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Napirendi javaslat   
 

1. Tájékoztató a Székely Nemzeti Tanács tevékenységéről  
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Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

2. Döntés az Autonómia albizottság létrehozásáról  

3. Egyebek 
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A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke   
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
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Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke   
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
magyar delegációjának tagja 

Megjelentek 
Árus Zsolt, Székely Nemzeti Tanács gyergyószéki elnöke  
György Mózes Árpád, az SZNT küldöttje, a Székelyföldért Társaság 
Közhasznú Egyesület alapító tagja 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 7 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti 
összetartozás bizottsága mai ülésén. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott 
vendégeinket, illetve mindenkit, aki figyelemmel kíséri a mai munkánkat.  

Úgy tűnik, a határozatképességet elértük. A helyettesítésekkel együtt 11-en vagyunk 
jelen. Szeretném gyorsan a jegyzőkönyv számára elmondani a helyettesítéseket: dr. Kovács 
Ferenc alelnök urat helyettesítem én, dr. Hoppál Péter képviselőtársunkat Ékes Ilona 
képviselő asszony helyettesíti, Kőszegi Zoltán képviselő urat Csóti György képviselőtársunk, 
illetve dr. Stágel Bencét Kalmár Ferenc András képviselő úr helyettesíti.  

Ma három napirendi pontunk lesz. Megkérdezem, hogy a napirendi javaslatot 
elfogadják-e képviselőtársaim. Ha igen, kérem, jelezzék! (Szavazás.)  

Igen, úgy látom, egyhangúlag elfogadták. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a Székely Nemzeti Tanács tevékenységéről - Előadó: Izsák Balázs, az SZNT 
elnöke 

Az első napirendi pontunk „Tájékoztató a Székely Nemzeti Tanács tevékenységéről”. 
Vendégeink, akiket külön tisztelettel és szeretettel köszöntök, Izsák Balázs úr, a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke, Árus Zsolt úr, a széki elnök, illetve György Mózes Árpád, az SZNT 
küldöttje, a Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület alapító tagja. 

Azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű ez a mai bizottsági ülés, hiszen a Székely 
Nemzeti Tanácsról bár többször tárgyaltunk a parlamentben, illetve a parlamenten kívül is, de 
a bizottsági ülésünkön még nem vett részt, ezért újra tisztelettel köszöntöm önöket, és 
megkérem elnök urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. Köszönöm szépen. 

Izsák Balázs, az SZNT elnökének tájékoztatása 
IZSÁK BALÁZS, az SZNT elnöke: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel 

köszöntöm a Nemzeti összetartozás bizottsága tagjait, és megköszönöm a lehetőséget, hogy a 
Székely Nemzeti Tanács törekvéseiről, Székelyföldről ezen a fórumon szólhatok. 

A Székely Nemzeti Tanács Székelyföld autonómiájáért küzd a jog és a demokrácia 
eszközeivel. Ez az egyetlen célkitűzése, erre kapott mandátumot megalakulásakor a székely 
falvak és városok állampolgárai közgyűléseire összegyűlt székelyektől. Nem vagyunk 
politikai párt, nem veszünk részt a választásokon. Ezeken az állampolgári közgyűléseken, 
ahová eljöttek, és a helyi közösségek küldötteket választottak, senkinek nem ellenőrizték a 
politikai hovatartozását, ezért a Székely Nemzeti Tanácsban a különböző erdélyi, székelyföldi 
politikai alakulatok jóformán mindegyike képviselt. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy 
ez nem jelent egyfajta politikán kívüliséget, hiszen nagyon éberen és nagyon komolyan 
odafigyelünk ugyanakkor közélet történéseire, hisz fontos nekünk az, hogy mi történik a 
helyhatósági választásokon, mert egyértelmű, hogy az autonómiának elkötelezett 
önkormányzatokat szeretnénk Székelyföldre.  

A gyűlést megelőzően elnök úrral beszélgettünk, és a belső vitáink is szóba kerültek, s 
akkor a tájékoztatásban idéztem az első mondatát a Székely Nemzeti Tanács által elkészített 
törvénytervezetnek. Az a gondolat futott át a fejemen, hogy azzal indítsak tulajdonképpen, 
hiszen a Székely Nemzeti Tanács tevékenységét megismertetni úgy lehet, hogyha nagyon 
világosan és pontosan megrajzoljuk azt a célt is, amit magunk elé kitűztünk. A Székely 
Nemzeti Tanács által elkészített autonómia törvénytervezetnek, amit eddig két ízben Románia 
parlamentje elé terjesztettünk, és amelynek a harmadik beterjesztésére is sor fog kerülni, az 
első mondata valahogy így hangzik - lehet, hogy nem betű szerinti pontossággal idézem -, 
hogy Székelyföld lakossága a magyar nemzeti önazonosság védelmére önkormányzati 
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közösséggé alakul. Tehát az autonómia célja, hogy Székelyföld többségi kollektivitásának a 
magyar nemzeti önazonosságát megőrizze. Én ezzel sok félreértést is eloszlathatok, hiszen 
elhangoznak ilyen kérdések, hogy székely vagy magyar, ki a székely. Azt hiszem, hogy a mi 
céljainkban az autonómiatörekvés ilyen megfogalmazásából világosan, egyértelműen kiderül, 
hogy mi a mi célunk. Annak idején, a két háború között a román történészek, Iorgával az élen 
próbálták elhinteni azt a tévtanítást, hogy elmagyarosodott románok lennénk. Ha nem lennénk 
magyarok, akkor nagyon könnyen meg is kaphatná Székelyföld az autonómiát, de mi értelme 
lenne, hiszen az autonómiának pontosan az a lényege, hogy a közösség a kollektív identitását 
meg tudja őrizni, és ezt megőrizve kapja meg az esélyegyenlőséget az államon belül. 

A Székely Nemzeti Tanács megalakulása óta eltelt lassan nyolc év. Ez alatt a nyolc év 
alatt, ha valamit elértünk, akkor első helyen azt lehet említeni, hogy a politikai közbeszédbe 
beemeltük Székelyföldet, beemeltük Székelyföld autonómiáját, mint közösségi célt. 2003 óta 
beszél és tud a román közvélemény is Székelyföldről, még hogyha nagyon gyakran elutasító 
módon is, de beszélnek róla, tudnak róla; ez 2003-ig nem volt jellemző. Ha az ember 
visszalapozza a sajtót, akár az internetes sajtóarchívumot, de még a könyvtárakban is azt fogja 
látni, hogy 2003-tól beállt egy változás, és 2003-tól errefelé a román sajtóban is, az erdélyi 
magyar sajtóban is nagyon gyakran szerepel Székelyföld és a székely autonómiatörekvés.  

Az teljesen világos, hogy egy ilyen közösségi célt elfogadtatni úgy, hogy nem tudnak 
róla, hogy nem beszélnek róla, hogy nem ismert, ez lehetetlen. Tehát az első nagy lépés 
nyilván az volt, amit megtettünk, hogy a közfigyelmet ráirányítottuk, és ezután lehet 
megértetni, ezután lehet az európai autonómiákról beszélni, és ezután fognak odafigyelni 
többségi honfitársaink is az európai autonómiamodellekre.  

Már akkor megkezdtük, a 2004-es népszavazási kísérlettel az önkormányzatokat az 
autonómia mellé állítani. 2004-ben ez nem sikerült. El kell mondanom önöknek azt, hogy 
voltak olyan színmagyar tisztségviselőkből álló székelyföldi önkormányzatok, székely 
emberekből álló polgármesteri hivatalok, tanácsok, akik a Székely Nemzeti Tanács levelére 
románul válaszolva magyarázták el nekünk azt, hogy törvénytelen és lehetetlen, amit akarunk, 
és hogy ezért ők nem tudnak népszavazást kiírni.  

Lezajlott a Székely Nemzeti Tanács vezetőségén belül egy vita. Dr. Csapó Józsefnek 
az volt a nem is teljesen helytelen álláspontja, hogy a választók felelőssége, hogy kit 
választanak meg, nem nekünk kell bírálnunk és támadnunk azokat, akik a 
kezdeményezésünket elutasították, a közösségnek kell megismernie. Ma egy picit annyiban 
látjuk másként ezt a kérdést, hogy igen, az önkormányzatok alakításában, tanításában, 
meggyőzésében, tájékoztatásában, a választásokon az átalakításban úgy gondoljuk, hogy 
nekünk is felelősségünk van. Tehát meg kell értetnünk a közösséggel, a közösség vezetőivel, 
a székely falvak, városok lakóival és vezetőivel, hogy egy városvezetésnek, egy 
községvezetésnek a felelőssége nem áll meg a közvilágításnál, nem áll meg az 
útkarbantartásnál, ugyanis a székelységnek magasabb szintű közhatalommal felruházott 
testülete nincs, mint az önkormányzatai, tehát be kell töltenie mindazt a szerepet, amit majd 
az autonóm Székelyföldön a székely regionális parlament, székely regionális kormány 
betölthet.  

Igenis felelőssége van az anyanyelv, a kultúra megőrzésében, a kapcsolatokban az 
anyaország felé, a közösség helyben tartásában, és minden olyan kérdésben, ami talán 
normálisabb körülmények között lehet, hogy nem kimondottan az önkormányzatok feladata. 
Így nézünk most is az önkormányzati választások elé, és reménykedünk abban, hogy olyan 
önkormányzatok alakulnak Székelyföldön, amelyek szerepet vállalnak. Tehát a közösségen 
túllépünk, és a közhatalom, a létező, törvényesen elismert közhatalom is szerepet vállal. Érv 
szól amellett, hogy az autonómia elmélete szerint a központi hatalom hatásköröket, 
jogköröket ruház át a helyi hatalomra. Tehát kétszereplős ez a játék, nem elegendő a központi 
hatalomtól kérni, hanem meg kell lennie annak a helyi hatalomnak, annak a helyi hatalmi 
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elitnek, amelyik át is akarja venni azokat a hatásköröket, és ezeket tudatosan kell kérnie, ezért 
harcolnia kell, hogy ezeket a hatásköröket kapja meg.  

Az autonómiaküzdelemnek egy másik nagyon fontos szintje a kapcsolat az 
anyaországgal. Gyakran elhangzik, hogy Dél-Tirol autonómiája Ausztria hathatós segítsége 
nélkül nem valósult volna meg. Székelyföld autonómiáját Magyarország hathatós támogatása 
nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani. Én a román közvélemény felé is elmondom, és ez 
elhangzik románul is, ez nem titok, gyakori, visszatérő kérdés az, hogy milyen 
nyomásgyakorlási eszközei vannak - kérdezik a román újságírók - Magyarországnak, amivel 
rá tudja venni Romániát az autonómiára. A válaszomban azt szoktam hangsúlyozni, hogy le 
kell szokni erről, és el kell feledni a nyomásgyakorlást. A nyomásgyakorlás előtt az 
együttműködésről, a nemzetközi együttműködésről kellene beszélni, hiszen még a román-
magyar alapszerződés is államközi együttműködés tárgyának tekinti a mi helyzetünket, a mi 
jogainkat, következésképp a jogaink intézményes garanciáit is. Két uniós tagállamnak egy 
ilyen kérdést együttműködés tárgyának kell tekintenie.  

Természetes az, hogy nem lehetséges, és nem működőképes az a modell, hogy mi 
székelyek, román állampolgárok és román többség, csak mi exponáljuk magunkat, és hogy 
kétoldalú tárgyalásban érjük el, amit el akarunk érni, hiszen örökké kérdőjel maradna, hogy 
Magyarország vajon hogyan viszonyul ehhez, vagy a magyar politikai erőknek milyen 
szándékai lehetnek. Nyilvánvaló, hogy ott kell lennie Magyarországnak is, látható, 
háromoldalú, világos, áttekinthető kapcsolatban és együttműködésben épülhet fel a székely 
autonómia, amely nem sérti Románia érdekeit, nem sérti Románia területi integritását, sőt 
Romániának érdeke lehet, és ez a rendszer egy háromoldalú kapcsolatban felépíthető. Tehát 
nem nyomásgyakorlás Magyarország szerepe ebben a kérdésben, hanem nemzetközi 
együttműködés, annak minden, a nemzetközi jogba beillő szabályával együtt.  

Természetes az is, hogy marad a harmadik szint a székely autonómiaküzdelemben, és 
itt is, ha beszámolót tartok, akkor ebbe a koncepcióba minden eddigi lépésünk, 
tevékenységünk beletartozik, amely az anyaország felé irányul, beleértve a Székely Nemzeti 
Tanácsnak itt, az Országházban tartott gyűlését is, de ide tartoznak azok a rendezvények, 
közös fellépések, közös programok is, amelyeket eddig folytattunk; tehát ennek is egy külön 
fejezete van. Nagyon-nagyon sokat léptünk előre, haladtunk előre, és sikerült tudatosítani. 
Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik ennek a 
felelősségét felvállalja, és ezt nyilvánosan többször is kijelentette, miniszterelnök úr is, de 
legutoljára a Külügyminisztérium nevében Németh Zsolt államtitkár úr is azon a 
sajtótájékoztatón, melyet a Külügyminisztériumban közösen tartottunk.  

A harmadik szint a nemzetközi porond, ahol a Székely Nemzeti Tanácsnak, a 
székelységnek, mint közösségnek meg kell jelennie, és meg kell jelenítenie Székelyföld 
érdekeit, fel kell építenie a székely diplomáciát; ilyen irányban is tettünk lépéseket. 
Mondhatom azt, hogy ebből a szempontból talán a legsikeresebb a velünk hasonló sorsú, de 
mindenképpen jobban álló, és előrehaladottabb Dél-Tirol, ahol a januári látogatásunk és az ott 
folytatott tárgyalások pont erről a kapcsolatépítésről szóltak. Önálló diplomáciát próbálunk 
felépíteni, de ehhez is szükségünk van az anyaország segítségére, és a Nemzeti összetartozás 
bizottsága segítségére. 

Az eddig elhangzottakhoz még két gondolatot vázolnék, és ezzel be is fejezem a 
mondanivalómat, és esetleg, ha kérdések lesznek, azokra szívesen válaszolok. Úgy képzeljük 
el, hogy ha a Magyar Országgyűlés, a Magyar Országgyűlés szakbizottságai szerepet 
vállalnak ebben, akkor be kell építeni a jövőben a parlamentek közötti kapcsolatok építését. 
Tehát én elképzelhetőnek tartom a román parlament hasonló szakbizottságával akár a 
kapcsolatfelvételt, és ezeknek a kérdéseknek a beépítését egy parlamentek közötti 
kapcsolatba.  
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Itt megállok, mert azt hiszem, hogy eléggé hosszan beszéltem. Szerettem volna 
tömörebb lenni, de ez nem mindig sikerül nekem. Hogyha kérdések vannak, akkor igyekszem, 
hogy rövidebben, lényegre törőbben válaszoljak. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a tájékoztatóját. 
Szeretném a jegyzőkönyv számára elmondani, hogy idő közben dr. Hoppál Péter és 

Szabó Vilmos képviselőtársunk is megérkezett, ők is jelen vannak a bizottsági ülésen, akiket 
nagy szeretettel üdvözlök. 

Elnök úr említette, hogy többször és több helyen megfogalmazódott az a kérdés, hogy 
ki a székely. Ez ma már irodalmi kérdés, régebben egy jogi kategória volt, amin az idő már 
felülemelkedett. Ma nyugodtan mondhatjuk, hogy az a székely, aki annak vallja magát. Hogy 
egy kicsit a bizottsági ülés hivatalos keretét feloldjam, hadd mondjam el a kisfiam véleményét 
erről. Ő félig székely, félig magyar, és általában székely, de amikor a sötét szobába egyedül 
kell menni lefeküdnie, akkor inkább magyar. Ezt körülbelül így lehetne meghatározni ma. 
(Derültség.) 

Való igaz, hogy a székely autonómia kérdése nemcsak magukon a székelyeken múlik, 
hiszen hogyha egy kicsit visszatekintünk a történelmi időkbe, mondjuk a polgári átalakulásra, 
Magyarországon azt szokták mondani, hogy a magyar forradalom, a magyar polgári 
átalakulás és függetlenség ügye igazából három színtéren játszódott, vagy így tudta elérni az 
eredményeit, egyrészt Pest-Budán, másrészt Pozsonyban, harmadrészt Bécsben. A Székely 
Nemzeti Tanács, illetve a székely autonómia kérdése sem csak magukra a székelyekre van 
bízva. Természetesen, ha a székelyek ezt nem akarják, akkor nehéz az autonómiát létrehozni, 
tehát az egyik ilyen színtér Székelyföld és maguk a székelyek, a másik ilyen színtér Bukarest, 
a harmadik Budapest. Továbbá, ami nagyon fontos, és a Székely Nemzeti Tanács, illetve a 
Székely Nemzeti Tanács vezetői az utóbbi években óriási erőfeszítéseket tettek ebben az 
irányban is, az maga Európa, az Európai Unió, illetve - nyugodtan mondhatjuk, ha már 
városneveket említettünk - Brüsszel.  

Azt gondolom, hogyha továbbra is a Székely Nemzeti Tanács ilyen határozottan viszi 
tovább ezeket az ügyeket, és próbál odafigyelni, hogy minden színtéren jelen legyenek, és 
hogy a politikai közbeszédben jelen legyenek - ami nagyon fontos és látványos eredmény -, 
akkor azt gondolom, hogy az autonómia kérdése nem megkerülhető a továbbiakban. Ahogy 
ezt tavaly június 3-án is elmondtam Marosvásárhelyen, a Székely Nemzeti Tanács ülésén, 
nem tudjuk megkerülni a területi autonómia kérdését, illetve számunkra ez az egyetlen 
elfogadható eredménye az autonómiának, a területi autonómia. A területi autonómia elérése 
után beszélhetünk a többi fontos célról, ami az autonómiához hozzátartozik, de a területi 
autonómia kérdését nem szabad elfelejteni, illetve megkerülhetetlen, hiszen nélküle a 
székelység számára semmiféle más autonómia nem jöhet szóba.  

Elnök úr is említette az európai példákat, én azt gondolom, hogy az egyik utolsó 
követeléssel állunk fel mi magyarok az autonómiatörekvésekben, hiszen Európában, illetve az 
Európai Unió területén ezek az autonómiák már nagyon régóta működnek. Ott is 
természetesen hosszú idő előzte meg az autonómiák létrejöttét, de ezek az autonómiák mind 
működőképesek, tehát nem egy olyan követeléssel állnak elő a magyarok, illetve maguk a 
székelyek, ami ne létezne, és ne lennének erre jogi keretek, illetve ne lehetne másolandó példa 
a számunkra. Mi semmi újat nem akarunk, semmi olyat nem akarunk, ami bárkinek, 
bármilyen módon fájna, hanem csak azt, ami minket megillet.  

Természetesen a Székely Nemzeti Tanácsnak, illetve maguknak a székelyeknek is 
nagyon oda kell arra figyelni, és ez többször, több helyen elhangzott, konferenciákon is, hogy 
a Székelyföldön élő románok hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Hogyha az ott élő románok, 
akik abban a régióban kisebbséget alkotnak, el tudják fogadni ezeket a gondolatokat, és ki 
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tudják mindebből emelni azokat a pozitívumokat, ami számukra is előnyös lehet, akkor azt 
gondolom, még közelebb fogunk jutni a megoldáshoz.  

A magam részéről szeretnék gratulálni az eddig elért sikerekhez, és nagyon remélem, 
hogy minél előbb ténylegesen is sikerül létrehozni az autonómiát.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kinek van kérdése? Igen, Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Lehet, hogy nemcsak kérdésem lesz, hanem egy pár gondolatot szeretnék a tisztelt 

bizottsággal, illetőleg kedves vendégeinkkel megosztani.  
Nagyon nagy dolognak és fontos dolognak tartom, hogy a Székely Nemzeti Tanács itt 

most bemutatta az elmúlt nyolc esztendő történéseit és célkitűzéseiket, és nagyon fontos volt, 
talán még ennél is fontosabb volt, amikor itt a Magyar Országgyűlés épületében - amelyet 
most már a nemzet házának nevezhetünk az elnök úr szavai után, nagyon helyesen -, itt tudott 
egy ülést tartani a Székely Nemzeti Tanács.  

Egy nagyon világos, nagyon célratörő, és nagyon jól megalapozott koncepciót 
fogalmazott meg és képvisel a Székely Nemzeti Tanács. Ehhez csak gratulálni lehet, és ezt 
csak támogatni lehet, de én ezzel összefüggésben arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az 
anyaország támogatása nélkül, ahogy elnök úr mondta - majd erről megint egy rövid kis 
észrevételt teszek - nem valósulhat meg a székely autonómia. Ez teljesen igaz, ez pontosan 
így van, de én ennél még tovább is lépek, amit nyilván oszt elnök úr is és a Székely Nemzeti 
Tanács is, hogy ez az egész nemzet ügye. Ez nem csak az úgynevezett anyaország és a 
székelység ügye, hanem az egész nemzet ügye, ugyanúgy ügye a kárpátaljai, a felvidéki vagy 
a többi magyar nemzetrésznek is, hiszen a magyar nemzet egy és oszthatatlan, és az 
érdekeink, az érdekérvényesítésünk is csak egységes lehet. Ennek szellemében jött létre a 
Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma és a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia Tanács. Ez a három pillér, amely mentén a nemzeti 
célkitűzéseinket, érdekeinket érvényesíteni tudjuk, és együtt kell harcolni a személyelvű 
kulturális és területi autonómiáért a magyar nemzet teljes egészének, mert csak így tudunk 
sikeresek lenni. Nem lehet önállóan, külön megvalósítani egyik helyen vagy a másik helyen, 
csak egy egységes fellépésnek van esélye Európában.  

Tudjuk a hátrányos helyzetünket, tudjuk a problémáinkat, hogy mik nehezítenek 
ebben, ezt én most nem szeretném külön fölsorolni, hanem az összefogás szükségességére, az 
egységes fellépésre hívom fel a figyelmet, és ahogy együtt a Székely Nemzeti Tanács 
elnökével, Izsák Balázzsal és Árus Zsolttal meg a többiekkel a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómia Tanácsban megfogalmaztuk, mi Brüsszelben meghirdettük ezt az elvet, hogy van 
egy magyar ügy Európában, amely megoldandó. Csak azért szeretném ezt hangsúlyozni, hogy 
egyedül nem megy, az úgynevezett anyaország együttműködése nélkül nem megy, de a többi 
elszakított nemzetrész is be kell, hogy kapcsolódjon ebbe a munkába. 

Az anyaországról csak egy megjegyzést: az egyik ülésen említettem ezt, hogy én 
nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, mert bár nagyon szép, de nagyon sok és nagyon súlyos 
hátrányokat is jelent, hogyha ezt használjuk, mert azt kérdezi egy angol diplomata, hogy 
mikor mentek át Romániába a magyarok, mert az anyaország azt jelenti, hogy kibocsájtó, 
hogy kivándoroltak, elmentek onnan. Természetesen a müncheni, a londoni meg a torontói 
magyaroknak mi anyaország vagyunk, de a Székelyföld is anyaország. A ti anyaországotok 
Székelyföld (A Székely Nemzeti Tanács tagjai felé.). Most nem akarok ebbe belemenni, csak 
arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy bármilyen szépen hangzik, de félrevezető az idegen 
fülek számára, és magunknak is, mert Kolozsvár is anyaország, Kassa is anyaország.  

Nem akarom ezt tovább ragozni, csak arra szeretném kérni az elnök urat, hogy a 
bizottság tűzze napirendjére talán a tavaszi munkarendjében az ilyen terminológiai kérdések, 
kifejezések megvitatását, mint például határon túli, külhoni stb. fordulatok alkalmazását, hogy 
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legalább mi itt induljunk el. Nagy reményeim nincsenek, hogy ez átütő siker lesz, de legalább 
mi a legautentikusabb, a legfontosabb, a nemzeti összetartozás kérdésével foglalkozó 
bizottságban próbáljunk meg valami új szóhasználatot bevezetni.  

Tiszta szívemből kívánok sok sikert én magam is, elnök úrhoz csatlakozva a Székely 
Nemzeti Tanácsnak, és mindenben számítsanak a mai Magyarországra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Alelnök asszony jelezte, utána Kalmár képviselő úr következik. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy önnek és munkatársainak is megköszönjem a 

beszámolót, hiszen egy sajátságos időszakban érte el a Székely Nemzeti Tanács, amit elért. 
Hadd emlékeztessem magam is arra a történetre, amikor a Székely Nemzeti Tanács ülése itt 
volt a felsőházi ülésteremben, amelyen magam is személyesen részt vettem, és a szünetben 
egy székelyudvarhelyi idős székely atyafi odajött hozzám, és azt mondta, hogy látjuk ám, 
hogy ki van itt, és ki nincs itt. Hadd legyen ez a kiindulópontja a mai felszólalásomnak, 
csatlakozva elnök úrhoz és Csóti György képviselőtársamhoz, akár itt a Bukarest-Budapest-
Brüsszel tengelyen, hogy számomra egyetlen kérdés van, hogy tudunk-e közös hangon szólni.  

Nyilvánvalóan, egyetértve azokkal a törekvéssel, és mindazzal, amit önök ebben 
megtettek nemzetközi porondon is, de kérdés az, hogy az önök zászlaja mögé fölsorakozik-e 
valóban az egész nemzet, vagy sem. Ez vonatkozik egyébként a határon túli politikai pártokra, 
a törekvésekre is, hiszen magam is az elmúlt napokban olvastam, hogy van olyan politikai 
erő, amelyik éppen Kulturális Autonómia Tanácsot hoz létre. Kérdés az, hogy ugyanazt 
értjük-e azon az autonómián, mint amit önök szeretnének, vagy sem - és ez igaz a hazai 
politikai közegre is -, vagy időnként szemlesütve, oldalazva beszélünk erről a kérdésről. Tehát 
azon törekvések mögé, amit önök megfogalmaztak, tudunk-e mi is e mögé a zászló mögé 
fölsorakozni nyilvánvalóan, és hangsúlyozom, egyetértve azzal, amit önök ebben 
megfogalmaztak, de azt az igényemet is kifejezve, hogy reményeim szerint ez nem lesz a 
politikai küzdőtér játékszere a következő időszakban, akár a tavaszit, akár az őszit értjük rajta.  

Egyrészről megköszönve önöknek, amit tesznek, a hazai, az anyaországi és a 
nemzetközi porondon is, hiszen fogalmazhatnék úgy is, ahogy valamelyik reklámban van, 
hogy ez önök nélkül nem jöhetett volna létre. Számomra egyetlen kérdés van, elnök úr, ön 
hogy látja, tudunk-e egy kohéziót teremteni ezen törekvés mögött, hogy mindenütt, 
Bukarestben, Budapesten és Brüsszelben, hivatalos és nem hivatalos közegben ugyanazt 
értsük az alatt, amit önök megfogalmaznak az autonómiatörekvésekben, az önök által 
felvázolt törekvések mögé föl lehet-e sorakoztatni mindenkit? Szerintem ez kulcskérdés a 
jövőben, hiszen, ha ebben közös hangon, vagy egy hangon szólunk, akkor sokkal könnyebb 
kiállni harmadik személyekkel vagy nemzetekkel szemben, vagy akár Európa irányába, ami a 
törekvéseinket jelenti. Azt üdvözlöm, hogy önök abszolút a politikai küzdőtéren és erőtéren 
felülemelkedve teszik ezt a folyamatot, és kovászai ennek a folyamatnak. 

Azt kérdezem öntől, elnök úr, hogy egyrészt hogy látja, hogy a közeli jövőben lehet-e 
egy ilyen kohéziót összekovácsolni, és hol tudunk esetleg mi, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága ebben az önök segítségére lenni. Örülnék, ha elnök úr arról is szólna, ami az 
európai porondra lépést jelenti, az aláírások gyűjtésével kapcsolatos kérdést, hiszen 
nyilvánvalóan az is fontos kérdés, hogy az anyaországi kormányzat részéről milyen 
támogatásuk van önöknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Először is megmondom őszintén, miért 
örülök én a Székely Nemzeti Tanács megalakulásának, és miért gondolom zászlóshajónak. 
Azért - hogy folytassam, amit Szili Katalin alelnök asszony mondott -, mert föléemelkedett a 
politikai küzdőtérnek. Úgy gondolom, hogy azokon a területeken, ahol ennyire kevesen 
vagyunk, nem a politikai pártok fogják megoldani a magyar kérdést, hanem az ilyen típusú 
szerveződések, mint a Székely Nemzeti Tanács. A szórványban is ugyanezt kellene csinálni, a 
Felvidéken, Kárpátalján, vagy Délvidéken is ugyanezt a modellt kellene követni. A székely 
székek évszázadok óta nem pártok alapján szerveződtek, hanem székek alapján, ahol a helyi 
érdekek megjelentek, és ezeket az érdekeket próbálták koordinálni - hogy mostani szót 
használjak -, próbálták összehangolni ahhoz, hogy a dolgok jól menjenek. 

Mint az Európa tanácsi magyar küldöttség tagja, megpróbáltam, és megpróbálunk 
eredménnyel működni. Itt van mellettem Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunk is, aki szintén 
az Európa Tanácsban működik, valamint Szabó Vilmos az MSZP részéről, Hoppál Péter a 
Fidesz részéről szintén, és mi megpróbáltunk eredményesen működni, az autonómia kérdését 
előre vinni az európai színtéren, mindig-mindig felhozzuk, és asztalra tesszük a magyar 
autonómia, a székely autonómia kérdését. A bizottság lehet, hogy még nem tudja, ezért most 
elmondom, hogy megalakult a kisebbségi albizottság Strasbourgban, amelynek elnöke Kovács 
Elvira délvidéki képviselő asszony lett, és én a tagja vagyok, mint magyar képviselő; ennek az 
albizottságnak komoly szerepet szánunk ebben a küzdelemben.  

Hadd köszönjem itt meg az elnök úrnak és az egész Székely Nemzeti Tanács 
vezetésének azt, hogy úgy ítélték, hogy idén a Gábor Áron-díjat az Európa tanácsi magyar 
delegációnak adják. Felemelő volt Marosvásárhelyen, március 11-én átvenni ezt a díjat a 
kultúrpalotában, és ami az én személyemet illeti, felemelő volt az az érzés, hogy beszédet 
mondhattam a székely mártírok emlékművénél. Erre a marosvásárhelyi ünnepségre 
visszatérve, visszautalva, mivel románul beszélek, a román sajtó nagy érdeklődéssel fordult 
felém, és románul nyilatkoztam is nekik, ami meg is jelent széles körben a román sajtóban 
azzal a címmel, hogy én milyen időkifutást jósolok a sikernek. Én azt mondtam, hogy ez tíz és 
húsz év között jöhet létre, és ezt így vette át az Agerpres, Rompres, a Mediafax, ezzel a 
címmel hozták a hírt. 

Én úgy gondolom, mindenképpen van esélye a székely autonómiának, ezt hajtani kell, 
mert anélkül nem lesz. A román újságíróknak elmondtam, hogy úgy, ahogy az elmúlt 
évszázadokban mindig nyugat felől fújta a szél az új ideológiákat és az új trendeket, legyen az 
politikai, társadalmi vagy gazdasági, nyugatról kelet felé, ezért a nyugaton működő 
autonómiákat előbb-utóbb csak ide fújja, és előbb-utóbb csak kikopik az a sztálini 
gondolkodású generáció Közép-Kelet-Európából, aki egyszerűen nem érti ezt a kérdést. A 
román sajtóban érdekes volt látni a kommenteket, a hozzászólásokat ezekhez a cikkekhez, 
amelyek megjelentek március 11. után. Ott egy szimpátiáról biztosító hozzászólás sem volt, 
sőt, de nem akarom idézni, hogy miket mondtak.  

Nem akarok túl hosszú lenni, még egy dolog van, ami érdekesnek tűnt, elnök úr, és ezt 
a gondolatot jó volna továbbvinnünk. Elnök úr mondta, hogy jó volna összejönni a román 
parlamentnek az ugyanilyen típusú bizottságával, ha van ilyen, de nem tudom, hogy milyen 
bizottságok működnek. (Izsák Balázs: Ha más nincs, akkor a külügyi bizottsággal.) Ez jó 
volna, annál is inkább, mert a külügyi bizottságnak egy magyar ember a tagja, Korodi Attila. 
Ez jó volna, ezt lehetne javasolni a jövőben, hogy vitassuk meg ezeket a kérdéseket, mert 
nekik is vannak ilyen problémáik a határon túl, és azért azt el kell mondjam, hogy Ukrajna 
kérdésében nagyon jól össze tudtuk adni az aláírásainkat, román, moldáv és magyar 
képviselők annak érdekében, hogy felszólítsuk az ukrán Központi Választási Bizottságot, 
hogy milyen körzeteket alakítson ki a következő választásokra.  

Még egy nagyon rövid gondolatra kérek időt. Ez a Székely Nemzeti Tanács én úgy 
gondolom, hogy egy hiánypótlást is megold. Miért? Azért, mert az ember úgy gondolná 
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logikusan, hogy ha a Székelyföldön vannak magyar önkormányzatok, ahol az önkormányzati 
képviselőknek 100 százaléka magyar, akkor ezeknek az önkormányzatoknak az 
összefogásával nem is kellene itt autonómiáról beszélni, hanem egyszerűen úgy viselkedünk, 
mintha autonómok volnánk, és kész. De ilyet, hogy magyarul írtok, és románul válaszol egy 
magyar önkormányzat! Ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Arról most szavaznunk kell, hogy Gaudi képviselő úrnak megadjuk-e a szót, de 

gondolom, hogy megadjuk, ugyanis jelezte a képviselő úr, hogy el kell mennie. (Gaudi-Nagy 
Tamás: Nem, nem, tudok maradni végig.) Ha nem jelezte, akkor most nem adjuk meg a szót, 
hanem átadjuk Szávay képviselő úrnak.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelettel üdvözlöm én is körünkben elnök urat és munkatársait, és szeretnék én is 

azokhoz csatlakozni, akik gratulálnak, és megköszönik azt a hihetetlen munkát, amit önök az 
elmúlt években, évtizedben végeztek. Alelnök asszony úgy fogalmazott, azt kérdezte, hogy be 
tudunk-e állni mindannyian e mögé a zászló mögé, és a Jobbik e mögé a zászló mögé teljes 
egészében beállt, erről azt gondolom, hogy biztosítottuk a Székely Nemzeti Tanácsot, 
mindazonáltal szeretném jelezni, hogy ezt magunk sem tekintjük pártügynek. 

Örülünk annak, hogy ennek a kérdésnek a fontosságában, illetve az 
autonómiatörekvések támogatásában nagyjából egység mutatkozik a parlamenti pártok között. 
Többen hallottuk, hogy az MSZP részéről is voltak már ilyen megnyilvánulások az elmúlt 
hónapban, ezt mi nagy eredménynek tartjuk a Magyar Szocialista Párt korábbi években, 
évtizedekben tapasztalt hozzáállásához képest. A legkomolyabban mondom, hogy ezt 
üdvözöljük, illetve azt is, hogy az LMP ezzel a kérdéssel már korábban, a választási 
programjában is foglalkozott. Tényleg egy kulcskérdésnek tartom alelnök asszony felvetését, 
ugyanakkor vannak ezzel kapcsolatban aggályaim, és engedjék meg, hogy ezeket megosszam 
önökkel két irányból.  

Egyrészt szomorúan látjuk azt, és kérem kormánypárti képviselőtársaimat, akik ennek 
a bizottságnak a tagjai, hogy nem látjuk általában a kormánypártok, főleg nem a kormány 
részéről a konkrét és tettekben megnyilvánuló elkötelezettséget az önrendelkezési törekvések, 
illetve a székely autonómia támogatásának ügyében. Három dologra hadd utaljak! Az elnök úr 
által is említett SZNT-ülésre, ami itt volt a Házban, ezen a kormány egyetlenegy képviselője 
sem jelent meg, ezt szeretném hangsúlyozni. (Gaudi-Nagy Tamás: De, volt 
kormányképviselő.) Sem Semjén Zsolt, sem Orbán miniszterelnök úr… (Gaudi-Nagy Tamás: 
Ángyán József ott volt.) Jó, akkor Ángyán államtitkár úr jelen volt.  

Tamás, ne haragudj, de ne cáfolj már meg! (Derültség. - Gaudi-Nagy Tamás: A 
valóság az valóság. Bár már nincs is a kormányban.) Ángyán államtitkár úr jelenléte mellett 
is, úgy gondolom, feltűnő volt a kormány és a kormánypártok vezetőinek a hiánya erről az 
ülésről, mint ahogyan a kormány és a kormánypárti képviselők közül a köztünk jelenlévő 
képviselőtársaim sem támogatták azt, hogy az új magyar alkotmányba az önrendelkezési 
törekvések támogatása - amit a Jobbik javasolt - bekerüljön.  

Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, akik itt jelen vannak - Csóti György 
képviselőtársam kivételével -, éppen a tegnapi napon szavazták le a parlamentben azt, hogy a 
nemzeti örökségről szóló javaslatban a kulturális autonómiára való utalás, illetve ennek 
fontosságára való utalás bekerüljön. A szavazási jegyzőkönyv alapján a Jobbik képviselői 
mellett ezt Simicskó István a KDNP-ből, Dorosz Dávid az LMP-ből és Ivády Gábor független 
képviselő szavazta meg, Szili alelnök asszony nem volt jelen, Csóti képviselőtársam 
tartózkodott, és a bizottság összes fideszes és KDNP-s képviselője erre a javaslatra nemet 
mondott.  
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A másik kérdés, és ez önhöz szólna kérdésként, elnök úr, két probléma. Egyrészt az, 
hogy önök annak idején kezdeményeztek egy európai szintű aláírásgyűjtést, amelyhez 
tudtommal minden parlamenti párt kinyilvánította a támogatási szándékát, ehhez képest most 
úgy tudom, hogy Tőkés püspökék egy hasonló célú aláírásgyűjtéssel próbálkoznak. 
Szeretném, ha néhány szóban tájékoztatna minket elnök úr, hogy ez a kettő hogyan viszonyul 
egymáshoz, mert a sajtóhírek alapján ez némileg problémásnak tűnik, azt hiszem. 

A másik, amire alelnök asszony is utalt, és itt hadd legyek konkrétabb ezzel 
kapcsolatban, hogy nem oltják-e ki egymást a különböző kezdeményezések. A Székely 
Nemzeti Tanács - számunkra legalábbis - a székely autonómiatörekvések legfontosabb és első 
számú letéteményese, emellett van egy Kárpát-medencei Autonómia Tanács, emellett az 
RMDSZ a napokban megalakította a Kulturális Autonómia Tanácsot, amit egyébként az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács már azonnal bírált, és szemfényvesztésnek minősített. 
Továbbá a mai ülés napirendjén van szó arról, hogy a bizottság egy kulturális autonómia 
albizottságot kíván létrehozni, illetve emellett van még a parlamentnek egy informális 
„Székelyföldért” munkacsoportja. Ebben a rengetegben hogyan látja elnök úr az eligazodást, 
illetve hogy ezek a különböző testületek és kezdeményezések elnök úr véleménye szerint 
hogyan viszonyulnak egymáshoz? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül szeretne-e valaki még 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. Gondolom, mindenki egyetért azzal, 
hogy Gaudi képviselő úrnak adjuk meg a szót. (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen. Tessék! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget. 

Tisztelettel üdvözlöm én is a Székely Nemzeti Tanács vezetőségét, a bizottsági tagtársakat, a 
tagokat, elnök urat, alelnök asszonyt, az Autonómia albizottság jövendőbeli elnökét (Kalmár 
Ferenc András felé,), bár, ki tudja, hogy a döntés hogyan alakul, de én úgy érzem, hogy 
esélyes erre a pozícióra.  

Mindenesetre azt szeretném először elmondani, hogy maximálisan egyetértek Csóti 
Györggyel, Kalmár Ferenccel, és Szili Katalin is utalt erre, hogy ez a vita egy olyan húzó 
ügye a nemzet stratégiai ügyeinek, az egész nemzetpolitikának egy olyan húzó zászlóshajója, 
ahogy Kalmár Ferenc fogalmazott, amelyben a 80% - 20% szabály alapján úgy érzem, hogy 
80 százaléknyi energiát kell a Székely Nemzeti Tanács törekvéseire fordítani - a többi 
erőforrást is megfelelően, célszerűen kell felhasználni -, de úgy érzem, hogy az az 
erőráfordítás, amely a Székely Nemzeti Tanács törekvéseit támogatja, a székely 
önrendelkezés megvalósítását elősegíti, az rövid időn belül megvalósulhat. Én sokkal 
optimistábban látom ezt, Ferivel ezt megbeszéltük, nyilván ő sem így érti, hogy 15-20 éves 
kifutása lehet a területi autonómiának, mert úgy érzem, hogy akár egy-két éven belül dűlőre 
vihető ez a kérdés. Ha a magyar állam ebben nagyon eltökélten vesz részt, és ebben tényleg 
igaza Szávay Istvánnak, hogy itt a kormánynak sokkal konkrétabb, sokkal kézzelfoghatóbb 
formában kell ennek az ügynek a támogatására felvonulnia, akkor áttörés következhet be, 
határozottan úgy érzem.  

Egyelőre a nemzetközi fórumokon jól állunk. Beszámolt Kalmár Ferenc 
képviselőtársunk arról a határozatról, a tavalyi 1832/2011. határozatról, amellyel úgy érezzük, 
hogy egy óriási lökést tudtunk adni a Székely Nemzeti Tanács autonómiaküzdelmeihez, 
figyelemmel arra, hogy ebbe a nemzetek szuverenitása kérdését taglaló határozatba 
gyakorlatilag kifejezetten be tudtuk emeltetni a területi autonómia Európa tanácsi tagállamok 
területén történő biztosítását, visszautalva a nevezetes 1334/2003. Gross-féle határozatra. Úgy 
érzem, hogy ez óriási lehetőség. Én a magyar diplomáciától azt várom, azt várjuk el 
mindannyian, székelyek - nekem is vannak székely felmenőin - és magyarok, tehát az 
összmagyarság azt várja el, hogy a magyar diplomácia egy nagyon határozott, tudatos 
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stratégiával, taktikai lépésekkel, a nemzetközi fórumokon haladva az együttműködés, és ha 
kell, a nyomásgyakorlás elveivel, egyben Romániával kétoldalú szinten tulajdonképpen 
kényszerítse ki együtt a Székely Nemzeti Tanáccsal ezeket az önálló hatásköröket. A külügy, 
hadügy, pénzügy kivételével lényegében egy önálló létformát, amely önálló kormányzatot, 
önálló parlamentet jelent, önálló döntéshozatalt a pénzek felől, hiszen a pénzek, a helyi adók, 
a helyi jövedelmek önálló kezelése nélkül ez nagyon nehéz. 

Katalónia mintáját szeretném csak felidézni ebben a vonatkozásban. Amikor ott jártam 
a katalán parlamentben tavaly, nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt, ezt elmondtam a 
Székely Nemzeti Tanács tavalyi ülésén is, hogy amikor bemutatta egyik képviselőtársam a 
parlament különböző pártjait, akkor úgy jellemezte a katalán pártokat, hogy ez a katalán párt 
néhány év múlva szeretné az önrendelkezést, ez a párt egy-két év múlva, ez a párt már holnap, 
ez a párt pedig már tegnap szerette volna. Elmondták, hogy gyakorlatilag, lényegében egy 
teljes összezárás van a katalán parlamentben, mindenről vitatkozhatnak, adókról, 
tisztségekről, bármiről, de az, hogy ők egy irányba mennek, az szentírás.  

Még egy tapasztalatomat szeretném megosztani. A dél-tiroli Karl Zeller 
képviselőtársunkkal folytattam egy sajtónyilvános beszélgetést a múltkori, a januári ülésen, 
ahol röviden elmondta, engem nagyon megragadó módon, a három fő elemét az ő sikerüknek, 
hogy mi volt a dél-tiroliak titka. Egy kőkemény politikai egység volt, ez az elsőszámú feltétel, 
egy nagyon szívós, nagyon kitartó jogérvényesítő munka, szisztematikus munka, és az 
anyaország támogatása. Tehát ez a három eleme a sikernek. Mi nagyon bízunk benne, hogy 
ebben tovább tudunk lépni. Nagyon köszönjük, és nagyon megtisztelőnek érezzük a Gábor 
Áron-díjat, amit a delegáció kapott. Remélem, hogy a delegáció minden tagja innen kezdve 
még elhivatottabban fog ennek az ügynek az érdekében dolgozni.  

Végül konkrétan csatlakoznék Szili Katalinhoz a kérdésfeltevésemmel Izsák 
Balázshoz, hogy hogyan tudná megfogalmazni, milyen segítséget vár a Székely Nemzeti 
Tanács - akár diplomáciai, akár pénzügyi, akár bármilyen szinten - a magyar államtól arra, 
hogy ezeket a törekvéseket megvalósítsa, különösen annak fényében, hogy a legutóbbi 
kétoldalú külügyminiszteri találkozó után a román külügyminiszter kinyilvánította, hogy 
gyakorlatilag az autonómia nem lehet téma a két állam kétoldalú viszonyában, és tudtommal a 
magyar diplomácia erre nem nagyon reagált, sőt, egyáltalán nem reagált. Jó lenne, ha ezek a 
labdák nem maradnának leütve, úgyhogy ennek szellemében kívánok további sok sikert, és mi 
a magunk részéről a mostani, a jövő heti, áprilisi közgyűlésen is napirendre fogjuk ismételten 
venni a székely önrendelkezés ügyét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Hoppál Péter képviselő úr, tessék! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnökség! A Székely Nemzeti Tanács nyilvánvaló 

mindannyiunk szemében az önrendelkezés alapfeltétele vagy előfeltétele, ilyen értelemben 
fontos, hogy ez a bizottság köszönje meg az önök munkáját, hiszen az önszerveződés 
történelmi előzményei ismertek, már el is hangoztak, nyilván az ülésen nem kell 
megismételni, és vannak párhuzamosságok is ebben a kérdésben a történelmi 
Magyarországon, ha csak a középkori szász Universitas önrendelkezési hagyományát 
említjük.  

A Székely Nemzeti Tanács intézményes működése azt hiszem, sokkal inkább igényli 
azt, hogy lassan, sőt, talán hatékonyan ne a protokolláris szerveződés és kapcsolatok szintjén 
működjön, mármint, ami a mostani Magyarországot illeti, hanem valóban átkerüljön ez az 
operatív szintre. Tehát én abban bizakodom, hogy folyamatosan ezek a találkozók el fogják 
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érni azt, hogy egy operatív és hatékony együttműködés alakulhat ki, ami a Székely Nemzeti 
Tanács célkitűzéseit Magyarország részéről segíteni képes.  

Azt hiszem, nagyon fontos lépés lesz majd a parlament részéről - éppen a mai napi 
napirendjeink között -, Szávay István képviselő urat egy picit pontosítva, hogy nem kulturális 
autonómia, hanem Autonómia albizottság létrehozása történhet meg a mai napon. Tehát ez 
egy nagyon fontos lépés lesz, és a parlamenti diplomácia irányából ez a gesztus egy 
történelmi pillanat lesz. Továbbá nagyon fontos, hogy Magyarország külügyi stratégiájában 
egyfajta harmonizáció történhessen ebbe az irányba, és harmonizáció történhessen a Székely 
Nemzeti Tanács célkitűzései irányába is.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam nagyon érzékenyen említette, hogy a román-
magyar bilaterális kapcsolatok szintjén is bizony-bizony el kell kezdeni azt a fajta munkát, 
ami évekre szól, de azt a munkát is, ami szerintem fontos lenne, hogy ők ne egyfajta negatív 
attitűdből szemléljék ezt a történetet, hanem partnerként zárkózzanak föl e mögé az ügy 
mögé, mint egy európai megoldás lehetősége mellé. Emellé természetesen oda kell tenni, 
vagy inkább mögé oda kell tenni, a felsoroltak mögé - a parlamenti diplomácia, a külügyi 
működés, a román kapcsolatok mögé - az európai intézmények által nyújtott lehetőségeket. 
Ezek számát lehetséges, hogy valaki úgy ítéli meg a félig töltött pohár esete folytán, hogy 
kevesek, de ami itt elhangzott, Kalmár Ferenc és Gaudi-Nagy Tamás érdemeit alá kell 
húznunk valóban a korábbi évben, a tavalyi évben tett Európa tanácsi indítványuk okán. 
Igenis vannak eszközök és lehetőségek, és az Európai Unióban is, tehát az Európai 
Parlamentben is történtek már erre vonatkozó segítő szándékú lépések.  

Szögezzük le, hogy vérmérsékletünk különböző, szögezzük le, hogy a politikai 
ars poeticánk itt a bizottságban is különböző, mégis az érzékelhető, hogy a cél iránt 
összefogni képes erők ülnek az asztal mellett. Ez egy borzasztó fontos szempont, és hogyha 
ezt mi magunk is szem előtt tartjuk, akkor én nagyon bizakodó vagyok, hogy a Kalmár Ferenc 
képviselőtársam által említett tíz-húsz év helyett talán a következő, a most induló romániai 
politikai négyéves ciklust követő ciklusra megérhet ez a történelmi helyzet; Szili Katalinnal itt 
össze is bólintottunk. Talán megérhet ez a történelmi helyzet korábban, hogy ne tíz-húsz 
évben gondolkodjunk, hanem korábbi célt is kitűzhessünk, és mintegy öt-nyolc év 
időtartamában lehetne talán meghúzni ezt a vonalat.  

Az a kérdés csak, zárásul, hogy mi a szükséges a Székely Nemzeti Tanács számára a 
felsoroltak közül, illetve hogy a Magyar Országgyűlés a mostani lépései mellett, illetve a 
magyar kormány, majd a bizottság elnöksége közvetítésével milyen segítséggel tud lenni ezen 
célok elérése iránt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Elnök úr, sok hozzászólás volt, kérdések is, és úgy tudom, hogy negyed kettőkor 

kezdődik a következő programjuk, úgyhogy kérem, próbáljon meg válaszolni. 

Izsák Balázs, az SZNT elnökének válaszadása 
IZSÁK BALÁZS, az SZNT elnöke: Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, mert 

nagyon-nagyon fontos dolgok hangzottak el, én megpróbálok minél tömörebben válaszolni.  
Szili Katalin kérdezte azt, hogy a kohéziót hogyan tudjuk megteremteni, és a későbbi 

kérdezők is utaltak hasonló értelemben a lehetséges együttműködésre más erdélyi 
szervezetekkel. Tudni kell azt, és ki kell mondani, hogy 2003-ban, amikor a Székely Nemzeti 
Tanács megalakult, abban a pillanatban egyetlen közképviseleti szervezete volt a romániai 
magyarságnak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amely riválist látott a Székely 
Nemzeti Tanácsban. Ez egy picit változott, az ő viszonyulásuk is, amikor kiderült az elmúlt 
nyolc évben, hogy nem fogunk a választásokon indulni, és nem vagyunk sem az 
önkormányzati, sem a parlamenti választásokon versenytársak, tehát nem így kell kezelni 
minket.  
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Bizonyos értelemben észrevehető volt egy változás, de továbbra is megvannak még, 
léteznek a kommunikációban gátak, akadályok. Konkrétumot mondok: pont az uniós polgári 
kezdeményezés ügyében kértem az erdélyi magyar pártok vezetőitől, külön-külön 
mindenkitől egy egyeztetést, tárgyalást, és Kelemen Hunor válasza elutasító volt. Nos, én úgy 
gondolom, továbbra sem mondok le arról, hogy tárgyaljunk. Az, hogy mi legyen a megoldás, 
azt előre nem lehet megmondani, de legalább azt, hogy megbeszéljük, hogy egymást 
kölcsönösen tájékoztassuk, én úgy gondolom, hogy nem természetes és nem helyes ez elől 
elzárkózni.  

Mindenképpen fogok újabb próbálkozást tenni ebbe az irányba, és itt is kérhetek 
önöktől segítséget, hiszen lehet, hogy önök között is van olyan, akinek jobb kapcsolatai 
vannak, és egy közvetítőnek, egy politikai mediátornak a szerepét el tudnák vállalni, hogy 
érdemi tárgyalást tudjunk folytatni az uniós polgári kezdeményezés tartalmáról, hiszen 
személyes meggyőződésem, hogy a nemzeti kérdésekben, a magyar nemzet dolgaiban nincsen 
ilyen dolog, hogy belügy. Most azokkal az erdélyi politikusokkal vitázom, akik úgy tekintik, 
hogy az erdélyi magyarság, ezen belül akár a székelység ügye is ránk tartozik, és a 
magyarországi politikusok ebbe ne szóljanak bele. Ez egy abszurd megközelítés, az én 
számomra teljesen elfogadhatatlan. Ezek a mi közös dolgaink, és az lehetetlen, hogy mi a 
közös dolgainkba ne szóljunk bele. Egy magyar nemzet van, még akkor is, ha a trianoni 
határok szétdarabolták.  

Miben lehet segíteni? Arra a kérdésre is válaszolok ezzel, hogy megpróbálom újra az 
együttműködést, és segítséget kérek önöktől is, hogy akár Kelemen Hunorral is létrejöjjön egy 
kétoldalú egyeztetés, ami persze nem is muszáj. Ez nem egy nyílt levél volt, nem 
sajtónyilvános konzultációt kértem, hanem érdemi tárgyalást az uniós polgári 
kezdeményezésről, és ha már itt tartunk, akkor egyúttal válaszolok a Tőkés László-i 
kezdeményezésre is.  

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács, amelynek különben a Székely 
Nemzeti Tanács az egyik kezdeményezője volt annak idején, február 3-án, egyetlen napirendi 
ponttal gyűlt össze Budapesten, hogy egyeztetést folytasson az uniós polgári 
kezdeményezésről. Ezen háromféle elképzelés hangzott el, az Erdélyi Magyar Néppártté és az 
RMDSZ-é a Székely Nemzeti Tanács elképzelése mellett. Az is elhangzott - jelen voltak a 
magyar Külügyminisztérium szakértői -, hogy egy általános kisebbségvédelmi 
kezdeményezés nem fog átmenni a bizottságnál, ugyanis az uniós polgári kezdeményezést 
nem lehet csak olyan hatáskörben elindítani, ami a bizottság hatásköre. Tehát ilyen 
értelemben a Székely Nemzeti Tanács elképzelése az, amely ezt a próbát kiállná, és 
nyilvántartásba lehetne vétetni.  

Tájékoztatásul mondom el, hogy Tőkés Lászlóék részéről történt közeledés olyan 
értelemben, hogy jelezték most már, újabban nekem személyesen is, hogy felvállalják a 
Székely Nemzeti Tanács elképzeléseinek a támogatását. Egy szakértői véleményt várnak még 
a magyar Külügyminisztériumtól, és utána az elindított február 3-a logikus folytatásaként 
szintén a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsban döntenénk el azt, hogy melyik 
elképzelés mellé állunk.  

A kompromisszumot keresve felajánlottam azt, hogy amennyiben egy általános 
kisebbségvédelmi kérdésben, azokban a kérdésekben, amelyeket az RMDSZ megfogalmazott, 
amiket Tőkés Lászlóék megfogalmaztak, egy petíciót akarnak elindítani, amelyben az uniós 
polgárok petíciós jogára építve kérik azt, hogy a koppenhágai kritériumok betartását továbbra 
is kövessék valamilyen módon, hiszen az képtelenség, ami Szlovákiában is történt, hogy 
ugyan megfelel a csatlakozás előtt a koppenhágai kritériumoknak, de utána már nem, és ezt 
teljesen rendjén valónak találják. Tehát igen, meg lehet fogalmazni, de az nem uniós 
kezdeményezés, mert az egy jogszabályra vonatkozik, és ilyen tekintetben jogszabályt nem 
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lehet elfogadni. Az Unió logikájába azért beleillene, hiszen a koppenhágai kritériumok sem 
kerültek bele a lisszaboni szerződéssel a két alapszerződésbe.  

Tehát van élet a szerződéseken kívül, van élet az Európai Unióban az uniós polgári 
kezdeményezésen kívül, a petíciós jogra építve el lehet indítani ezt a kérdést, és mi vállaljuk, 
hogy segítünk ebben. Kérjük, működjünk együtt abban, hogy Székelyföldnek ezt a 
lehetőséget, amivel a gazdasági diszkriminációt uniós szinten kizárjuk azon régiók esetében, 
amelyek egy nemzeti kulturális sajátosságokat őriznek, hogy fogjunk össze ebben a 
kérdésben, és cserébe mi is segítünk egy uniós szintű petícióhoz aláírásokat gyűjteni. Itt 
nincsenek számok, korlátok, de igenis egy mozgalmat el lehet indítani. Tehát azt kérem, hogy 
miután ezt a törekvésünket megismerték, segítsenek, és avatkozzanak be a mi belügyeinkbe.  

A másik kérdés az volt, elhangzott - Kalmár Ferenc mondta -, hogy az 
önkormányzatok összefogása talán elegendő lenne. El kell mondanom, hogy az sem jött össze 
magától. A Székely Nemzeti Tanács 2009-ben a székelyföldi önkormányzatok nagygyűlését 
kezdeményezte pontosan azért, hogy tudatosítsuk az önkormányzatokban. Beletartozott ez a 
küzdelemnek abba a lépcsőfokába, amikor az önkormányzatokat próbáljuk megnyerni az 
autonómiaküzdelemnek, és ez sem ment simán, mert végül is két önkormányzati nagygyűlés 
lett, egymás után, két különböző napon. Mi elmentünk az RMDSZ által meghirdetett 
önkormányzati nagygyűlésre, jelezve azt is, hogy mi egy kérdésről, egy Székelyföldről 
beszélünk, még hogyha abban a pillanatban, 2009 szeptemberének elején a konszenzus szintje 
itt tartott, akkor is.  

A Székely Nemzeti Tanács ülésén valóban nem vett részt a magyar kormány. Én ma, 
2012-ben ennek nagyon nagy hangsúlyt és nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítanék. 
Beszélhetünk róla őszintén, nyíltan, de akkor azzal kell kezdenem, hogy valószínű, mi is 
követtünk el a szervezés során kommunikációs hibákat. Semmiképpen nem értelmeztük úgy 
abban a pillanatban sem, de sem azután, hogy Magyarország kormánya ne támogatná 
Székelyföld autonómiatörekvését, ilyen értelmezést ennek nem adtunk, és nem is gondoltunk 
erre. Nyilván megpróbáltuk a magunk számára is olyan értelemben levonni a tanulságot, hogy 
jobb kommunikációt kell fölépítenünk, és a magunk részéről el kell kerülnünk azt, hogy 
ügyetlenkedjünk a szervezés során és annak megelőző szakaszában. Meggyőződésem, hogy 
Magyarország kormánya - vezetői nyilatkozatainak megfelelően - egyértelműen támogatja 
Székelyföld autonómiáját, és mi minden tárgyalásban, minden kezdeményezésünkben ebből 
indulunk ki.  

Mit várhatunk, milyen segítséget várhat a Székely Nemzeti Tanács? Azt hiszem, hogy 
eddig is többször érintettük ezt a kérdést, mert ez nagyon szerteágazó, és nagyon sok területre 
kiterjed. Alapvetően, ha a politikai akarat megvan a Székely Nemzeti Tanács törekvéseinek, 
Székelyföld autonómiájának a támogatására, akkor ezt a kérdést szinte megfogalmazni sem 
kell, hiszen mindig megtaláljuk együtt azokat a külpolitikai diplomáciai lépéseket, államközi 
kapcsolatban a megfelelő lépéseket. Ilyen értelemben én még a Martonyi-Diaconescu-féle 
találkozót is átértékelném, hiszen mi személyesen kértük azt, hogy ezt a kérdést a magyar 
külügy vesse fel Bukarestben. Nem voltak illúziónk a román diplomáciát illetően, hogy mi 
lesz rá a válasz, de el kell dönteni azt, hogy ha elutasító a válasz, akkor eleve nem fogjuk a 
kérdést fölvetni? Nem, nem lehet. Tehát igen, helyes volt az a lépés, még akkor is, ha a válasz 
elutasító volt, ugyanis a román politikai elitnek az autonómiát elutasító része igen 
kényelmesnek és jó dolognak tartaná azt, hogy ne is kelljen elutasítani, hogy egyáltalán erről 
ne beszéljünk. Mi erről beszélni fogunk, bár tudjuk, hogy ebben a pillanatban egy elutasításba 
ütközünk, azonban idővel, ha nagyon lassan is, de ez is változik.  

Annyit jegyzek meg itt, hogy azzal a román Belügyminisztériummal, amelyik 2003-
ban, a megalakuláskor az aktivistáinkat járőr kocsikkal szedte össze, és hordta be a 
rendőrségre, és 15 év börtönnel fenyegetett meg minket, most egy eléggé civilizált hangú 
levelezésben vagyunk, mert petícióinkra, beadványainkra érdemi válaszokat kapunk, és a 
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„nem létező” Székely Nemzeti Tanácsnak címezik, amiről valamikor azt is elmondták, hogy 
ez tulajdonképpen nincsen, tehát most egy nem létező szervezet nevét írják a borítékra és a 
megszólításba. Én azt hiszem, hogy alakítható ez, de rendkívül kitartónak és szívósnak kell 
lenni, és el kell gondolkodnunk nekünk is azon, hogy az ilyen fellépéseket hogyan 
kommunikáljuk. Elő kell úgy készíteni, hogy az ne egyértelműen a kudarc vagy a negatív 
üzenet jöjjön le ebből.  

Tehát az, hogy Diaconescu a kérdést elutasította, de könyörgöm, Martonyi viszont 
felvetette, mert másképp nem utasította volna el. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A jószomszédi 
viszony miatt nem merünk erről beszélni.) Tehát ez így történt, másként nem történhetett. 
Magának a hírnek a logikájából is ez következik. Meg kell azért tanulnunk azt, hogy egymást 
segítve küzdjünk az autonómiáért, és ne mondjunk le róla, bármilyen elutasításba is ütközünk, 
s ezt tudnia kell a román közvéleménynek és a román kormánynak is, hogy erről úgysem 
fogunk lemondani. 

Az európai szintű aláírásgyűjtést megemlítettem, de jelen pillanatban ez ott tart, hogy 
megpróbálunk egyeztetni, várjuk a végleges döntést, de elindítottuk, és rövidesen elindítjuk 
azt a honlapot is, ahol közvetlenül interneten keresztül önkénteseket fogunk gyűjteni 
Magyarországról, ahonnan nagyon sok aláírást össze akarunk gyűjteni. Önkormányzatokat 
jártunk végig, kerestük a kapcsolatot, hogy ne az apparátuson keresztül, a hivatalon keresztül, 
hanem közvetlenül a közösségeket megszólítva értessük meg azt, hogy miről van szó, és az 
aláírásgyűjtés során a célnak elkötelezett magyar emberek írják alá, akikkel mi már 
találkoztunk; ez volt ezeknek a célja. 

Hogyha véletlenül kihagytam volna valamilyen kérdést, akkor annak a 
figyelmetlenségem lehet az oka, semmiképpen az, hogy valamelyik kérdéstől félnék, vagy 
hogy tabunak tekinteném. Kérem, akkor szóljon, hogyha valaki nem kapott választ a 
kérdésére. Köszönöm szépen a kérdéseket, ennyi fért bele. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kiegészítéseket, a 

válaszokat, a tájékoztatót. A magam részéről, illetve a bizottság nevében meg tudom ígérni, 
hogy bizottságunk, illetve majd az albizottság is ezt a témát mindig porondon fogja tartani. 
Természetesen a parlament felé, illetve a kormány felé is közvetíteni fogunk, az itt 
elhangzottakat ők is meg fogják ismerni. Szeretném, ha a következő félévben is ilyen 
hivatalos keretek között tudnánk találkozni, és újra egy tájékoztatót tudnának nyújtani, hogy 
2012-ben milyen sikereket értek el, illetve mennyit mozdult előre az ügy.  

Még egyszer jó munkát kívánok önöknek, illetve budapesti tárgyalásaikhoz sok sikert, 
és majd jó utat hazafelé. Ha van még egy kis idejük, akkor kérem, várják meg a következő 
napirendi pont végét, ez az Autonómia albizottság létrehozásáról szóló döntés. Még egyszer 
köszönöm szépen. 

Döntés az Autonómia albizottság létrehozásáról 

Rá is térnénk a második napirendi pontra. Egy javaslatom lenne az Autonómia 
albizottság felállására, szeretném javasolni, hogy 5 főből álljon ez az Autonómia albizottság, 
mégpedig Szávay István, Kalmár Ferenc András, Kőszegi Zoltán, Csóti György és dr. Szili 
Katalin személyében; bocsánat, pont fordítva kellett volna felolvasnom. Tehát 5 tagú 
albizottság állna fel, elnökének javaslom dr. Szili Katalin képviselő asszonyt, alelnöknek 
Csóti György képviselő urat.  

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatosan. (Jelzésre.) Igen, 
Szabó Vilmos képviselő úr. 

Kérdések, észrevételek 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen.  
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Tulajdonképpen kérdezhetem is, meg a véleményemet is mondhatom, én ugyanis azt 
gondolom, hogy éppen az elhangzottak kapcsán az lenne a célszerű, ha ebben az 
albizottságban a bizottság minden pártjának a képviselője részt venne, ez fejezné ki azt, hogy 
van egyetértés ebben a dologban. Ezért kérdezem, hogy miért nem ilyen a javaslat, és egyben 
javasolom, hogy ilyen legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én ennek semmilyen elvi akadályát nem látom a magam 

részéről, gyakorlati akadályát esetlegesen. Hogyha tovább bővítjük a kört, ha bejön még két 
ellenzéki képviselő, akkor már 7-nél tartunk, és gondolom, a kormánypárt részéről is be akar 
jönni még 2, akkor már 9-nél tartunk, és összesen 12 főből áll a bizottságunk. Azt gondolom, 
olyan mértékben növeltük ezáltal a létszámot, hogy a bizottság át tudna alakulni autonómia 
albizottsággá is. A működés szempontjából, gyakorlati ok miatt nem tartom ezt jónak, de 
hogyha képviselőtársaim így döntenek, nyilván lehet növelni a létszámot további 
képviselőkkel.  

Egyébként minden bizottsági ülés, és az albizottság ülése is nyilvános, és 
természetesen főleg a saját bizottságunkból lévő képviselőknek teljesen nyitott, részt vehetnek 
rajta esetlegesen, csak szavazni nem tudnak, mert nem az albizottság tagjai, de egyébként ki 
tudják fejteni a nézeteiket. Tehát én gyakorlati okok miatt nem tartom ezt célszerűnek, de ha a 
bizottság másképp dönt, elfogadom. Én a magam részéről nem leszek benne, tehát az én 
érdekeimet különösebben nem érinti. 

Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót.  
Csatlakozom elnök úrhoz ezzel a véleménnyel, ugyanis ennek az albizottságnak végül 

is az lenne a feladata, legalábbis véleményem szerint, hogy előkészítsen anyagokat, mondjon 
véleményt, és terjessze a bizottság elé, a 12 fős bizottság elé. Szabó képviselőtársunknak 
mondom, hogy mi nem fogunk olyan döntéseket hozni, amelyek a nagybizottságot 
megkerülnék, ezt nem hiszen. Egyszerűen 12 emberrel nehéz dolgozni, amikor kisebb-
nagyobb anyagokat meg kell vitatni, vagy koncepciókat kell kidolgozni, amikor valamilyen 
kezdeményezést, koncepciót le kell tenni a bizottság asztalára, és utána a bizottság fog 
dönteni. Én úgy gondolom, hogy az 5 fő elengedő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Kompromisszumos, áthidaló megoldási javaslatom 

van, elnök úr. Szabó Vilmost és Ékes Ilonát javaslom a bizottságba még plusz személyként, és 
így 7 fős lenne a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Számomra az elvi szempontok ebben az esetben fontosabbak a gyakorlati 

szempontoknál. Ha most vagy az LMP-t, vagy az MSZP-t kihagyják ebből a bizottságból, 
akkor legközelebb a Jobbikot fogják valamiből kihagyni; láttunk már ilyet is az elmúlt másfél 
évben. Nekem is lenne áthidaló javaslatom, akár kettő is. Amit elnök úr mondott, az abból 
indult ki, hogy a kormánypártok is valamilyen súlyozáshoz, saját súlyuk megjelenítéséhez 
ragaszkodnak ebben a bizottságban, ugyanakkor Kalmár képviselő úrtól meg azt hallhattuk, 
hogy ez csak egy előkészítő testület, úgyhogy ezt a két véleményt elviekben ellentétesnek 
látom.  
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Én a magam részéről akkor kívánok ennek a bizottságnak a munkájában részt venni, 
hogyha a másik két ellenzéki párt képviselője is részt vehet benne. Ez kétféleképpen érhető el 
véleményem szerint, úgy, hogy a bizottság valóban ne duzzadjon értelmetlenül nagyra. Az 
egyik az, hogy ha itt fő vonalakban egyetértés van köztünk, akkor nem gondolom, hogy 
különböző súlyokhoz kellene a bizottság összetételét kötni, akkor lehet ez egy paritásos 
bizottság, kiegészülve Szili alelnök asszonnyal természetesen, és akkor van egy 6 fős 
bizottságunk, vagy lehet egy 3 kormánypárti és 3 ellenzéki képviselőből álló bizottság, 
szintén kiegészülve Szili alelnök asszonnyal, és akkor van egy 7 fős bizottságunk. Én a kettő 
valamelyikére tennék javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A magam részéről úgy gondoltam, hogy 3 fős albizottságot hozunk létre, 

hogy teljesen működőképes legyen, akkor azt mondták többen, hogy nem jót, mert hogyha 
ketten ebédelnek, máris megszűnik az albizottság; de tényleg, semmilyen személyes és más 
egyéb érdek engem nem vezet, csak az, hogy működőképes legyen az albizottság. 5-nél 
tovább növelni a létszámot, természetesen, ha a bizottság többsége úgy gondolja, tőlem lehet 
7, 8, 9 is vagy 11, mert én nem fogok rész venni benne, úgyhogy 11 lehet maximum. 

Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Stílusosan mondhatnám azt, hogy nekem az 5 is páros, de jelen esetben szeretnék 

ennek az előzményeiről néhány szót szólni, egyetértve az elvi és a gyakorlati szempontokkal 
is. Visszaemlékszem arra, amikor tavaly - és ez szóba is került az előző napirendnél - 
októberben, novemberben a strasbourgi delegációnk megtette azokat a lépéseit, amit megtett 
Strasbourgban az autonómia ügyében, és ezt követően Kalmár és Gaudi képviselőtársaink 
elindítottak egy folyamatot, amely arról szólt, hogy létrehoztak egy székely autonómia 
munkacsoportot. Ha visszaemlékszünk, mi, akik abban részt vettünk, találkoztunk 3 vagy 4 
alkalommal, amikor sikerült is a végén mintegy 20-25-en együtt ülni egy asztalnál, és sose 
értünk a kérdések végére. Izsák elnök úr és munkatársai is részt vettek ezeken a 
megbeszéléseken, ahol szerettük volna ezeket a kérdéseket mederbe terelni.  

Nyilvánvaló, az autonómia kérdése nemcsak abból áll, hogy materiálisan vagy 
egyébként miket segítünk a bizottságnak, hanem próbálunk egyfajta transzformátor szerepet is 
ellátni a kormány, a parlament és esetlegesen a diplomáciai kapcsolatok területén.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor, amikor elnök úrral arról beszéltünk, hogy lehet, 
hogy létre kellene hozni egy albizottságot, ennek összesen az volt a célja, hogy nemcsak 
területi, hanem találkozunk személyi, kulturális autonómiával is, és nem lehet arról sem 
lemondani. Nyilván itt az egyik legpregnánsabb mégis csak a székely autonómia kérdése, 
amely itt van az asztalunkon, de az összes többiről sem lehet lemondani, ami a Vajdaságban 
és egyébként a Kárpát-medencében még van. Ezért volt az az ötlet, amit a legutóbb azt 
hiszem, három héttel ezelőtt a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy érdemes lenne létrehozni 
egy ilyen albizottságot. Ennek az albizottságnak egy nagyon fontos feladata ezek 
koordinációja, az Akadémiával a kapcsolatok felvétele, ahol egyáltalán a hátterét ki lehet 
alakítani.  

Ami a strasbourgi csoportunk szerepléseit és munkájuk elősegítését jelenti, meg kell 
hogy mondjam önöknek, mondhatnám azt, hogy ez nekem nem személyes kérdés, és akár 
szívesen átadom Szabó Vilmos képviselő úrnak is ezt a pozíciót, vagy bárkinek, de számomra 
ez személyes kérdés is, mert én úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokban, években sikerült 
már annyit tenni ennek a kooperációnak az érdekében, beleértve azt is, amit Izsák Balázs 
elnök úr említett, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a feleket. Ha visszaemlékszem, 
Marosvásárhelyen azt hiszem, éppen egy éve volt, amikor együtt ültünk, az SZNT, EMNT, 
RMDSZ és MPP-s vezetők egy asztalnál ültek, és beszéltünk a közös ügyeinkről. Számomra 
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az ügy a fontos, meg kell, hogy mondjam, az ügy a fontos, és olyan valakinek szabad 
fölvállalni ezt a feladatot, aki valóban egyrészt tud integrálni, aki valóban tud azért tenni, 
hogy egy asztalhoz ültessen feleket, és aki tud arra energiát áldozni, hogy a kormányzattal 
történő kooperációban is meglegyenek a kimenetei, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem 
legyenek kimenetei.  

Ezt én bizalmi kérdésnek is tartom. Számomra, ha a bizottság úgy dönt, lehet bárki az 
elnöke, dönthet úgy is, hogy azt mondja, nem hoz létre albizottságot, viszont arra energiát 
fordít, hogy hetente-kéthetente leül, és ezzel a kérdéssel külön foglalkozik. Nekem ez is 
megoldás, csak akkor tekintsük át, hogy valóban van-e erre külön energiánk, tudunk-e erre 
időt fordítani, vagy ahogy egyébként a Házszabály ma előírja, hogy lehetséges egy ügyre 
létrehozni albizottságot. Dönthet így a bizottság, de hangsúlyozom még egyszer, ha a 
bizottság úgy dönt, hogy teljes egészében szeretné ezt továbbra is kézben tartani, akkor 
viszont azt javaslom, hogy mi magunk időről időre fordítsunk erre energiákat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György képviselő úr, utána Szabó Vilmos 

képviselő úr. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz) Köszönöm a szót, elnök úr.  
Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy személy szerint rendkívül fontosnak 

tartom ennek az albizottságnak a létrehozását, hiszen nemzetünk megmaradásának 
kulcskérdése a Kárpát-medencei autonómia. Ehhez kapcsolódik a másik véleményem, és úgy 
gondolom, hogy ebben az elnökséggel is, meg a bizottság minden tagjával egyetértünk abban, 
hogy ennek az albizottságnak egy olyan munkabizottságnak kell lennie, amelyik dolgozik, 
amelyik műhelymunkát végez. Tehát ebbe a bizottságba csak olyan jöjjön, az ügy elkötelezett 
híve, akinek van ideje foglalkozni vele, mert az kevés, hogy szereti és támogatja az ügyet, de 
akinek tényleg lesz ideje külön leülni akár szombaton este, pénteken este, vagy bármikor, 
amikor fontos ügyeket kell letenni az asztalra.  

Ugyan én azt nem zárom ki, hogy ez a bizottság önálló véleményt nyilvánítson ki, de 
nyilvánvaló, hogy ügydöntő és fontos kérdésekben a Nemzeti összetartozás bizottságán 
keresztül kerül majd a parlament asztalára az, amit ez a bizottság javasol, de önálló 
véleménnyel a sajtó vagy a társadalom előtt az albizottság is megjelenhet. 

Az elhangzott összes véleményt el tudom fogadni, bármelyiket, de a kialakult vita 
során talán azt tartanám a legjobbnak, hogy olyan paritásos legyen, amelyikben 3 
kormánypárti, 3 ellenzéki képviselő van, és Szili Katalin elnök vezetésével működne ez az 
albizottság. A 7 főt nem tartom egyáltalán soknak, mint ahogyan az 5-öt sem tartottam, erről 
beszélgettünk, hogy a 3 helyett inkább 5 legyen. Azt hiszem, hogy ez lenne a 
legegészségesebb, mert akkor senki nem érzi magát kizártnak. Aki ebben a bizottságban részt 
vesz, az elkötelezett híve a nemzeti összetartozás ügyének, ezáltal az autonómia ügyének. 
Tehát én ezt a paritásosnak nevezett 3 kormánypárti, 3 ellenzéki és Szili Katalin elnök 
asszony vezetésével működő albizottságot tudnám leginkább támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Vilmos képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Tulajdonképpen azt, amit Csóti György mondott, akartam 

én is mondani, hogy ha ebben a témában némi önmérsékletet tanúsítana a kormánypárti oldal, 
és nem ragaszkodna a többségéhez, akkor ez így létre tudna jönni. Ezt annál is inkább 
megtehetné, mert kinyilvánítottuk, hogy ezt az ügyet pártok fölé emeltük, tehát az a veszély 
szerintem egyáltalán nem fenyeget, hogy itt bármely résztvevő azt gondolná, hogy ő 
valamiféle pártérdeket próbál átvinni, annál is inkább, mert a főbizottság fog dönteni minden 
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egyes kérdésben. A részvételt azonban én is fontosnak gondolom, tehát ebben az értelemben 
ez egy megoldás, ezt el tudom fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Leszűrve az elhangzottakat, tennék egy javaslatot, egy módosítást, és ha esetlegesen 

az nem menne át, akkor a többiről is szavaznánk, ha meg átmegy, akkor okafogyottá válik. 
Javaslom, hogy legyen 7 tagú ez a bizottság, és emeljük be még a bizottság soraiba Szabó 
Vilmos képviselő urat, illetve - megint fordítva mondtam, elnézést kérek - Ékes Ilona 
képviselő asszonyt, és így 7 tagú az albizottság. (Közbeszólások: Nem jó így sem.) Miért nem? 
Szili Katalin az elnöke, Csóti György az alelnöke, és Szávay István, Kalmár András, Kőszegi 
Zoltán, Ékes Ilona és Szabó Vilmos lesznek a tagjai. (Egyeztetés. - (Jelzésre.) 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Mint meghívott jelen levő képviselő, egyben az autonómiaügy rendületlen támogatója, 

nem akarok beleszólni, és nincs is jogom, hogy beleszóljak a kérdésbe, legfeljebb 
tanácskozási joggal vehetek részt, de úgy érzem, hogy egy jó javaslat formálódott Szávay 
István és Csóti György gondolataival. Azért támogatnám, és törnék lándzsát az ő javaslatuk 
mellett, mert ez az albizottság valóban egy munkabizottság, valóban egy elkötelezett 
bizottság, és tényleg üzenje összetételében is azt, hogy tulajdonképpen itt mindenkire számít. 
Egyébként én már most jelzem, hogy külsős tagként, ha elfogad az albizottság, szívesen részt 
veszek rendszeresen az albizottság munkájában, és próbálom segíteni.  

Nyilván a mindenkori kormány-ellenzéki viszonyrendszer betartására a súlyos 
bizottságokban van racionális szükség, érthető módon, egy kormányzat részéről, de hogyha ez 
valóban egy munka-előkészítő, koordináló szervezet, akkor ez egy jó üzenet lenne, hogy 
mindenkit várnak a munkára. Szerintem nem lenne jó, nem lenne szerencsés az LMP-t 
megfosztani attól a lehetőségtől, hogy az albizottság tagjaként részt vegyen a munkában, 
különösen azért, mert szakértője révén ebben a bizonyos székelyföldi munkacsoport 
munkájában már korábban részt vett, és nagyon hasznos munkát végeztek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnos nincs itt Dorosz 

Dávid, mert nekem az lenne a javaslatom, ha itt lenne, hogy kérdezzük meg, részt akar-e 
venni, vagy nem, ebben a munkában, mert ha nem akar részt venni, akkor okafogyottá válik a 
3-3, és marad az Ékes Ilonával kiegészült 7 fő. Így nagyon nehéz, ezért nem is tudom, hogy 
javasoljam-e, hogy ez legyen az alternatíva, mert nincs itt Dorosz Dávid, és nem tudjuk, hogy 
részt akar-e venni. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Csak annyit szerettem volna még elmondani, hogy 

elnök úrnak ígérjük, az autonómiakérdés nem ilyen nehezen fog megoldást találni részünkről. 
 
ELNÖK: Erre mondok egy történelmi példát: az atomerőmű bővítéséről vitatkoztak, 

nem tudom, ki tudja megmondani, hány milliárd forintba kerül, de körülbelül 4 milliárd 
forintba, és az váltotta ki a nagy vitát, hogy az új blokkoknál hol legyen majd a buszmegálló; 
de nem akarom bagatellizálni a kérdést. 

Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Csóti György kérdésére szeretnék csak 

reagálni, ugyanis Dorosz Dávid mielőtt elment frakciója kabinetülésére, de jelezte, hogy igen, 
részt kívánna venni ebben az albizottságban.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha humorosan akarnám folytatni, mondanám, hogy 

miatta nem fognak bukni a szavazások, de vissza is vonom ezeket a szavaimat. Ezek után ezt 
én is javasoltam volna, hiszen Dorosz Dávid, bár nem személyesen, de jelezte, hogy részt 
kíván venni, úgyhogy javaslom, legyen 8 tagú az albizottság. (Közbeszólások: Legyen!)  

Elmondom, hogy mi az aggályom. Ne várják el képviselőtársaim azt, se 
kormánypártiak, se ellenzékiek, hogy én majd egy olyan struktúrát teszek fel szavazásra, ahol 
az ellenzék nagyobb arányban képviselteti magát, mint a kormánypárt. Végigszámolhatják 
nyugodtan, én az összes javaslatot így számoltam. Mivel dr. Szili Katalin független képviselő, 
ő nem számít kormánypártinak, innentől kezdve, ha nem kormánypárti, akkor nyilvánvalóan 
ellenzéki, és akkor lehet vinni tovább. Ez egy logikai sorrend, számoltam, ez így jön ki, és így 
viszont 4-4. (Dr. Hoppál Péter: Szavazzunk!) 

Tehát 8 tagú albizottságot hozunk létre az előbb felsorolt nevekkel, és nyilván, akik 
jelezték, hogy részt vennének, vállalják ezt a munkát. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 
Képviselőtársaim! Akkor szavazzunk! Kik szavaznak igennel? (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
A bizottság egyhangúlag elfogadta. 
A bizottság és a magam nevében is jó munkát kívánok mindenkinek ebben az 

albizottságban, és kérem, hogy amit vállaltak, azt tudják végig vinni. 

Egyebek 

Egyebekben azt szeretném elmondani, hogy hétfőn és kedden is bizottsági ülést kell 
tartanunk. Hétfőn 11 órakor az MTA elnökének a beszámolóját hallgatjuk meg a 2009-2010. 
év működéséről. Kérem, hogy a bizottság tagjai legyenek pontosak, hogy 11 órakor el tudjuk 
kezdeni az ülést. Az MTA elnöke fog részt venni bizottsági ülésünkön, dr. Pálinkás József, és 
a másik napirendi pont pedig a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja lenne, ami szintén fontos 
téma. A keddi napon előreláthatólag 14 órakor kezdődik a bizottsági ülés. Köszönöm szépen. 

Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 45 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


