hogy jó keményeket mondjon az ember itt Budapesten, főleg, 
hogyha néhány tényleg vérlázító és botrányos esettel találkozik, csak ilyenkor az embernek 
mindig azt kell mérlegelnie, hogy annak milyen következménye lesz Délvidéken, Kárpátalján, 
Erdélyben. Ezért van olyan, amikor az a helyes, hogyha felháborodásunknak hangot adunk 
kellő nyomásgyakorlás lehetőségével, és van, amikor pedig az a helyes és az a nemzeti érdek, 
hogyha nyelünk egyet. Kurucosabb dolog, és hozzáteszem, az én természetemnek is jobban 
esik nem nyelni egyet, hanem odavágni úgy, hogy elreped az asztal, de van, amikor az a 
helyzet, amikor a határon túli magyarságnak az szolgálja az érdekeit, hogy nem élezzük ki a 
konfliktusokat; nyilván, ezt mindig mérlegelni kell. 

Kőszegi Zoltán barátunk kérdésére - és ez a vége -, igazából egy mondattal meg tudom 
nyugtatni, hogy a járások kialakításánál a határon túli szempontokra figyeltünk, hogy mást ne 
mondjak, az én személyes intervencióm benne volt, hogy Csenger önálló járás lehessen, 
éppen azért, mert a szatmárnémeti magyarság kérte, hogy ez neki nagyon fontos. 
Hozzáteszem, hogy ez persze a magyarországi közigazgatásról szól, nem pedig a határon túli 
magyarsággal való kapcsolattartásról, de amennyire lehetséges, figyelembe vettük ezeket a 
szempontokat is. Megnyugtatásul mondom, hogy az állampolgársági eskük a 
polgármestereknél fognak történni, és ez a zárómondatom, például Dabason.  

Befejezésül még hadd mondjam azt, hogy önmagában a honosítás, amikor megkapja 
az illető az okmányokat, ez egy megrendítő dolog, de amikor ez ráadásul egy testvértelepülés 
vonatkozásában is történik, ahol az illető nem egy ismeretlen arc, ismeretlen név, hanem a 
Józsi bácsi meg a Mari néni, és már voltunk nálunk Csík akárhol, és ők most itt vannak 
nálunk valamelyik magyar településen, akkor ez egy olyan plusz többletet ad, egy olyan 
érzelmi katarzist, amit semmi mással nem lehet pótolni. Ezért is van az, hogy én személy 
szerint is amellett vagyok, hogy persze, a közigazgatásnak van egy logikája, de a honosítás 
nem pusztán közigazgatási kérdés, hanem egy katarzis megélésének a lehetősége is, és ez 
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pedig sokkal jobban megélhető a polgármesterek vonatkozásában és az önkormányzatok 
vonatkozásában, a testvértelepülések vonatkozásában, mint egy, a dolgok természetéből 
eredően személytelenebb formális közigazgatásban. 

Nagyon szépen köszönöm, és bocsánat, hogy hosszabb voltam, mint kellett volna.  

További kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat.  
Annyit szeretnék mondani, hogy a csángóügyet egy következő bizottsági ülésen, egy 

külön napirendi pontban szeretnénk tárgyalni, és ehhez Répás Zsuzsa államtitkár asszony 
részvételét is szeretnénk megnyerni. 

Jóval több mint két órája tárgyaljuk ezt a napirendet, de ha van még valakinek 
hozzászólása, azt kérem, Szávay képviselő úr, hogy röviden, koncentráltan. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Szeretném feltenni ismét mindazokat a kérdéseimet, amelyekre szíveskedett nem 

válaszolni miniszterelnök-helyettes úr, és nem is akarok mást hozzáfűzni, csak egyetlenegy 
mondatban meg lettem szólítva.  

Az egy jó fideszes vagy kormánypárti próbálkozás erre az egész dolognak a 
kimagyarázására, hogy a Jobbik EU-szkeptikus, és akkor miért követte a határozott fellépést. 
Legyen nagyon világos, a mi szkepticizmusunk nem zárja ki azt, hogy ugyanakkor úgy 
gondoljuk, ha már egyszer ott vagyunk az EU-ban, akkor lépjünk fel határozottabban a 
nemzeti érdekeinkért, és az EU-n belül meglévő érdekérvényesítési lehetőségeinket 
maximálisan használjuk ki. Ennek semmi köze ahhoz, hogy egyébként szkeptikusak vagyunk 
az Európai Unióval szemben, mint ahogy egyébként igaz, egy szóval nem beszéltem a 
csatlakozás hátráltatásáról, más részről pedig csupán azt mondjuk, miniszterelnök-helyettes 
úr, hogy itt a lehetőségeinket nem használtuk ki ezzel kapcsolatban.  

A Bethlen Gábor Alap átláthatatlanabbá tétele a 10-ről 5 százalékra csökkentett 
pályázati keretekkel a másik, amit szeretnék ismét megkérdezni, mert nem kaptam rá választ. 

A Magyar Remény Mozgalom kapcsán szíveskedett kikerülni a választ. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt vonatkozásában, amely még egy települési választáson sem vett részt, és 
nincs is képviselője, ellentétben az Magyar Remény Mozgalommal, mint ahogy elismerte, 
miniszterelnök-helyettes úr, hogyha más által is, de képviselővel rendelkezik.  

Szeretném még egyszer megkérdezni, hogy kíván-e miniszterelnök-helyettes úr a 
kampányban részt venni a Vajdasági Magyar Szövetség oldalán Szerbiában. Szeretném 
megkérdezni azt is, amennyiben úgy fogalmazott, miniszterelnök-helyettes úr, hogy a 
vajdasági magyarok majd eldöntik, hogy kit választanak, akkor miért avatkozik be a magyar 
állam személyesen Orbán Viktor személyében, a miniszterelnök személyében ebben a 
kampányban? 

Illetve nem kaptam választ arra a kérdésre sem, függetlenül attól, hogy hány százaléka 
támogatja a délvidéki magyaroknak éppen a Vajdasági Magyar Szövetséget, szeretném még 
egyszer megkérdezni, ezzel együtt jól látom-e, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget nem 
támogató délvidéki magyar szervezetek és vezetőik véleményére nem kíváncsi a kormány. 

Az utolsó kérdésem pedig a bizottságunk szerepére vonatkozott, a jövőbeni szerepére, 
ezzel kapcsolatban is kérdeztem.  

Végül egy kiegészítő kérdést szabadjon még feltenni, Romániában is kíván-e a 
miniszterelnök úr esetleg miniszterelnök-helyettes úr valamelyik párt oldalán, a szintén 
közelgő választásokon Magyarország nevében állást foglalni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Parancsoljon, miniszterelnök-helyettes úr. 
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Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ismételt válaszadása 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Akkor menjünk sorban!  
Először is a MÁÉRT iránymutatása alapján kifejezett a határon túli magyar 

intézmények határozott kérésére a normatív támogatás irányába mozdultunk el a legfontosabb 
intézmények vonatkozásában, hiszen ez jelenti a kiszámítható működést. Következésképpen, 
miután elmozdultunk a MÁÉRT kérésére a normatív támogatás irányába, ebből kifolyólag a 
pályázati keret lecsökkent; ahogy a normatív keret nő, a pályázati keret úgy csökken. Ha a 
képviselő úr úgy gondolja, a következő MÁÉRT-en tegyen javaslatot, hogy ez az arány 
legyen. Ha a MÁÉRT úgy fogja látni, hogy ez egy helyes dolog, akkor majd úgy is a MÁÉRT 
döntésének megfelelően fogunk eljárni. 

Hogy részt veszek-e a délvidéki kampányban? Persze! Miért ne vennék részt? Persze, 
hogy részt veszek. Jól is néznénk ki, ha nem vennék részt. Megjegyzem egyébként, a magyar 
kormánynak a feladata az, hogy akceptálja a délvidéki magyarság álláspontját. A délvidéki 
magyarság a Magyar Nemzeti Tanács tekintetében megmutatta, hogy milyen politikai 
preferenciái vannak, ezt mi akceptáljuk. Egyébként pedig Orbán Viktor, mint a Fidesz elnöke, 
én pedig, mint a KDNP elnöke, ugyan, miért ne vennék részt? (Szávay István: A híradások 
nem erről szólnak.) Hanem?  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, hogy félbeszakítottam.  
A belgrádi nagykövet közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként vesz részt a 

kampányban, én ezt kifogásolom, a kiadott közlemény erről szólt, hogy a magyar állam 
nevében lép fel a VMSZ mellett. Valószínűleg magamról is elképzelhető, hogy a kampányban 
valamilyen formában meg fogok jelenni, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
országgyűlési képviselője, elmondom a véleményemet, de semmiképpen nem a magyar állam 
nevében fogom megtenni, mint ahogy önök szándékoznak. Én ezt tartom rendkívül 
aggályosnak, szeretném ismét hangsúlyozni. Köszönöm. 

 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Az a helyzet, hogy a miniszterelnök 

úr személyében egybeesik a magyar kormány feje és a Fidesz elnöke. Amint képviselő úr 
állami pozíciókat szerez, nyilvánvalóan az ön személyében is egybe fog esni ez a két dolog. 

Egyébként a romániai választások esetében alapvetően az összefogás mellett vagyunk, 
és nyilván olyan politikát fogunk vinni Erdély vonatkozásában, ami az összefogás irányába 
mutat. Egyébként pedig, hogy a romániai kampányban - most önkormányzati választások 
lesznek - nem hinném, hogy különösebben részt vennénk, tekintve, hogy ott egy 
önkormányzati választás lesz, ellentétben Szerbiával, ahol minden létező választás lesz, a 
tartományitól kezdve a parlamenti választásig, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy államelnök-
választás is lesz.  

Az a kérdés, hogy figyelembe vesszük-e más pártoknak vagy politikai csoportoknak a 
véleményét, erre azt kell mondanom, hogy figyelembe vesszük a súlyuknak megfelelően, 
ebből következik, hogy leghangsúlyozottabban Pásztor István véleményét vesszük 
figyelembe.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Köszönöm miniszterelnök-helyettes úr megjelenését és válaszadását a sok kérdésre, 

felvetésre, és köszönöm államtitkár asszony és államtitkár úr jelenlétét, és reméljük, hogy a 
jövőben is ilyen nagyszerű vitát tudunk folytatni és tájékoztatást fogunk kapni. 

Öt perc szünet után folytatjuk munkánkat. Arra kérem a bizottsági tagokat, hogy 
maradjanak, mert a határozatképességre szükség van. Három percre módosítom a szünetet. 
Köszönöm.  
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(Rövid szünet.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Bejelentem, hogy Kalmár Ferenc 

képviselő urat Stágel Bence képviselő úr helyettesíti.  

A nemzetiségek napjáról szóló határozati javaslat (H/6265. szám) (Általános vita) 

Üdvözlöm a KIM képviseletében dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettest. 
Második napirendi pontunkat tárgyaljuk, a nemzetiségek napjáról szóló határozati javaslat 
általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítése van-e a 
minisztérium képviselőjének. 

 
DR. BUDAI MIKLÓS főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nincsen semmi különös kiegészítésem. 
 
ELNÖK: Ha nincs, akkor Szávay képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Bocsánat, még az előző napirendi ponthoz szeretném a jegyzőkönyv számára 

rögzíteni, hogy miniszterelnök-helyettes úr másodjára sem volt hajlandó arra a kérdésemre 
válaszolni, hogy mi a különbség a Magyar Remény Mozgalom és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács MÁÉRT-on betöltött legitimációja között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv rögzíti. 
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólni sem kíván senki? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. 
Akkor szavazunk az általános vitára való alkalmasságról. Kérem, hogy aki egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? Ki tartózkodik?  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja az 

előterjesztést.  
Egy önként jelentkezőt szeretnék bizottsági előadónak. Jövő héten, kedden, március 

20-án kell a bizottság véleményét előadnia. (Rövid egyeztetés. - Kőszegi Zoltán: Elvállalom.) 
Kőszegi Zoltán lesz az előadó. 

Kérem, a bizottság szavazzon arról, hogy Kőszegi Zoltánt elfogadja-e bizottsági 
előadónak. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? Tartózkodás?  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 
Harmadik napirendi pontunk következik, a máriapócsi kegyhelyről és a magyar görög 

katolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről szóló határozati javaslathoz érkezett 
módosító javaslatot megvitatása. Üdvözlöm a bizottság előtt megjelent dr. Fedor Tibor 
főosztályvezető urat, a KIM képviselőjét, az előterjesztő részéről pedig Seszták Miklós 
képviselő úr lesz jelen, aki késik, de mindjárt jön. Úgy tudom, itt van kint Seszták képviselő 
úr; egy pillanat, mindjárt behívjuk.  

Három módosító javaslat érkezett, három ajánlási pontról kell döntenünk.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. 
A délelőtti emberi jogi bizottsági ülésen az előterjesztők képviseletében Papcsák 

Ferenc képviselő úr volt ott, és emlékeim szerint mind a hármat támogatták. Bocsánat, vagy 
nem kavarok, közben eszembe jutott, hogy kettőt igen, és azt hiszem, egyet nem támogattak; 
de ott volt államtitkár úr is.  
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DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Főosztályvezető vagyok. 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, főosztályvezető úr.  
Szerintem mehetünk vele, ne várjunk! 
 
ELNÖK: Meg kell várni, úgyhogy én azt javaslom, és elnézést kérek főosztályvezető 

úrtól, hogy a negyedik napirendi ponttal folytassuk a munkánkat, a magyar nemzeti értékekről 
és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak 
megvitatásával. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az előterjesztő részéről köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető urat a 
Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében. 

Mindenki megkapta az előterjesztést, és az összefüggő álláspontokról is szavazni 
fogunk. 

Az első a 8/1. Szili Katalin képviselő asszony javaslata.  
(Jelzésre.)  
Igen! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr, nem tudom, javasolhatnám-e, hogy 

mégiscsak térjünk vissza az előzőre, mert ez egy hosszabb történet lesz. 
 
ELNÖK: Megérkezett Seszták Oszkár? 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nem, de lehet, hogy elment. 
 
ELNÖK: Azt mondták nekem, hogy jönni fog.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Jó, rendben, csak gyorsan túl lettünk volna rajta. 
 
ELNÖK: Addig végzünk, gyorsan végzünk.  
Tehát 8/1. Kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok képviselni. Támogatni javasoljuk. 
 
ELNÖK: Kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzunk, támogatja-e a bizottság. 

(Szavazás.) Ellene? Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)  
Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
8/2. pont. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
14/1., Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata. Tárca? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Támogatjuk.  

 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 
19/1., Pál Béla képviselő úr javaslata, amely összefügg a 68/1. pontban foglaltakkal, 

Pál Béla, Szabó Imre és Gőgös Zoltán képviselő urak javaslata. Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki van ellene? (Szavazás.) Hat. 

Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
25/1., Mesterházy Attila, Pál Béla, dr. Újhelyi István és társai. Tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
(Jelzésre.)  
 
ELNÖK: Tessék! Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Csak szeretnék tájékoztatást kérni, hiszen erről az elmúlt alkalommal vita volt, hogy 

ebben az értékpiramisban legyen kötelező a megyei értéktár, és ez visszalépés lenne ahhoz 
képest is, ami a 77/2008. számú országgyűlési határozati javaslatban volt. Tudomásom szerint 
néhány helyütt már létrejött, legalábbis majdnem a megyék felében ez az értéktár, ezért 
kérdezem, hogy miért nem támogatja a kormány. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Az említett országgyűlési határozatban nincs szó megyei értéktárakról. Ezzel a felvetéssel már 
többször találkoztam, de abban az országgyűlési határozatban ilyen nincs, szerintem ez valami 
félreértés lehet. Ami miatt nem támogatjuk az említett módosító javaslatot, ez annak - 
ahogyan képviselő asszony is mondta - kötelező jellege miatt van, amiről már az általános vita 
során is esett szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy. Ki van ellene? (Szavazás.) 

Egy. Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
A következő 28/1., ez összefügg az 31/1. és 35/1. pontjaiban foglaltakkal, mely 

Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata. Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A következő a 46/1., szintén Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata. Tárca? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? Ki tartózkodik? 

(Szavazás.)  
Nem kapott egyharmadot sem. 
51/1. pont, Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? Ki van mellette? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 
A következő 61/1., Pál Béla képviselő úr javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki van ellene? 

(Szavazás.) Hat. Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
62/1., Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság? Ki van mellette? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
64/1., Pál Béla képviselő úr módosító javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki van ellene? 

(Szavazás.) Öt. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
Ezzel készen vagyunk, de érkezett még egy javaslat a mezőgazdasági bizottságtól 

5539/77. szám alatt, amit úgy tudom, mindenki megkapott. Tárca álláspontja a módosító 
javaslatról? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Ez az én módosító javaslatommal kapcsolatos azt 

hiszem, úgyhogy én azt kérem, hogy bizottságunk támogassa. Úgy tudom, hogy a 
mezőgazdasági bizottságban is támogatták. Én ezt fontosnak tartanám, ezért is tartózkodtam a 
saját javaslatomnál, ezért kérem, hogy ezt támogassa a bizottság.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 
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A bizottság egy tartózkodás mellett támogatja. Köszönöm szépen. 
Köszönöm a megjelenést. 
Miután még nem érkezett meg Seszták képviselő úr, áttérünk az egyebekre. 

(Egyeztetés. - Kőszegi Zoltán: Én javaslom, elnök úr, hogy menjünk végig, mert végig tudunk 
menni az előterjesztésen.) 

A máriapócsi kegyhelyről és a magyar görög katolikus közösség társadalomban betöltött 
szerepéről szóló H/5904. számú határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása 

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, de még annyiban tudok segíteni, 
hogy ott voltam a délelőtti emberi jogi bizottsági ülésen, és ugyanezeket a módosító 
javaslatokat tárgyaltuk, hallottam az előterjesztő véleményét, úgyhogy tudok segíteni, ha kell, 
de nemcsak én hallottam.  

 
ELNÖK: Akkor a máriapócsi kegyhelyről szóló módosító javaslatot tárgyaljuk. Az 1. 

Szólláth Tibor Zoltán és dr. Kiss Attila képviselők módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a módosító javaslatot, és jelezni 
szeretném, hogy az előterjesztő képviselője az emberi jogi bizottság előtt szintén támogatta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Akkor kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van 

ellene? Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 
Egy tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 
A következő dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja. 
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca képviseletében ezt nem tudjuk támogatni. Maximálisan el vagyunk kötelezve a 
máriapócsi nemzeti kegyhely és a görög katolikus egyházi örökség megóvása céljából, de ezt 
mindig csak a mindenkori gazdasági lehetőségekhez mérten tudja a tárca támogatni. Az 
előterjesztő képviselője sem támogatta az emberi jogi bizottság előtt ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.)  
Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Egyetlen megjegyzést szeretnék tenni, amelynek két ága van. Az egyik, hogy tegnap a 

felszólalásomban is elmondtam, hogy így nem elegáns önmagában az országgyűlési határozati 
javaslat, és a 100 évhez, a centenáriumhoz méltó kell, hogy legyen ebben a tekintetben is, 
tekintettel arra, hogy itt nem a kormányról van szó, hanem a Magyar Országgyűlésről, hiszen 
nem úgy kezdődik, hogy a kormány támogatja, hanem hogy az Országgyűlés támogatja. 
Tegnap azt javasoltam, bár nem adtam be módosító javaslatot idő hiányában, de én azt 
mondtam, hogy a Magyar Országgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri. Szerintem ez lenne 
az elegáns megfogalmazás, és szerintem ezt a bekezdést méltóvá kellene ahhoz tenni, ami az 
egész országgyűlési határozati javaslatnak a szellemisége. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Megérkezett Seszták Oszkár képviselő úr. A 2. módosító javaslatnál járunk, és 
kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslatát.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Azt sajnos nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Tehát sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. Kőszegi Zoltán 

képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Annyit tennék hozzá, hogy a délelőtti bizottsági ülésen elfogadtuk a kormány, illetve 

az előterjesztő álláspontját, de én utólag vettem észre, és most is szeretném jelezni, hogy az 
eredeti szövegben benne van ugyanez, amit most itt nem támogatunk. A Kiss Sándor 
képviselő úr azt szeretné, ha bekerülne - bocsánat, hogy itt a következő pontra térek - az „És 
minél szélesebb körű megismertetési céljából” szövegrészlet. Tehát ez bekerülne, és ezt 
kérjük támogatni, amit támogatott az előterjesztő is. De ezt megelőzően van ott egy mondat, 
nézzük meg! „Magyarország Országgyűlése az ország gazdasági lehetőségeihez mérten 
támogatást biztosít.” Tehát ebben a pontban is benne van ugyanaz, amit az előző pontban nem 
támogattunk.  

 
ELNÖK: Tehát ez azt jelenti, hogy a 3. módosító javaslatot, hogyha támogatjuk, azzal 

bekerül máshová is. Vagy nem? 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök úr, hadd szóljak még egyszer, és örülök, 

hogyha az előterjesztő nevében Seszták Oszkár képviselőtársam itt van, itt ugyanis azt a 
kitételt, ami két gondolatjel között van, ezt a második javaslatból kiveszi a javaslattevő, 
ugyanakkor érdekes módon a harmadikban bead egyet, amelyikben viszont ugyanúgy bent 
hagyja. Tehát jobb lett volna, ha egy javaslatba teszi a kettőt, mondjuk technikai 
szempontokból, de én még egyszer mondom, nem tartom elegánsnak, hogyha bent hagyjuk 
ezt. Egyrészt az Országgyűlésről van szó, szerintem az Országgyűlés mindvégig figyelemmel 
kísérheti, én tegnap ezt mondtam a javaslatomban.  

Azt javaslom, hogy esetleg egy bizottsági javaslatot adjunk be, ami egyszerűen arról 
szól, hogy a Magyar Országgyűlés folyamatosan figyelemmel kíséri a kegyhely és a görög 
katolikus egyház minél szélesebb körű megismertetését és megóvását. Nyilvánvaló, hogy a 
kormány helyett az Országgyűlés így sem tehet ilyenfajta sem kötelezettségvállalást, semmit. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Mit szól az előterjesztő, illetve a tárca képviselője az alelnök asszony módosító 

javaslatához? 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Ha bizottsági módosító javaslatként kezelhető, akkor 

szerintem hasznos. 
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca képviseletében azt tudom mondani, hogy ha egy ilyen bizottsági indítványt 
előterjesztenek, akkor én úgy gondolom, hogy támogatni fogjuk.  

Nem akarok itt ügyrendi kérdésekbe belemenni, de nyilvánvalóan itt a módosító 
javaslatot jegyző képviselő úr abból indult ki, hogy az előbbi javaslatát is elfogadja a 
bizottság, illetve az Országgyűlés, és ezért tulajdonképpen ezt már megjelenítette, plusz 
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kiegészítette. Tehát mindenképpen e tekintetben szerencsésebb lenne, hogyha egy bizottsági 
módosító ezt helyre tenné. Köszönöm szépen. 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Akkor még egyszer, tehát mind a kettőt sajnos el kell 

utasítanunk, és egy bizottsági módosító javaslatnak azt az elemét, amit az előterjesztő is 
támogat, azt egy bizottsági indítvánnyal, ha a bizottság felvállalja, akkor támogatni tudjuk.  

 
ELNÖK: Akkor én azt javaslom, tegyük meg, de ehhez először szavaznunk kell a 2. és 

a 3. módosító javaslatról, és ezt követően szavazunk az alelnök asszony által megfogalmazott 
bizottsági módosító javaslatról.  

Tehát a 2. módosító javaslatnál járunk. Ki támogatja a 2. módosító javaslatot? 
(Szavazás.) Egy támogató. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
A 3. módosító javaslat szintén dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 

kifejtette, a tárca kifejtette, hogy támogatja. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem, akkor nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bocsánat, nem támogatják. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki 

támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki van ellene? Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.  
Még meg kell kérdeznem az első módosító javaslatról Seszták Oszkár képviselő urat, 

hogy a Szólláth Tibor Zoltán és dr. Kiss Attila képviselők módosító javaslatát támogatja-e, a 
jegyzőkönyv számára.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Most kérem alelnök asszonyt, hogy újra mondja el a bizottsági módosító javaslathoz a 

megfogalmazását. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr, de ha megengedi, 

tartózkodnék ettől, hiszen a jövő héten még úgy is lesz lehetőségünk, tekintettel arra, hogy 
van még időnk. Ezért gondolom azt, hogy egy írásos változatot a jövő héten képviselőtársaim 
elé terjesztünk, és akkor pontosan látja részben az előterjesztő, részben a tárca képviselője is, 
és szerintem a bizottsági módosítónkat akkor szavazzuk meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Akkor ez a következő ülésünkön lesz napirendi pont.   

Egyebek 

Következik az egyebek. Az egyebek keretében Csóti György képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Egyebekben két javaslatom lenne. Az egyik, hogy a bizottság adjon ki egy 

nyilatkozatot, egy közleményt, amelyben gratulálunk az Európa Tanácshoz küldött magyar 
delegációnak az autonómia ügyében kifejtett tevékenységéhez, összefüggésben az Izsák 
Balázséktól kapott elismeréssel és kitüntetéssel. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, az elnökség 
fogalmazzon meg egy nyilatkozattervezetet, és a következő ülésünkön foglalkozzunk vele.  
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A másik javaslatom, hogy alelnök asszony javaslatát az albizottságra, az autonómia 
ügyében létrehozandó albizottságot vegye fel a bizottság a munkarendjébe, és a következő 
ülések valamelyikén foglalkozzunk ezzel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Csak kapcsolódva ahhoz, amit Csóti György képviselőtársam mondott, én azt 

gondolom, és részben erről én már beszéltem Potápi Árpád bizottsági elnök úrral, hiszen azt 
gondolom, ebben nem kerülhető meg; egyébként nem biztos, hogy pont a következő ülésen 
kell megtenni. (Csóti György: Nem a következő, hanem valamelyik következő ülésen.) Akkor, 
amikor az egyeztetéseket lefolytatjuk, valamelyik következő ülésen, igen. Köszönöm.  

Elnök úr, ha megengedi, én is két dologban szeretnék szólni. Az egyik, hogy én azt 
gondolom, a Nemzeti összetartozás bizottságának - a formáját még nem tudom - 
Krasznahorka vára leégése miatt lehet, hogy valamilyen kezdeményezést illene tennie, vagy 
legalábbis ezzel kapcsolatosan kifejezni részben az együttérzésünket, mivel nyilván 
költségekbe fog kerülni a felújítása. Én csak egyáltalán a bizottság elé tárnám ezt a 
javaslatomat azzal, hogy a következő alkalommal beszéljünk róla. 

Viszont kellene egy másik dologról is tájékoztatnom a bizottságot, és ezt leginkább 
amiatt teszem - Szávay képviselőtársam után szabadon -, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen. 
Az elmúlt alkalommal Balla Mihály bizottsági elnök úr átküldött egy meghívót számunkra, 
amelyet Bunta Levente polgármester úr jegyzett Székelyudvarhelyről. Ez Balla képviselő 
úrnak szólt, március 15-16-án, azt hiszem, úgy fogalmaztak, hogy a tudományosságnak lesz 
egy konferenciája Székelyudvarhelyen, és a képviselő úr azt kérte, hogy bizottságunk, mivel 
részben ez a mi kompetenciánkba tartozik, képviseltesse magát. Azóta a kollégáim két 
alkalommal is megkeresték Bunta Levene polgármester urat, de úgy látszik, a politikai 
összefüggések és ellenállások nagyon jól jelzik, a polgármester úr visszajelzett, hogy az a 
helyzet, már nem tudja számomra megszervezni ennyi idő alatt, hogy részt vegyek ezen, és 
egyébként is 15-én ő mond beszédet. Egyébként nem is óhajtottam beszédet mondani.  

Péntek óta próbálom őt felhívni, hogy alapvetően ez nem Szili Katalinról szól, 
illetőleg Szili Katalin képviselőről, hanem a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnökéről. 
Bunta Levente polgármester urat azóta körülbelül tíz alkalommal kerestem, de vissza sem 
hívott, kollégáimnak is folytonosan azt jelzik, hogy gyűlésben van. Egyszerűen sajnálatosnak, 
de mondhatom azt, hogy szánalmasnak is tartom ezt a stílust, és szeretném most itt kifejezni, 
hogy nem azért nem veszünk részt, mert március 15-én én nem óhajtottam elmenni, hanem 
egyszerűen jegyzőkönyvben szeretném tudni, hogy részt óhajtottunk venni, mint a bizottság 
alelnöke is, ugyanakkor a polgármester úrnak szerintem nem kizárt, hogy politikai 
megfontolásokból ez most lehet, hogy kényelmetlen.  

Tehát mindaddig, amíg a magyarság egyszerűen politikai pozícióknak, helyzeteknek 
tekinti ezt, főleg egy olyan ünnepen, mint amilyen március 15., amikor igazán meg lehet 
mutatni, ami az összetartozást jelenti, és így viselkedik, én azt gondolom, hogy elég nehéz 
lesz a mi dolgunk is, mint az összetartozás bizottsága. Csak ezt szerettem volna, ha 
képviselőtársam erről a történetről tudnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Én személy szerint Csóti képviselő úr mindkét javaslatát és Szili Katalin alelnök 

asszony javaslatával is egyetértek, erről most nem kell szavaznunk, ezt a titkárság majd 
beépíti és előkészíti.  

Van-e ezekhez a javaslatokhoz még valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem és üdvözöljem körünkben dr. 
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Nagy Lucia asszonyt, aki végigülte velünk ezt a bizottsági ülést a norvégiai magyarok 
képviseletében. Kérem, hogy röviden tájékoztasson bennünket. 

 
DR. NAGY MÁRIA LUCIA (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégia): Mivel az idő 

már nagyon előrehaladt, ezért csak nagyon röviden szólnék.  
Nagyon-nagyon rövid leszek, mert mi olyan kis társaság vagyunk, ugyanis 

Norvégiában mindössze 1500 embert fogadtak be ’56-ban. Én ’56-os magyar vagyok, mi így 
szoktuk ezt mondani. Norvégia azok közé az országok közé tartozik, amelyik nem akarja a 
kettős állampolgárságot, úgyhogy mi, akik ezt megcsináljuk, úgy tesszük, mint a 
kárpátaljaiak, hogy megvan a papírom, magyar állampolgár vagyok, de ezt itt mondom, és 
nem Norvégiában. Illetve Norvégiában minek mondjam?  

Sajnos mi diaszpórában élünk ott, és egyelőre a norvégok túlságosan is gazdagok 
ahhoz, hogy ők mással leálljanak valamit is csinálni. Úgyhogy mi, akik ott aktívan dolgozunk 
a magyarságért, azt mi úgy tesszük, ahogyan tudjuk. Van egy Norvég-Magyar Egyesület, 
nagyon szép ’56-os emlékeket csináltunk például a 40 éves évfordulón, az 50 éves fordulón, a 
királyt és a királynőt is elhoztuk azokra, ami sokat számít, hogy egy kisebb csoportba a király 
vagy a királynő eljön, az abszolút hab a torta tetején. Ezeket sikerült megcsinálnunk, de sajnos 
csak ellenszélben dolgozunk szépen csendben.  

A magyarok nagy része, akik most jöttek oda munkáért, jó pénzért, fizetésért, jövőt 
építeni maguknak, illetve pénzt összeszedni, ők sokan mondják, hogy visszajönnek 
Norvégiából, csak előbb összeszedik magukat. Aztán, hogy ki marad ott, ki nem, azt nem 
lehet tudni. Ezeknek a magyarságát sem lehet nagyon tudni, pedig ők a friss magyarok, a 
mostani generáció, úgyhogy a mi gyermekeink és unokáinknak a generációja ez, de hogy ezek 
mennyire lesznek magyarok, és mennyire asszimilálódnak, ezt előre nem lehet tudni. Csak 
ennyit tudok mondani róluk, hogy röviden összefoglaljam.  

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és majd azt kérem, hogy maradjon 

kapcsolatban a titkárságunkkal, mert a mi bizottságunk minden magyarral foglalkozik, bárki 
él a határon túl, akár Norvégiában is, és az a jó, hogy itt most fel tudjuk venni a kapcsolatot, 
és beszélni tudunk arról, hogy miben tudunk segíteni. 

 
DR. NAGY MÁRIA LUCIA (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégia): Köszönöm 

szépen. Amennyiben ez lehetséges, nagyon szépen köszönjük. 
(Jelzésre.)  
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr, csak egy nagyon-nagyon rövid kérdést, hogy 

Norvégiában a 2, 3. generáció mennyire tartja a magyarságát, mennyire asszimilálódtak? 
 
ELNÖK: Tessék visszaülni a mikrofonhoz! 
 
DR. NAGY MÁRIA LUCIA (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégia): Az egy elég 

nagy tragédia volt, hogy miután Norvégia óriási, 2700 ezer km2, és a tömege 4,5 millió volt 
akkor. Norvégia szegény volt, egy egyszerű ország volt, amikor mi odakerültünk, és a 
magyarokat szétszórták, ami azt jelentette, hogy Észak-Norvégiától Délig, úgyhogy nagyon 
sokan nagyon szerencsétlenek voltunk. Én Oslóban maradtam, és a legnagyobb részünk oda 
próbált visszatérni, hogy összetartozzunk.  
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Először tíz éven keresztül a Norvég-Magyar Egyesület nagyon sokat dolgozott a 
magyarokért, úgyhogy akkor tényleg igen-igen sokat tudtunk csinálni értük, de a hidegháború 
után a ’60-70-es években még nem volt utánpótlás, az csak a ’80-as években érkezett, a ’70-es 
évek végén, ami már nem is volt annyira magyar, mint inkább érdekszövetség volt 
pénzérdekekkel. Akkor annyira asszimilálódott a 2. generáció, mert nem volt tanítási 
lehetőség sem, úgyhogy ahol a családokban a papa és a mama, mind a kettő magyar volt, vagy 
amíg az iskolába nem jártak a gyerekek, addig lehetett őket tanítani magyarul, és addig 
magyarul beszéltek. Én mindig magyarul válaszoltam nekik utána is. A fiam kiválóan beszél 
magyarul, kicsit dialektussal, de beszéli a magyart. Ő most már 50 éves, de az írásbeliséget az 
iskolában már nem tanították, mert norvég iskolába jártak. A 2. generáció gyakorlatilag 
asszimilálódott, azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés kivétellel. A 3. generációban most már 
vannak olyanok, akiknek érdekes Magyarországon lenni, a kultúra, a szép épületek miatt, 
úgyhogy van egy ilyen 3., 4. generációs visszahajlás újra, de ennek már sajnos nincsenek 
olyan gyökerei, mint az én szívemben van.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Tessék még maradni! Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Sok sikert, hitet és erőt kívánok ahhoz a küzdelemhez, hogy a nyelvüket és 

magyarságukat megtartsák, kultúrájukat ápolják, ezt tiszta szívből kívánom, gondolom, 
valamennyi képviselőtársam nevében. A kérdésem arra irányul, hogy Norvégiában nem 
fogadják el a kettős állampolgárságot, de kérdés, hogy retorzió van-e. Ha valakiről kiderül, 
hogy a magyar állampolgárságot fölvette, van-e ennek valamilyen jogkövetkezménye? 

 
DR. NAGY MÁRIA LUCIA (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégia): A mai napig én 

nem tudok ilyenről. Erről mi nem beszélünk egymás között sem olyan sokat. Én megmondtam 
a barátaimnak, hogy magyar állampolgár vagyok, senki sem veheti el tőlem, mert nem adom 
vissza, kész, de mondjuk, nem mindenki ilyen kemény legény, mint én. Én magyar vagyok, és 
magyarul fogok meghalni, az biztos, de retorzióról nem tudok per pillanat. A norvégok ilyen 
szempontból elég lassúak, mint minden szempontból különben, és náluk ez egy kicsit több 
időbe kerül, hogy retorzió legyen, de kijelentették, hogy nincs kettős állampolgárság. Mi 
nagyon kevesen vagyunk magyarok Norvégiában, így sajnos könnyen szétszórnak bennünket. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és maradjunk majd kapcsolatban. 
A bizottságot szeretném tájékoztatni a jövő heti programokról. Március 20-án, kedden, 

14 órakor bizottsági ülésünk lesz, melynek napirendjén a magyar nyelvű közszolgálati média 
helyzetéről szóló tájékoztató lesz. Vendégünk lesz Havasi János kabinetvezető-helyettes, a 
határon túli kapcsolatok különmegbízottja, Belénessy Csaba vezérigazgató, Daru Gábor 
intendáns, Újhelyi Zoltán, a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettese. Továbbá beszámoló a 
Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának tevékenységéről, meghívott előadó 
Klemm József és Ambrus Attila.  

Lehetséges, hogy hétfőn is lesz egy bizottsági ülésünk, ami egy rövid, 5-10 perc lesz, 
ezt ma még nem tudjuk, a felvidéki kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat 
véleményezése tárgyában. Ez holnap kiderül, és mindenkit értesítünk. 

Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Az a kérésem, hogy ha lesz bizottsági ülés, akkor 12 

órakor, 12.30-kor legyen, mert akkor frakcióülések és egyéb elfoglaltságaink vannak. 
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ELNÖK: Így terveztük, rövidre terveztük. (Egyeztetés.) Köszönöm szépen. 
Más bejelentenivaló? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen a megjelenést. Az 

ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 10 perc)  
 

  

Dr. Kovács Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


