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Napirendi javaslat  
 

1. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 

emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/6686. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Szávay István (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  

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

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Schaller Ernő kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az előterjesztőt, a kormány 
képviselőjét, illetve a vendégeinket! A jegyzőkönyv számára szeretném elmondani a 
helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc alelnök urat helyettesítem én, dr. Hoppál Péter képviselő 
urat helyettesíti Csóti György képviselő úr és dr. Stágel Bence képviselőt helyettesíti Kalmár 
Ferenc képviselő úr. Megkérdezem, hogy elfogadjuk-e a javasolt napirendet. (Jelzésre:) 
Tessék! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kérni, hogy 

várjunk egy kicsit. Méltatlannak tartom, hogy a 12 fős bizottságból most négyen hozzunk 
döntést úgy, hogy összesen hatan vagyunk a helyettesítésekkel együtt. Kérem, hogy várjunk 
egy kicsit! Én a magam részéről nem kívánom még így a napirendi pont tárgyalását elkezdeni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A helyettesítésekkel együtt egyébként heten vagyunk. (Szávay István: Ezt 

mondtam.) Hatot értettem, bocsánat. 11 óra 32 perc van; várunk 35-ig. (Rövid szünet. – Ékes 
Ilona, dr. Stágel Bence és dr. Dorosz Dávid az ülésterembe érkezik.)  

11 óra 35 van. Köszöntöm az időközben megérkezett képviselőtársaimat! Újra 
bejelenteném a helyettesítéseket. Én helyettesítem dr. Kovács Ferenc alelnök urat, Csóti 
képviselőtársunk helyettesíti dr. Hoppál Péter képviselőt, Ékes Ilona képviselő asszony 
Kőszegi képviselő urat; Kalmár Ferenc már nem helyettesíti Stágel Bence képviselő urat. (Dr. 
Szili Katalin az ülésterembe érkezik.) Alelnök asszonyt is üdvözlöm! Így Szabó Vilmos 
képviselőtársunk híján 11-en vagyunk a bizottsági ülésünkön.  

Megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadják-e az előre kiküldött napirendi javaslatot. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat (H/6686. szám) (Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

Az 1. napirendi pontunk: a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslat, amelyet H/6686. számon kaptak 
kézhez képviselőtársaim. A napirendi pontnál üdvözlöm az előterjesztőt, Menczer Erzsébet 
képviselő asszonyt a Fidesztől, a kormány részéről pedig dr. Schaller Ernő 
kabinetmunkatársat! 

Kettő kapcsolódó módosító indítványunk érkezett, mindkettőt Szávay képviselő úr 
adta be. Az első módosítónál megkérdezem, hogy van-e kiegészítés a leírtakhoz képest. 
(Szabó Vilmos és dr. Kovács Ferenc az ülésterembe érkezik.) 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Annyi kiegészítésem 

van csak, bár erről már említést tettem a múlt alkalommal is, hogy a javaslatomat részben 
befogadta egyébként – feltételezem, hogy az előterjesztő egyetértésével –, az emberi jogi 
bizottság, amely egy-két ponton módosította ezt a javaslatot, érezve ennek is a pontatlanságát. 
Ezzel együtt is fenntartom a saját javaslatomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben jelzem, hogy megérkezett Szabó 

képviselőtársunk is, őt is üdvözöljük. Megkérdezem az előterjesztő véleményét. Képviselő 
asszony! 
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MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről? 
 
DR. SCHALLER ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezem a bizottságot, hogy kik támogatják a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Három. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Három. Kik szavaznak 
nemmel? (Szavazás.) Hat. Köszönöm szépen. Egyharmad sem támogatta. 

A következő módosítónál van-e kiegészítés? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Itt egy nagyon apró 

módosításról van szó, ugyanis ellentét volt a szöveg, illetve az indoklás között az évek számát 
tekintve. Ezt az emberi jogi bizottság szintén befogadta, és egy saját módosítóba beemelte. Én 
a magam részéről ezt csak azért kívánom fenntartani, mert úgy gondolom, hogy ha az 
előterjesztő részéről esetleg szándék lett volna bármilyen érdemi gesztust is tenni az ellenzék 
irányába olyan szempontból, hogy elfogad egy önálló módosító javaslatot – azzal együtt, 
hogy egyetért –, akkor ezt megtehette volna, azonban ezt nem tette, úgyhogy én a magam 
részéről ezért kívánom ezt a módosítót továbbra is fenntartani. Egyébként örülök neki, hogy 
az előterjesztő is egyetértett ezzel, ha más formában is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány részéről?  
 
DR. SCHALLER ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kik támogatják? (Szavazás.) Három. Kik tartózkodnak? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy mindenki tartózkodott. Egyharmad sem támogatta az indítványt. 
Köszönjük szépen a képviselő asszonynak, a kormánynak. További jó munkát kívánunk! 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk az „egyebek”. Szeretném elmondani, hogy a holnapi napon 
14 órakor lesz bizottsági ülésünk. (Kőszegi Zoltán az ülésterembe érkezik.) Három napirendi 
pontunk lesz, kettő lényegi. A sarasotai Kossuth Klub elnök asszonyát hallgatjuk meg 
tevékenységükről, aki az USA-ból érkezik, a 2. napirendi pontnál pedig a Hunyadi Mátyás 
Öregcserkész Munkaközösség részéről mutatkozik be Magyaródy Szabolcs úr, aki pedig 
Kanadából érkezik. A következő héten, május 22-én zárt ülést tartunk 14 órakor, amelynek 
során Németh Zsolt államtitkár úr ad tájékoztatást a magyarigazolványok kiadásáról, az 
ukrajnai helyzetről. Ha más kérdés érkezik, akkor gondolom, államtitkár úr természetesen 
azokra is fog válaszolni, de alapvetően ez lesz a témája, éppen ezért zárt ülést fogunk 
elrendelni a következő héten.  
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Egyebekben alelnök asszony jelzi, hogy a munkarendünk alapján már kellene 
szerveznünk a révkomáromi kihelyezett bizottsági ülést. Megmondom őszintén, erre most 
nem tudok teljes bizonyossággal semmit mondani, hogy megtartjuk, vagy nem tartjuk meg 
esetlegesen; mivel egyébként július 15-éig kihúzódott a parlamenti félév, még az is 
elképzelhető, hogy meg tudjuk szervezni. Ha június közepén befejeztük volna, akkor nem 
valószínű, de így, hogy kaptunk egy újabb haladékot a kormánytól, illetve a parlament 
elnökétől, hogy még egy hónappal tovább maradhatunk, elhárult ez az akadály is. (Jelzésre:) 
Szávay képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Több dolgot szeretnék mondani. Ezt 

szerettem volna én is megkérdezni, mert ez így számomra nem teljesen világos, elnök úr, 
hogy miért marad el ez a révkomáromi kihelyezett ülés. Ezzel kapcsolatban kérnék szépen 
egy részletesebb tájékoztatást öntől. Nekem van véleményem azzal kapcsolatban, hogy miért 
marad el, de elsősorban azért inkább elnök úr álláspontjára lennék kíváncsi, illetve lenne kettő 
kérdésem is, amelynek során jóval korábban felvetett ügyekre szeretnék sokadszorra ismét 
rákérdezni.  

Mi újság azzal kapcsolatban, hogy a bizottság kap-e a nemzetpolitikai szempontból 
fontos nagykövetek, illetve konzulok tekintetében meghallgatási, véleményezési vagy 
bármilyen jogkört, tehát hogy vendégül láthatjuk-e itt az adott diplomatákat. Ezt többször 
felvetettük, és úgy emlékszem, azt mondta elnök úr, hogy ezzel kapcsolatban már történtek 
levelezések, illetve egyeztetések akár házelnök úrral, akár a Külügyi bizottsággal, illetve más 
illetékesekkel. A másik pedig egy még talán januárban felvetett ügy, amivel kapcsolatban – ha 
jól emlékszem – elnök úr azt mondta, hogy szintén írt egy levelet Répás Zsuzsannának, ez 
pedig az lenne, hogy a kormányközi kisebbségi vegyesbizottságok üléseire a Nemzeti 
összetartozás bizottságának tagjai, illetve képviselői kapjanak meghívást. Ezzel kapcsolatban 
van-e valami előrelépés? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kérdés a nagykövetek, illetve főkonzuljelöltek 

meghallgatására vonatkozott. A házelnök úr a nagykövetjelöltek esetében támogatta ezt a 
kérésünket, nagyjából meg is határoztuk azt a kört, akit mi meghallgatnánk. Most ez a lista 
nincs előttem, és nem akarok hasraütésszerűen esetleg rosszat mondani. A külügyminiszter 
úrnál van ez a kérésünk, és azt gondolom, hogy ez viszonylag hamar teljesülni fog. 

A másodikkal kapcsolatban: én szóban is egyeztetettem erről államtitkár asszonnyal. 
Remélem, hogy ebben mihamarabb változás fog történni, és ez meg fog valósulni úgy, ahogy 
kértük. Van-e még esetlegesen kérdés? (Nincs jelentkező.) Ez az önkormányzati műfaj, ahol a 
kérdések, az interpellációk vannak a végén, amit úgy szoktunk megoldani ott – de ezzel nem 
az ellenzéket kívánom én otthon mérsékelni –, hogy 24, illetve 48 órával előtte be kell adni 
írásban, és így a nullára lecsökkent ezeknek a száma.  

A harmadik, hogy miért nem csináltuk. Azt nem kívánom mondani, hogy lustaságból, 
mert voltam több ilyen kommunikációs tréningen, és mereven el kell vetni ezt a lehetőséget 
(Derültség.), de konkrét okot igazából nem tudok kitalálni. Azt gondolom, hogy bele fog férni 
ebbe az első félévbe, hogy ezt meg tudjuk szervezni. Egyébként a választásokig nem akartuk, 
utána pedig beállt egy csúszás, de szerintem meg fogjuk tenni ebben a félévben ezt a 
lemaradást. (Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Sajnálom, de tovább kell ezt a témát 

még egy mondat erejéig görgetnem, mert elnök urat hallgatva nekem az a benyomásom, hogy 
ennek az ülésnek az elhalasztásáról – ami a mi bizottságunk ülése – ezek szerint nem az elnök 
úr döntött, legalábbis ezt veszem ki a szavaiból. Azt szeretném kérdezni, hogy ki döntött 
ebben a kérdésben, hogy ennek a bizottsági ülésnek most el kell maradnia.  
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Másrészről meg szeretném osztani azon aggályaimat a tisztelt bizottsággal, hogy úgy 
gondolom, hogy ez a bizottsági ülés azért fog elmaradni, mert önök az elmúlt két évben 
semmilyen érdemi előrelépést nem tudtak elérni a felvidéki magyarságot ért jogsértések 
ügyében, legyen szó akár az állampolgárság megtagadásáról, akár a nyelvtörvényről. 
Fokozottan igaz ez a választások óta eltelt időszakra. Hiába mondta Martonyi külügyminiszter 
úr üdvözlő beszédében, hogy az eddigi tapasztalt biztató együttműködés folytatását reméli a 
Fico-kormánytól, most éppen ott járunk, hogy a hétvégén pozsonyi magyar fiatalokat vertek 
meg szélsőjobboldali szlovák fiatalok, tehát sokasodnak azok az ügyek és problémák, 
amelyekkel önök az elmúlt két évben sem tudtak mit kezdeni. Ebben a helyzetben 
valószínűleg kellemetlen lenne, ha a felvidéki partnerek, illetve az ottani civil és politikai 
szervezetek az elmúlt két év el nem végzett feladatait és a meg nem történt kiállását számon 
kérnék a magyar kormányon, illetve a kormánypártokon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt ebbe részletesen belemennénk, szeretném 

elmondani, hogy annyira titkosan kezeltük ezt a kívánságunkat, hogy senki nem tudott róla, 
hogy mi szeretnénk egy kihelyezett ülést tartani, így bele sem tudtak ebbe szólni. Idáig ez 
még teljesen titkos tehát, hacsak most valaki a teremből ki nem viszi, rajtunk kívül senki nem 
tud erről. Fel lehet erre építeni az elmúlt két évet – illetve mi még hozzátesszük az elmúlt 
nyolcat is –, csak úgy gondolom, hogy most nem sok értelme van. Szerintem meg fogjuk ezt 
tenni. Most egy hónappal kitolódott a munkaidőnk a nyár rovására; bele fog ebbe férni, 
nyilván akkor, ha meg tudjuk ott normálisan szervezni, hogy a fogadó félnek is jó legyen. Ha 
több kérdés nincsen, akkor mindenkinek jó munkát kívánok és jó étvágyat az ebédhez!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)  

 

 Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


