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Napirendi javaslat  

 
1.  A Székelyföldi Legendárium bemutatása 

 Előadó: Fazakas Szabolcs, a Legendárium alapítója 

  

2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2011 címmel benyújtott 

beszámoló (J/6102. szám) (Általános vita) 

 Előadó: Prof. Dr. Szabó Máté alapvető jogok biztosa, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

  

3.  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) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Csóti György (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászólók 

Kovács Lőrinc, a Queenslandi Magyar Kulturális Szövetség elnöke 
Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium alapítója 
Prof. dr. Szabó Máté alapvető jogok biztosa (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 
 

Elnöki bevezető 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai 
ülésén. Köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadóinkat.  

A napirendi javaslatot megkapták. Szeretném kiegészíteni azzal, hogyha a bizottság is 
elfogadja, egy állásfoglalást fogadnánk el. Az állásfoglalás-tervezet ott van mindenkinek az 
asztalán, és hogyha ezt elfogadják, ezt a kiegészítést, akkor ez lenne az első napirendi 
pontunk. De mielőtt megszavaznánk a napirendi javaslatot, szeretném bemutatni 
nagytiszteletű Kovács Lőrinc urat, aki Ausztráliában él, és ő a Queenslandi Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke, és az ottani queenslandi magyar reformátusok lelkésze, és úgy beszéltük 
meg, hogy napirend előtt néhány szó erejéig lehetőséget adnék neki szólni, mert félkor 
legkésőbb el kell mennie. Hogyha gondolja, akkor néhány szóban üdvözölje a bizottságot.  

Kovács Lőrinc köszöntő szavai  
KOVÁCS LŐRINC, a Queenslandi Magyar Kulturális Szövetség elnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Véletlenszerűen kerültem erre az ülésre, a családommal vagyunk itt, és a 
Parlamentet látogatjuk meg. Öröm számomra az, hogy megköszönhetem az összetartozás 
bizottságának az egyszerűsített honosítást, a kettős állampolgárság lehetőségét, ugyanis mi, 
ausztrálok vagy erdélyiek, délvidékiek is érezzük, hogy most nagyobb figyelmet szentelnek 
nekünk, és ezáltal részesei lehetünk a magyar nemzetnek annak ellenére, hogy Ausztráliában 
vagy a világ nagyon távoli pontján élünk. 

Nem is szeretném az önök idejét rabolni, még egyszer köszönöm elnök úrnak, alelnök 
asszonynak a lehetőséget, és jó munkát, sok sikert kívánok, Isten áldását kívánom a 
munkájukra, a jövőre. Köszönöm szépen. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bemutatást annyival egészíteném ki, hogy Kovács 

Lőrinc úr egyben tiszteletbeli konzul is, és az Élő Forrás újság főszerkesztője. Szeretnék a 
bizottság nevében is neki jó itthon tartózkodást kívánni, illetve természetesen Ausztráliában 
pedig további jó munkát, és remélem, hogy azt a reményteli munkát, amit elkezdett, a 
továbbiakban is jó egészségben tudja továbbvinni. Köszönöm szépen a látogatását. 

A napirendi javaslat megszavazása 

Rátérnénk a napirend megszavazására. Megkérdezem, hogy kik fogadják el a 
kiegészítéssel a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: Csóti György képviselő urat helyettesítem 
én, Ékes Ilona képviselő asszonyt Hoppál Péter képviselő úr és dr. Stágel Bencét Kőszegi 
Zoltán képviselő úr.  

A Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának állásfoglalása „A 
szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei” című 2012. 
szeptember 24-én elfogadott dokumentumról 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, és rá is térhetünk az első napirendi 
pontunkra, amit kiegészítésként vettünk fel. Gyorsan felolvasnám a szöveget: „A Magyar 
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága örömmel értesült a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztalának szóvivője, az MKP elnöke és a Most-Híd elnöke által aláírt, „A szlovákiai 
magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei” című dokumentum elfogadásáról. 
A dokumentumban foglaltak alapvető és fontos elemeket tartalmaznak a Szlovákiában élő 
magyarság számára a nemzeti megmaradást és fejlődést érintő alapkérdésekben, amelyekkel a 
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bizottság egyetért és támogat. A Nemzeti összetartozás bizottsága a jövőben minden olyan 
kezdeményezést támogat, amely szolgálja a magyar nemzeti közösségek szülőföldjükön való 
boldogulását.” Mai dátum. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása. Szávay István képviselő úr!  

Hozzászólások 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyrészt szeretném a magunk 

nevében is megköszönni ezt a dokumentumot, hogyha hivatalos állásfoglalásban vagy a sajtón 
keresztül ezt nem is tettük meg, de bízunk benne, hogy ez valamilyen előrelépést jelenthet 
majd a felvidéki magyarság közös céljainak, illetve megmaradásának, az ezzel kapcsolatos 
felvidéki magyar politikának a közös gondolkodása kapcsán. Örömmel veszem ezt a 
határozati javaslatot is, amit természetesen támogatni fogok, ugyanakkor szeretném annyival 
kiegészíteni, azt hiszem, fontos dolog, hogy a bizottságunk ebben az ügyben állást foglaljon, 
de én még fontosabbnak tartom, hogy a magyar kormány is magáénak érezze az ebben a 
dokumentumban foglaltakat és a maga részéről a kétoldalú kapcsolatokban mindent meg is 
tegyen ezen célok megvalósulása érdekében. Ezért szeretném az utolsó előtti bekezdésben, 
hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága – most csak így hevenyészetten felírtam magamnak 
valamit, ezen lehet még változtatni – felkéri a kormányt, hogy álljon ki e dokumentumban 
foglaltak mellett, és a kétoldalú kapcsolatokban is tegyen meg minden tőle telhetőt az ebben 
foglaltak megvalósítása érdekében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez szerintem okafogyottá vált hiszen tegnap a 

miniszterelnök úr egy hasonló bejelentést tett, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódik már a 
bizottságunk is. Tehát, hogyha időben nézzük a dolgok analógiáját, akkor mi utána léptünk. 
Tehát a kormány, a miniszterelnök megtette ezt.  

Van-e még hozzászólás? Alelnök asszony!  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Szerintem áthidalható ez a két javaslat azzal, hogyha Szávay István 
képviselőtársam is egyetért, és az elnök úr által elmondottak szerint, hogy kronológiában mi 
követjük azt, amit a miniszterelnök úr bejelentett, hogy legyen előtte az is, hogy üdvözöljük 
azt, hogy a kormány is támogatja egyébként ezt a kooperációt, ami létrejött. Mert szerintem 
ebben az óhajunk is benne van, meg benne van az is, hogy mi magunk támogatjuk a 
miniszterelnök úr ebbéli bejelentését. Úgyhogy én azt javasolom, elnök úr, hogy a titkár urat 
kérjük majd meg, hogy egy ilyen bekezdést alkosson, hogy üdvözöljük a kormány támogató 
nyilatkozatát, és a jövőben mi magunk minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely 
szolgálja a magyar nemzeti közösségek szülőföldjükön való boldogulását. Egyébként én 
magam is támogatom és üdvözlöm ezt a nyilatkozatot. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha a képviselő úr elfogadja így a módosításnak a 

módosítását és több hozzászóló nincsen, akkor először a szövegmódosítást teszem fel 
szavazásra. Ki fogadja el? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. És akkor ki fogadja el 
így a módosított állásfoglalás szövegét? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor ezt 
juttatjuk el a sajtónak.  

A Székelyföldi Legendárium bemutatása  

A következő napirendi pontunk az eredeti első, a Székelyföldi Legendárium 
bemutatása. Előadó Fazakas Szabolcs, a Legendárium bemutatója Erdélyből, akit sok 
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szeretettel üdvözlünk, és egy olyan 15-20 percben, hogyha ezt meg tudná tenni, projektoros 
segítséggel, azt köszönjük.  

Fazakas Szabolcs előadása 
FAKAZAS SZABOLCS, a Székelyföldi Legendárium alapítója: (Előadását projektor 

segítségével tartja meg.) Köszönöm szépen a meghívást. Tényleg egy nagyon nagy 
megtiszteltetés, hogy itt bemutathatjuk a legendáriumprojektünket.  

Indítom egy kis rajzfilmmel. Remélem, hogy fog hallatszani. A Székelyföldi 
Legendárium most már ott tart, hogy készítjük a rajzfilmet. Bízunk benne, hogy karácsonyra 
sikerül az első székelyföldi rajzfilmet elkészíteni. Ezzel egy kicsit történelmet is fogunk írni, 
hiszen eddig még ilyen nem volt.  

Az egész négy éve kezdődött, többek között találkoztunk Brüsszelben ezzel a képpel, 
sokan látták biztos, az Európai Unióban szórnak egy olyan térképet, amely az egyes országok 
kulturális, turisztikai legendáit mutatja be, ez egy gyerektérkép, és látszik jól, hogy Románia 
területéről mit lehet kapni: tehát a Drakula, a Bukaresti Athenaeum, a moldovai kolostorok, és 
ennyi. Tehát sajnos, ugye Székelyföld lemarad az anyagokról, holott elég nagy részét képezi 
Romániának, és most már így büszkén mondhatjuk, hogy az egy Drakula-legendával szemben 
156 mondát és legendát sikerült eddig összegyűjteni, amelyek vannak olyan tartalmasak és 
tanulságosak, ugye a székelyföldi mondák nem a vérszívásról szólnak, hanem kicsit többről. 
Annyira többről, hogy eddig tényleg 9 ezer könyvet sikerült szétszórni a Kárpát-medencében, 
a Székelyföldön, iskolákban, és érdekli a magyar családokat. Ezek a történetek hiánypótlók, 
úgyhogy tényleg így nagy sikere volt a gyűjtésnek. 

Először kézrajzzal készültek el ezek a kis legendajelenetek. Az volt a koncepció, hogy 
mindegyik történetből kiragadunk egy mozgalmas jelenetet, a gyerekeknek hívjuk fel a 
figyelmét érdekes figurák ábrázolásával, ellentétben azokkal az anyagokkal, amik ez idáig 
megjelentek a székelyföldi legendákról. Elég absztrakt ábrázolások meg sötét képek voltak, és 
a gyerekek nem igazán hajlottak efelé, holott nyugatról érkeznek a különböző rajzfilmek – 
Shrek, japán rajzfilmek – és megállítunk egy gyereket, erre kutatások is voltak, jobban 
ismerték a nyugati-keleti rajzfilmek hőseit, mint a saját történeteiket.  

Felismertük ezt a problémát. Jómagam operatőr vagyok, be sem mutatkoztam 
igazából… Székelyudvarhelyen élek, itt tanultam Budapesten, a Filmművészeti Egyetemen, 
úgyhogy volt, ahonnan hazavigyek egy olyan tudást és igényességet, amit sikerült 
belevinnünk az egész projektbe, bár ezek nem mozgóképek, hanem állóképek.  

Márton Erika képzőművész rajzolta meg először ezeket a kis jeleneteket, majd Cseke 
Tímea és János Levente digitalizálták – idézőjelben. Itt meg lehet nézni, mert hagytunk itt 
ajándékba térképeket is. Muszáj volt, hiszen itt honlap készült, könyv, most már dolgozunk a 
rajzfilmen, tehát könnyedén kell tudni használni ezeket a figurákat.  

Nem nagyon szeretem a power pointokat, nagyjából végigfutok rajta, utána szabadon 
mesélek. A lényeg a Székelyföldi Legendáriumban, hogy nemcsak egy térkép, hiszen készült 
a könyv, továbbléptünk a turizmus felé, és ma már ott vagyunk, hogy a turistáknak 
szervezünk legendáriumnapokat. Kivisszük őket a helyszínre. 

Itt éppen látható, hogy a máréfalvi Kőliknál a székely bácsik a kürtös kalácsot 
ráhúzták egy ilyen kis fuszulykakaróra és arról kínálják a gyerekeket. Tehát nagyon bevált az, 
hogy ezeket a mondákat és legendákat tegyük mozgalmassá és a helyiek mutassák be, hiszen 
Székelyföldön óriási probléma, hogy a turisták átrohannak, megnézik a történelmi 
emlékműveket, egyszerűen nem pihennek meg, és nincsenek programok. Ezt próbáltuk meg 
kiegészíteni.  

Itt éppen a Székudvarhelyi Jézus Szíve kápolnánál Tamási Áron énekmondó csapata 
ad elő egy szerelmi történetet egy székesfehérvári iskolacsoportnak, és nagyon jól bevált, 
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hiszen a gyerekek valamivel többel tudtak hazamenni, tehát egy pluszt kaptak, nemcsak 
megnézték a vár helyét meg az épületet, hanem találkoztak a helyi közösséggel. 

A 156 történetből megjelentettük a könyvünket, 224 oldalon, mindegyik rajz jelen van 
a könyvben, és logisztikailag úgy kapcsoltuk össze a legendárium térképével, hogy minden 
rajz mellett a térképen található egy kód. Székek szerint van egy kezdőbetű és egy sorszám. 
Na most, a kisgyerek kiválaszt egy kódot a térképről, és azonnal az édesanya meg tudja találni 
a könyvben, és máris olvasható. 

Szintén nagyon érdekes projekt, hogy rovásírás formájában meg fogjuk jelentetni a 
könyvet, hét példány van összesen. Ez egy nagyon-nagyon egyedi kezdeményezés, hiszen a 
világ hat kontinensén fogjuk szétszórni a könyveket. Örökbe szeretnénk adni elszármazott 
székely családoknak. Nagyon remélem, hogy a magyarországi bukovinai székelyek is fognak 
pályázni. Nem mindenki tud rovásolvasni, de nem is ez a lényeg, hanem azt szeretnénk, hogy 
ezeket a bőrkötéses könyveket átadjuk családoknak, ezzel összekötjük őket, az Egyesült 
Államokban, Dél-Amerikában, Japánban is, Ázsiában, szóval tényleg szeretnénk minél jobban 
felhívni magunkra a figyelmet, hogy igenis létezik Székelyföldön ez a legendárium.  

A legújabb, bocsánat az utolsó előtti kezdeményezésünk egy társasjáték. Itt látható a 
lap. Egy tatárjárásos, kincskeresős játékot hoztunk létre. Nagyon egyszerű volt, ott volt 
évszázadok óta a fenekünk alatt a játék is, a legendárium térképéről leemeltük a tatárjáráskori 
történeteket, és a gyerekek gyakorlatilag egy történelmi kalandban vehettek részt. 
Megismerték a tatárjáráskori székely történeteket. A negatív kicsengésű mondák visszadobják 
a játékost, a pozitív, ahol a székelyek győznek a furfangjukkal, túljárnak a tatárok eszén, előre 
dobják őket, és nagyon egyszerű. A kincskeresős történet belülről indul kifelé, a háromszéki 
Csigavártól, és ennek az a lényege, hogy jár mellé egy kis kincses láda, tele kincsekkel, pici 
tarisznyával és a gyerek, ahogy jön kifelé, megtanulja azt is, hogy visszafelé is lehet lépni, 
mert egy-egy mondában a székelyek nem tudják kimenekíteni a barlang mélyéről a kincseket, 
tehát elvesztik. Tehát ez egy olyan játék, hogy előre és hátra is lehet haladni. Ezt nem sokára, 
október 14-én a budai Várban mutatjuk be a magyar népmese napja alkalmából a Magyarság 
Házában a Bethlen Gábor Alap meghívására. Tehát ott lesz a premier. Hát remélem, hogy 
nagyon sok budapesti gyerek részt fog venni ezen a kis rendezvényen. 

A honlapon is meg lehet hallgatni ezeket a mondákat és legendákat, nagyon egyszerű, 
az előbb említett kódokat könnyedén meg lehet találni, a történelmi székek fel vannak 
tüntetve egy kis zászlócskával és rá tudnak keresni. A honlapot inkább nyugdíjasok 
használgatják, főleg a határon túlról. Nagyon sok visszajelzésünk már volt, és tartjuk 
folyamatosan a kapcsolatot a hallgatóságunkkal. Egy kis legendáriumrádiót hoztunk létre 
ezzel.  

Említettem, hogy karácsonyra szeretnénk elkészíteni az első rajzfilmet, dolgozunk 
rajta. Ez éppen nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Nyertünk egy pályázatot az MTVA-nál, de 
bejelentették, hogy forráshiány vagy nem is tudom, hogy volt a fogalmazás, mindegy, de hát 
három hónap múlva megint jelentkezzünk. Semmi gond, most abszolút elindultunk. Nem 
panaszkodom, nehogy félreértsék, mert megoldjuk, mert szerzünk támogatókat, karácsonykor 
igenis lesz székely rajzfilm, úgy, ahogy Legendárium. Az elején nagyon nehezen indultunk, 
így visszaemlékezve azt látom, hogy pályázatokat sem tudtunk igazán leadni, mert nem voltak 
kiírások hasonló projektekre, úgyhogy csippent innen-onnan, és szépen lassan felépítettük a 
Legendáriumot.  

Most már ott tartunk, hogy angol nyelvre is lefordítottuk, és a jövőben meg fogjuk 
jelentetni angolul. Itt a budai Várban a magyar könyv napján kitelepedtünk mi is, és elhoztuk 
otthonról a legendáriumot. Nagyon érdekes volt a külföldi turisták visszajelzése, tényleg arra 
bátorított, hogy igenis ezt ki kell adni angol nyelven. Bukarestben az amerikai 
nagykövetségen egy hete volt egy kis bemutató, és a Székelyföldi Legendárium is ki volt 
állítva. Tehát van rá érdeklődés. 
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Tényleg ez a célunk vele, hogy ne csak a Székelyföldön magunk tanuljuk újra ezeket a 
történeteket, mert ugye sajnos eddig ezeknek a mondáknak és legendáknak a helyi közösség 
csak a 10-15 százalékát ismerte. Jómagam is. Tehát ezt tanultuk az iskolában, ezt nem 
tanították az iskolákban, és most már azért picit másképp vagyunk, ezer könyvet kiosztottunk 
a Székelyföldön ajándékba, nagyon sok iskolába, árvaházakba, ugye Csaba testvér 
intézményeibe, és a gyerekek elkezdték tanulni. 

Mi a célunk? A jövőben szeretnénk szervezni egy legendáriumkarnevált, amely arról 
szólna, hogy minden iskola a saját térségében lévő mondát, legendát animálja meg, építsenek 
meg. Ahogy Debrecenben a virágkarnevál. Egy szekérnek a derekára építsenek egy díszletet 
vagy egy teherautóra, és Székelyudvarhelyen szeretnénk felvonultatni őket a központban. Itt 
részt vehetnek nyilván más térségekből is. De mi a lényeg? Itt az lehetne ennek a szép oldala, 
hogyha ezt az egész Székelyföldi Legendáriumnak a koncepcióját átültetnénk más térségekbe 
is, Alföld, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, és igazából szervezni, eljutni egy olyan szintre, 
hogy mindenhol megszervezni kis elődöntőket, és akár itt Budapesten egy Kárpát-medencei 
legendáriumkarnevált szervezni, ami azt hiszem, most itt vagyunk a Nemzeti összetartozás 
bizottsága ülésén, tehát pontosan erről szólna ez a történet. Tehát tényleg a meséink, 
történeteink által egymásra tudnánk jobban találni. 

Mióta ezzel a történettel foglalkozunk, teljesen másképp látunk mi is dolgokat. 
Közben mutatok filmeket, vannak ilyen kis filmecskéink.  

Itt elindítok egy legendáriumnapot. Amiről beszéltem, hogy a turistákat kivittük a 
Kőlikhoz és bemutatták a helyi nyugdíjasok. Képzeljék el, hogy az öreg nénik, bácsik kijöttek 
a rétre, bemutathatták, nekik akkora élmény volt, hogy a gyerekeknek továbbadhatják a 
történeteiket, a gyerekek kisétáltak ehhez az úgynevezett Kőlikhoz. Például 
Székelyudvarhelyen létrehoztunk egy darabont díszőrségváltást, szintén a legendáriumprojekt 
keretén belül, az 1600-as évekbeli székely katonaruhát rekonstruáltuk a Budapesti 
Hadtörténeti Múzeum segítségével, és diákokkal szerveztük meg. Önkéntes gyerekek jöttek, 
9-12. osztályosok. Tényleg, ha így érdekli önöket, eljövünk szívesen a diákokkal, be tudjuk 
mutatni a ruházatot, van egy idegenvezetőjük, előadást tartanak magukról. Nekik is nagy 
megtiszteltetés lenne, hogy a Parlamentben megjelenhessenek. A lényeg az ebben az 
őrségváltásban, hogy eddig Székelyudvarhelyen a város közössége alig tudta, hogy léteztek a 
városban székely darabontok, katonák is, most meg már a város része, és minden pénteken 
órarend szerint tartunk díszőrségváltást, tehát ugyanúgy, ahogy Gyulafehérváron van egy 
érdekes díszőrségváltás, a helyi polgármesteri hivatal beöltözteti az önkénteseket jelenkori 
cipőkbe, és ott masíroznak, állítólag Habsburg-ruhában. (Derültség.) Itt legalább van egy 
értékünk. 

Nagyon sok mindent tudnék mesélni a Legendáriumról, a lényeg, hogy az volt 
alapvetően a célunk, hogy valahogy másképp exponáljuk ezeket a történeteket a közösség felé 
a gyerekeknek, és most már oda jutottunk, hogy önálló lett a rendszer, kinyomtattunk tízezer 
könyvet, sokan nézték, hogy nem vagyunk-e felelőtlenek, nézték, hogy jól vagyunk-e, hogy 
mi ennyi könyvet kiadhatunk, hiszen manapság a könyveket sem veszik az emberek. Hát én 
örömmel mondom, hogy 9 ezer könyv elfogyott, és ezekből önfenntartóvá tettük a 
rendszerünket, tehát finanszírozzuk saját magunkat, és látom, hogy működik, úgyhogy bízom 
benne, hogy karácsonykor találkozunk a képernyőn is, és tényleg meg tudják majd nézni az 
első székely rajzfilmet. Nagyjából ennyi lett volna, hogyha kérdésük van, nagyon szívesen 
válaszolok. Az e-mail címünk megtalálható a szórólapokon, amelyeket szétosztottunk. 
Köszönöm szépen a meghallgatást. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságunk, illetve az Autonómia albizottság több 

ülésén foglalkozott már Székelyföld autonómiájával, és ezen kívül nyilván az 
Országgyűlésben is az elmúlt évtizedekben sokat beszéltünk erről, de azt gondolom, hogy az 
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ilyen kezdeményezések, illetve ez már nem is kezdeményezés, hanem több éve zajló 
munkafolyamat során sokszor több eredményt érnek el, mint amit akár a politika elérhet évek 
alatt.  

Amellett, hogy a Székelyföld fogalmat eljuttatja a fiatalok, gyerekek fejébe, akár 
otthon is, Magyarországon is nagyon sok támogatót állít az ügy mellé. Emellett pedig a 
gyerekeknek tényleg hasznos tudást ad át. Tehát követendő magatartás lenne, nemcsak a 
Székelyföldön, hanem Magyarország minden néprajzi tája számára egy hasonló projekt 
elkészítése. Én üdvözlöm ezeket az eredményeket. Örülök annak, hogy nemcsak a 
Székelyföldön sikerül ezt bemutatni, hanem akár Magyarországon meg több helyszínen is. 
Erre egyébként rá is kérdezek, hogy hol voltak még kíváncsiak ezekre a dolgokra, 
eredményekre. Hol sikerült előadásokat tartani? Hogyan látja Fazakas úr, hogy mennyire 
sikerül áttenni a közgondolkodásba ezeket az eredményeket? Mennyire ismerik már az 
emberek, akár a Székelyföld fogalmát vagy egyáltalán azt, hogy kik a székelyek? Ez lett 
volna az én kérdésem, és akkor összegyűjtjük a kérdéseket, és válaszadásra is visszaadom a 
szót. Alelnök asszony! 

Kérdések 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Engedje meg Fazakas úr, hogy hadd gratuláljak! Szóval nekem sokkal 
jobban tetszik, mint a Shrek és az összes többi. Az a helyzet, hogy azért is örültem, mert az 
első, amit szeretnék mondani, hogy rendkívül dekoratív, és önmagában jó érzés kézbe venni, 
nemcsak a térképeket, hanem a könyvet is. Számomra, ahogy elnök úr is említette, ez egy 
nagyon fontos adalék ahhoz, amikor mi autonómiáról beszélünk, az nem elegendő, hogy 
politikailag mi csak eldöntjük, hogy jó lenne akár személyi, kulturális vagy területi 
autonómiát megvalósítani, hanem valóban, ez a lelkekben dől el, hogy már a fiatalokban is ott 
van-e az, hogy európai polgárok, vagy feloldódnak a globális világban, vagy van egy székely 
tudatuk.  

Úgy gondolom, hogy ez az önök által tett kezdeményezés és ezek az anyagok nagyon 
jól segítik ennek a nemzettudatnak és ezen belül is a székely tudatnak a kialakítását, és 
erősítik azt, ami a mi törekvésünk is politikai szinten, de szerintem ezt alá kell támasztani és a 
fundamentumait meg kell tudni teremteni, és ebben ez egy óriási segítség, és számomra egy 
nagyon jó kiegészítése annak is, amit a legutóbbi csíkszeredai látogatásom alkalmával láttam, 
a Székelyföld történelemkönyvet, amiből egyébként - csak képviselőtársaimnak mondom - 
elnök úrral néhány példányt rendeltünk, hogy az is kézben legyen. Hiszen az már egy 
magasabb korosztályt segít abban, hogy megismerje Székelyföld történelmét, hiszen ez 
szükséges azért ahhoz, hogy lépni tudjunk az autonómia tekintetében is. 

Ha megengedi, egy picit nekem a fantáziám rögtön elindult, és nagyon jó lenne, és 
egyetértek azzal, hogyha mi valóban egy Kárpát-medencei autonómiahálózatot szeretnénk 
kialakítani, ami véleményem szerint talán a mostani Európában, ugye a múltkor beszéltünk 
erről, talán jól elszórt magvakat jelenthet, hiszen Közép-Kelet-Európa és egyébként 
Európának is érdeke az, hogy a stabilitás szempontjából ez a hálózat létrejöjjön, talán ez most 
egy jó időszak. Ezért én úgy gondolom, hogy jó lenne hasonló legendárium, például, mondjuk 
Vajdaságnak, a Felvidéknek, Kárpátaljának, tehát jó lenne ebből egy mozgalmat teremteni. 

Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy sikerült-e kapcsolatokat teremteni más 
szintekkel is, tehát, ami egyébként például az autonómiatörekvésekben, akár az SZNT 
kezdeményezését, akár a többi kezdeményezést jelenti, hogy ebben legyen egy közös tudás, 
hogy hogyan tudják önök ezt segíteni ezen a területen is. 

A másik pedig, amit kérdezni szeretnék, hogy ez a honlapjuk, a www.legendarium.ro, 
ebben, azt gondolom – és hallva Izsák Balázs úrnak egy fél évvel ezelőtti előadását, amiben 
ők már tettek arra lépéseket, hogy ne a román legyen, hanem legyen ennek egy külön 
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székelyföldi megjelölése. Azt majd a képviselőtársaim pontosan megmondják, hogy ezt hogy 
hívják az internetes nyelven. Hogy legyen ennek az SI-jele, ami lehetséges, egy saját székely 
megjelölése a honlapnak. Hogy lehetséges-e, hogy azon jelenjen meg ez a honlap? Ez csak 
egy ilyen megjegyzés részemről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Különösen is szimpatikus 

a program amiatt, mert a képviselői munkánkban elég gyakran kimondva vagy kimondatlan 
nem szoktunk erről nagyon beszélni, de olyan kezdeményezésekbe, olyan ötletekbe akadunk 
bele, amelyek sok esetben kiváló kezdeményezések, azonban megtorpannak egy ponton, és a 
megtorpanás pillanatában megkeresik az illetékes képviselőt vagy bizottságot, és segítséget 
vagy pénzt kérnek. Itt, azt hiszem, hogy elsősorban arra is kell figyelnünk, hogy Fazakas 
Szabolcsék kezdeményezése egy fenntartható kezdeményezés, tehát igenis, erre már az 
induláskor, ahogy látjuk, szükség van. Tehát látható, hogy a 9 ezer kötetnek az elkapkodása 
azt mutatja, hogy igenis erre a programra igény van, erre befogadás van. Tehát ehhez 
gratulálunk mindenekelőtt, hogy egy olyan hiánypótló kezdeményezést indítottak útjára, 
amely működik, fenntartja önmagát és amely látszik, hogy újabb és újabb gondolatokkal 
bővülni fog. Tehát ilyen koncentrikus körökben ez a program egyre gyarapodik. 

Egy ötletem van, és ezt szeretném most itt a bizottságtól megkérdezni, hogy van-e erre 
nekünk bármilyen eszközrendszerünk. Az itt elhangzott kettős állampolgársági 
kezdeményezés mellett a mostani kormánynak, én azt gondolom, hogy a nemzetpolitikai 
eszközrendszerében kiemelten is fontos tevékenység, hogy megpróbálja a magyarországi 
gyermekeket az osztálykirándulásokon keresztül a határon túli területekre eljuttatni. Mi, akik 
ebben a bizottságban ülünk, ezt több évtizedes távlatban végeztük, ismerősöket, rokonokat, 
tanítványokat vittünk ezekre a területekre. Most ez állami szinten zajlik, pályázati keretek 
között, több száz millió forint értékben hetedik osztályos diákok mehetnek ki, és élnek is 
ezzel a lehetőséggel. Sokkal többen pályáznak, mint amennyi forrás van, hála Istennek! Az a 
kérdésem, lehetséges volna-e, hogy bizonyos már működő kapcsolatok, gondolok itt 
testvérvárosokra például, hiszen a magyarországi városok, és az erdélyi Székelyföld, illetve a 
határon túli magyar lakta településeknek a városai működtetnek évtizedes, kétévtizedes 
távlatban már testvérvárosi együttműködési kapcsolatokat. Nyilván, ezekben a városokban 
sokkal erősebb az osztálykirándulásokra megpályázott programok száma. Lehetne ezt még 
tovább erősíteni az önök kiváló munkájával esetleg, gondolok itt arra, hogy a nyáron én a 
családommal éppen Székelyföldön nyaraltam, és milyen öröm lett volna, hogyha három 
gyermekem találkozhat ezekkel a kezdeményezésekkel, és milyen öröm lenne annak a 
hetedikes évfolyamnak, amelyik a testvérvárosába elmegy, és találkozhat ezekkel a 
dragonyosokkal, ezeknek a legendáknak a helyszínen történő megelevenítésével.  

Tehát, hogy ebből is kellene akár a honlapon keresztül, akár a Bethlen Gábor Alap  
segítségével egy ilyen adatbázist létesíteni, amelyből válogathatnak az iskolák, a 
testvérvárosok, hogy amikor kirándulni mennek, kimennek az érintett településre, akkor 
útközben milyen ilyen, az ön által említett programokat csipegethetnek fel az úton. Én azt 
mondom, hogy nagyon nagyban erősítené az élményt, hiszen az önök célja pontosan az, hogy 
a turisták ne csak két bizonyos pont között kiránduljanak, míg beülnek az autóba vagy a 
buszba az indulási ponton, és kiszállnak az érkezési ponton, ott eltöltenek két-három napot, és 
ugyanígy beülnek és egy izolált buszban, izolált autóban visszamennek az indulási pontra.  

A köztes útvonalon lehetne milliónyi élményhez juttatni az önök kezdeményezésének 
igénybevételével. Tehát egy roppant innovatív és impozáns kezdeményezés. Szívből 
gratulálok hozzá. Kérdezem az elnök urat, hogy van-e eszközrendszere a bizottságnak, hogy 
javaslatot tegyünk vagy akár segítsünk az internetes feldolgozásában ennek az ügynek, hogy a 



 12 

testvérvárosoknak, osztálykirándulásoknak és a családoknak ezzel segítséget nyújtsunk, mert 
van ilyen. Én most október 6-án éppen Szentegyházán leszek, Udvarhelyszéken, akkor ott 
máris a helyieket fogom erre noszogatni, akár a gyermekfilharmóniát is, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni 

leginkább ahhoz, hogy sikerült ezt önfenntartóvá tenni eddig a szakaszig. Ugyanakkor, amit 
Hoppál képviselő úr mond, régi mániám, tehát hogy lehet összekapcsolni a kormányzati, 
önkormányzati és a civil szférát ebben az ügyben.  

Mondanék egy konkrét példát. Én Nyíregyháza polgármestere vagyok, ott pénteken a 
magyar népmese napján nagy programot szerveztünk, két évvel ezelőtt kétezren voltak, most 
6210-en voltak, meseolvasás, és most már kijött a mesemondás is, tehát külön kategóriákban 
kellett indulni, és mindenki természetesen könyvet kapott ajándékba. És volt rajz is, több mint 
400 pályamunka készült. Mindenkit kitüntettünk, hogy mindenki örüljön és volt székelyföldi 
mesemondó is. Én ezt általánosabb keretekben gondolom, tehát a mese, a legendák, az a 
magyar kultúra, és az olvasás és a nemzettudat. Ez a három kulcskategória, amit hoz. És a 
kérdés az, hogy hogy lehet összefonni.  

Tehát például Nyíregyházán, ha ezt tudjuk, nyilván jövőre már tudhatjuk, akkor 
érdemes lett volna megjeleníteni, mert ott is volt könyvárusítás is, biztos vagyok benne, hogy 
több száz könyvet el lehetett volna adni. Nyíregyházán már hatezren tettek állampolgári esküt, 
a Partiumból jönnek leginkább. Azt gondolom, hogy lenne ilyen kapcsolat, és azt építsük fel. 
Akkor mi, megfelelő körülményeket biztosítva, 300 körüli létszámmal, a díszteremben, 
megfelelő előadással tartjuk az állampolgári eskütételeket. Ott is lehetne ez. Mert az igazság 
az, hogy ott is szükség van erre. De ez el is hangzott. És kölcsönösség alapján.  

Nekünk Szatmárnémetivel van testvérkapcsolatunk meg a kárpátaljai városokkal, de 
fel kellene építeni egy olyan rendszert vagy segíteni legalábbis, de nem felülről, mert ebben 
az a másik érték, hogy alulról jön, amit viszont segíteni kell, mert ha nem kap újabb 
segítséget, én attól félek, hogy egy-két év múlva kifulladhat. Minden jó szándék mellett is.  

De most azt segítsük, hogy bővüljön és építsük egy rendszerré, mert vannak, mint 
ahogy elmondta, nálunk is kezdeményezések. Ezeket össze kell kapcsolni, és természetesen 
oda vissza. Tehát ugye ez a Határtalanul! program is szerintem akkor lesz az igazi, ha úgy 
működik, nálunk is nagyon sok iskola jelentkezik, nem mindenki nyer, de kölcsönösen 
legyen, mert azzal gazdagodik mindenki. Én ezt az együttműködést fel is ajánlom, de nyilván 
ezt nemcsak Nyíregyházára értem, hiszen nagyon sok helyen van itt Magyarországon ilyen 
aktív kezdeményezés. Ezt valahogy kapcsoljuk össze, és ezt vessük fel a Bethlen Gábor 
Alapnak is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd folytassam ezzel. Úgy tudom, hogy a Határtalanul! 

programban több csomag van, ami az utazásokra vonatozik, és ajánlanak ott a pályázóknak 
útvonalakat, illetve, hogy miket tekintsenek meg. És ezekbe a csomagokba akkor mi teszünk 
egy ilyen jelzést, hogy ismerjék meg ezt a programot, illetve a programnak a helyszíneit, 
akkor vegyék be az ajánlatok közé, mármint ott a Bethlen Gáborban, és így akkor mi abban 
segítünk, hogy amit önök megfogalmaztak, illetve amilyen turisztikai célpontjai vannak, ami 
nemcsak turisztikai, tudjuk, akkor azokat is propagálják. Ezáltal akár több ezren, diákok, 
tanárok is megismerkedhetnek ezekkel a dolgokkal, és nyilvánvaló, hogyha ahhoz segítséget 
tudunk nyújtani, hogy pályázati segítséggel mondjuk az állampolgársági esküt tett új magyar 
állampolgárok vagy gyerekek megkapnák ezt a könyvet, akkor ez is egy segítség lenne a 
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program előrehaladásában. De én magam is üdvözlöm, hogy maga a program önfenntartó, 
hiszen kevés ilyen kezdeményezés van. Ez jelzi azt is, hogy milyen sikeres. 

Tehát nagyon jó volt az ötlet, és amellett pedig a gondolat is sikeres, mert szükség van 
rá, hiszen támogatások nélkül is meg tud élni. De ahhoz, hogy magasabb szintre tudjuk 
emelni, ahhoz nem árt, hogyha van egy ilyen támogatás.  

Kőszegi képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Kedves Szabolcs! Örülök, hogy 

személyesen is megköszönhetem önnek, neked is, a csapatnak ezt a nagyszerű munkát. Mi is a 
nyáron a négy gyerekkel összekötöttünk egy hivatalos programot, és eltöltöttünk egy kis időt 
Erdélyben, és meg is vásároltuk külön-külön a térképet egy benzinkúton. Az egyik kérdésem 
az, hogy nehéz volt-e ezt elérni, hogy a benzinkutakon meg lehessen kapni. Nagyon jó volt 
látni.  

 
FAZAKAS SZABOLCS, a Székelyföldi Legendárium alapítója: MOL-benzinkút volt. 

Ez úgy volt, hogy először betettük az egyik lábunkat, adtuk ingyen a MOL-nak azt a nagy 
térképet, minden kútnál kitették, rátettünk száz forintot, és így nem sértette a szemét a 
többségi nemzetnek, ugye azért a MOL is be kellett vállalja, minden MOL-kútnál van 
Székelyföld-térkép, és akkor így, hogy betettük a térképet volt egy tárgyalási alap, és így 
beengedtek, hogy tudjunk mi is ott árulgatni. Annyira nem volt nehéz, inkább fél évbe tellett.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Ehhez is külön gratulálok, ez egy kiváló ötlet volt, és 

nagyon fontos. 
Egy javaslatom lenne nekem is arra a mintára, amit a Disneyland-esek megcsináltak, 

hogy Amerikában és Európában is van egy központ. Érdemes lenne erre ráépíteni, ugyanis azt 
látom, hogy most elindultunk a Határtalan! programmal, iskolás gyerekek mennek, felnőttek 
egyre többen mennek Erdélybe, Székelyföldre, az elszakított területekre, viszont a gyerekes 
családok, és szerintem mi ezt tapasztalatból tudjuk, mert gyakorló kisgyerekes szülők 
vagyunk, hogy nem szívesen mennek már – bocsánat – gyerekestől, családostól Erdélybe, 
mert nem nagyon kínál a Székelyföld olyan programokat, ahol a gyerek jól érzi magát. Most 
bocsánat, még nagyon hintázó játszótér sincs. Viszont, ha lenne legalább egy helyszín, aztán 
ez majd terebélyesedne, oda kell csalogatni, csábítani a … jó, köszönöm szépen, provokálom, 
nem véletlenül, tehát ezt javasolnám, hogy interaktívan részt vehessen a gyerekek ebben, mert 
a gyerekeken keresztül lehet a legnagyobb eredményt elérni, és a fiatal családokat elvinni, 
odakötni, és aztán minél többször a következő években visszatérő vendégek lesznek. Ez 
nagyon sok szempontból fontos lenne. Az előttem szólók már mindent elmondtak, amiket el 
akartam mondani, én ezekre csak ráerősítenék.  

Úgy érzem, hogy ez egy fantasztikus program, ebből nagyon sokan tanulhatnak, 
remélem, fogunk is, és ezt minden erőnkkel támogatni kell. Én is egy polgármester vagyok, 
ugyan egy kisvárosé, de a csonkaország szívében lévő kisváros polgármestere, van is már egy 
ötletem, amivel meg fogom keresni a csapatot. Ezzel most nem akarom a többieket terhelni, 
még egyszer nagyon-nagyon köszönöm. Gratulálok, fantasztikus ötlet és munka, amit eddig 
elvégeztek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Mind magam, mind a Jobbik 

nevében is csak csatlakozni tudok ezekhez a gratulációkhoz, és személyesen is hadd fejezzem 
ki az elismerésemet. És hogyha nem haragszik, de az ajándékba kapott könyvet tovább fogom 
ajándékozni, ez a négyéves kis keresztfiamnak vagy jövendő keresztfiamnak nagyszerű 
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ajándék lesz, bár ő nem székelyföldi. (Fazakas Szabolcs: Van benne egy családfa az elején, 
bele tudod írni a nevedet, utána az ő nevét.) Aha, látom. Jó, ez Kárpátaljára fog kerülni, 
úgyhogy így kapcsoljuk össze az egyéb elcsatolt részeket is. Tényleg szeretnék ehhez az 
eddig elvégzett munkához gratulálni és a továbbiakra sok sikert kívánni, és a magunk részéről 
is bármiben felajánljuk a segítségünket, és jó szívvel számíthatnak a támogatásunkra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadnám a szót, elhangzott pár kérdés, nem tudom, 

hogy sikerült-e jegyzetelni.  

Fazakas Szabolcs válaszai  
FAZAKAS SZABOLCS, a Székelyföldi Legendárium alapítója: Köszönöm szépen. 

Hát az anyaországban először Polgárdiban mutattuk be. Ott volt egy tanító néni és nagyon 
megtetszett neki. Facebookon találkoztunk, meghívtak egy bemutatóra, egy osztályukkal 
készültek Székelyföldre kirándulni, és annak apropóján kiutaztunk, bemutattuk a gyerekeknek 
a Legendáriumot, a helyszíneket. Ott azzal a problémával ütköztem például, és tényleg ez 
lenne a legfontosabb, hogy a Bethlen Gábor Alaphoz vagy ahhoz a szervezethez, aki ezeket a 
kirándulásokat menedzseli, jussanak el ezek az információk. Mert ők is leadtak egy 
programot, amit kellett teljesíteni, és le kellett fényképezni a helyszíneket, és eljöttek 
Székelyföldre, beültek a buszba, kétszázzal mentek egyik helyszínről a másikig, nézték a 
gyerekek, és hogy mondjam, egy gyereknek ez összemosódik. Egy idő után, mennek, 
kirándulnak, még este beszélgetnek, reggel kómásan felkel a gyerek, ez az igazság. Voltunk 
gyerekek, kirándultunk, tehát gyakorlatilag arra emlékeznek Székelyföldről, hogy jó 
kanyargós út, jól meghányatta a busz őket, voltak néhány helyszínen, (Derültség.) és tényleg 
próbáltam Mariannak, a tanító nőnek is mondani, hogy picit álljatok meg. Akkor végül 
elvittük őket Udvarhelyen erre a darabontos őrségváltásra, nagyon tetszett a gyerekeknek, 
bekapcsolódtak, meneteltek a katonákkal együtt. Tehát ez lenne a legfontosabb, hogy az 
információ jusson el, hogy tudjanak választani. Nem az, hogy mi legyünk ott feltétlenül, 
hanem az, hogy ismerje meg a legendákat, vigyék el egy székelyvárba a gyerekeket, tényleg 
másszanak fel egy domb tetejére, nézzék meg, hogy néz ki egy székely vár, annak az 
alaprajzát. Vagy akár lehet tematikus kirándulásokat szervezni, ilyen egyházi jellegűt, Szent 
László műemlék van Csíksomlyón, tehát ezeket így is össze lehet kötni.  

Sajnos Székelyföldön sem kötik össze ezeket a turisztikai szolgáltatók. Tehát 
mindenki, amerre lát, szervezetlenül végzik a dolgukat, tapasztalatlanság, gondolom. Tehát, 
hol mutattuk be? Magyarországon Polgárdiban kezdtük, itt látható a listán, lehet, hogy ezt-azt 
kihagyok, de nagyon sok helyen voltunk Észak-Magyarországon, Ózd, Miskolc, 
Kazincbarcika, Eger, budai Vár, most megyünk novemberben Győrbe egy könyvünnepségre. 
Ja, bocsánat, Bonyhádot kifelejtettem, ott is voltunk, polgármester úr meghívott. (Elnök: Csak 
nem volt ott.) Igen, nem volt otthon, de nem baj, mert … Miért voltunk Bonyhádon? A 
Székelyföldi Legendáriumnak ott van a története, a madéfalvi siculicidium, és a 
Legendáriumban benne van ez a történet, az Isten segíts! mondája. Mi történt? A bukovinai 
székelyek szétvándorolnak, szétszóródnak, elcsángálnak a világban, szétrajzanak, ugye ezt a 
szót használják, és elvittük Bonyhádra, a bukovinai székely gyerekek játszanak Székelyföld 
területén tatárjárásos mondákat. Nekünk is nagyon jólesett, hogy ott lehettünk, meg a helyiek 
is, főleg, akik úgy megérezték, hogy ez a nagyapáik, nagyanyáik szülőföldje. A bemutatót úgy 
is kezdtem, hogy köszöntöttem mindenkit, és hogy örülök, hogy utánuk hozhattam az 1664-
ben otthon hagyott kulturális örökségüket. És ezzel mindenki mindent megértett.  

Nincsenek szavak, ugyanúgy Brazíliában ott vannak a bukovinai székelyek, eléggé 
beolvadtak, de el akarjuk juttatni a Legendáriumot, ugye itt még Érd környékén vagy 
Kanadában is hét faluban, tehát szeretnénk minél több helyen a világban szétszórni.  
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Nagyon érdekes egyébként, mi sehol nem jelentkeztünk, tehát itt az anyaország 
területén is, aki úgy érezte, meghívott, aztán benn, Erdély területén, Székelyföldön 
táborokban vettünk részt, Tusványoson próbáltuk népszerűsíteni a projektet. Ami nagyon 
szép, hogy a magyar média nagyon odaállt mellénk, igaz, hogy ez annak is köszönhető, hogy 
14 évig televízióztam kőkeményen, tehát Magyar Televízió, Duna-TV, RTL, TV2-t 
tudósítottuk Székelyföldről, és így megvoltak a régi kapcsolatok, szerencsére emiatt nagyon 
sokan ismerik a projektet. Itt volt ez a kérdés, hogy hányan ismerik. Nagyon érdekes, 
Magyarországon nagyon sokan tudják, hogy miről van szó.  

Például Csaba testvérrel szerveztünk egy akciót az RTL Klubon a Való Világ között 
bejátszottak a legendáriumot. Tudom, hogy a nézőtábora nem egy valóvilágos, de az a 
helyzet, hogy ők is magyarok, tehát mi pontosan akkor választottuk ezt az időpontot, és 
hatvanszor bejátszottuk az RTL Klubon, hogy székelyföldi mondák, legendák és hogy lehet 
másképpen is élni, tehát vannak azért nekünk saját történeteink. Úgyhogy ez egy jó húzás 
volt, azért Csaba testvérnek is nagyon tetszett, hogy ezt megszerveztük.  

Tehát voltak ilyen kis játékaink. Ugye a reklámra nem költöttünk semmit, tehát így 
híreket generáltunk, eseményeket, mindig valamit kitalálunk ugye, így gyűrűzik a projekt. 
Például szerveztünk Székelyudvarhelyen íjászversenyt. Van egy ilyen történet, hogy leíjazzák 
a székelyek a tatárvezért és összegyűltek a környékből az íjászok és a tatárvezért szíven 
kellett lőni, és erre a történetre ráépítettünk egy íjászversenyt. Ezt lehet bővíteni. 

Tekintettel arra, hogy rendezvényekre hívogattak, építettünk egy legendárium 
meseszekeret, ahol gyerekek régi, 1800-as évekből rekonstruált mozigépen nézhetik a 
rajzfilmnek a jeleneteit, ugyanakkor meg kis játékok vannak rajta. Ez egy meseszekér, egy 
csodaszekér, ezt elvisszük egy helyszínre, tehát a gyerekek gyakorlatilag úgy sajátítják el az 
egész legendáriumot, hogy felfigyelnek rá, de észre sem veszik.  

Nagyjából ennyi. Az, hogy más régióban is legyen Legendárium! Szeretnénk! 
Nyitottak vagyunk rá, sőt próbáltam kapcsolatokat teremteni, de nagyon nehéz, mert az a 
helyzet, hogy többször beleütköztem abba, hogy sokan úgymond ránk akartak telepedni úgy a 
székelyföldi politikum is, nem akarom felsorolni, de van, sajnos, tehát ránk akartak telepedni 
pontosan azért, mert látták, hogy ez egy tömegprojekt, kezdik szeretni az emberek. Emiatt 
nagyon keményen nekimentünk mi is a médiának, a médián keresztül vissza tudtuk erősíteni a 
pozíciónkat, tehát azért én tudok még erről sokat mesélni, de nem akarok itt most belemenni a 
részleteibe.  

A lényeg az, hogy a sic domainnel kapcsolatosan is az van, hogy akörül is botrányok 
vannak, problémák vannak. Például egy budapesti ismerősömet átverték húszmillió forinttal, 
akik ezt a sic domaint le akarták védeni. Mi ilyenben nem akarunk részt venni. Próbáltam az 
egész legendáriumot manőverezni, nem utasítottam vissza politikai pártok által irányított 
intézmények támogatását, de nem engedtem meg azt, hogy kiálljanak, s azt mondják, hogy ez 
a miénk. Volt ilyen, vissza lehet keresni a Google-ben, hogy voltak nagyon szép 
sajtónyilatkozatok, természetesen gyorsan itt Budapesten Duna Televízió, Magyar Televízió, 
be a stúdióba, és helyreraktuk a dolgokat, amit szerencsére az otthoni emberek néznek, tehát 
sikerült ezeket visszaállítanunk. 

A sic domain, más régió, tehát mondom, Kárpátalján lehet, már nekifogtunk újságíró 
kollégákkal, az Alföldön is szeretnénk. Van gyűjtés is, vannak történetek, úgyhogy 
mocorognak. Viszont mindenki azt várja, hogy pénzből csinálják. Mondtam, hogy az első 
lépést nem lehet, mi is pénz nélkül fogtunk neki, mindenkünket feláldoztuk. Mi 
reklámfilmekkel foglalkoztunk, és szépen a bevételünket forgattuk erre. Igaz, hogy most már 
nem foglalkozunk reklámfilmekkel, nem filmezünk, csak ezen a szakterületen dolgozunk. És 
persze a turizmus.  

Ami ezeket az osztálykirándulásokat illeti, otthon elkészítettük a Székelyföld 
turisztikai térképet. Létrehoztunk egy olyan honlapot, hogy iranytu.ro, a Google MAP-re 
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feltöltöttünk 500 darab székelyföldi turisztikai helyszínt, egy-kétperces kisfilmeket, amiből 
programot lehet összeállítani. Tehát, hogy a gyerek, tanító, akárki rámegy, nyilván mindent 
megtalál. Nemcsak műemlék, hanem mit lehet tenni, időtöltés, minden. Úgyhogy nagyon 
örülnék neki, hogyha tényleg komolyan vennének. Én próbáltam felvenni a kapcsolatot Csete 
Őrssel, jeleztem, bemutattam, minden, csak az a gondom, hogy vagy túl alulról jöttem, de 
nem vettek számításba. Tehát továbbra is az osztálykirándulások úgy zajlottak, tehát a 
képeslaphelyszíneket látogatták. A gyerekeknek más kell, a felnőtteknek jó, de szegény 
felnőtteket is a turisztikai irodák futtatják végig. Ez egy gond.  

Itt az előbb szó volt erről a parkról, persze szeretnénk egy ilyet létesíteni, élménypark 
Székelyföldön, legyen, tényleg jöjjenek oda a román turisták, az angolok, a japánok, a magyar 
turisták, erdélyi műemlékeket újjáépíteni. Természetesen meghúzzuk a vonalat valahol, az 
1800-as évek közepénél, és akkor a hagymakupolás intézmények lemaradnak, tehát egy-kettő 
nyilván ott lesz, ami műemlék, de nem arról fog szólni, hanem tényleg az igazi magyar 
építészeti értékeket vagy szász építészeti értékeket egy ilyen mini Erdély-parkba, ugyanúgy, 
ahogy a mini Europa Brüsszelben megépült. Akkor nyilván lenne egy turisztikai helyszín. 
Szeretnék egy legendáriumparkot, nyilván ezekhez mind költségvetésre van szükség.  

Azt hiszem, hogy nagyjából ennyi lett volna. Tehát, hogyha valahová hívnak, nagyon 
szívesen elmegyünk, bemutatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt tudom mondani, hogy a bizottságunk és én 

magam is mindent megteszek azért, hogy ezek az eredmények, illetve megfogalmazott célok 
eljussanak akár a Bethlen Gábor Alaphoz, illetve a Határtalanul! programba be tudjanak 
kapcsolódni, és fel is fogjuk venni ez ügyben a kapcsolatot a Bethlen Gábor Alappal, hogy 
jövőre építsék be a célpontok közé ezeket a helyszíneket is Erdély tekintetében. Még egyszer 
mindannyiunk nevében szeretnék gratulálni, további jó munkát kívánni, és az ajándékokat 
pedig köszönjük. 

Mielőtt elkezdenénk a következő napirendi pontot, két-három perc szünetet rendelek 
el. Köszönöm szépen.  

 
(Rövid szünet.)  

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2011 címmel 
benyújtott beszámoló (J/6102. szám) (Általános vita) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytjuk a munkát a második napirendi pontunkkal. 
Döntenünk kell az általános vitára való alkalmasságról. Előadó prof. dr. Szabó Máté, az 
alapvető jogok biztosa. Sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy személyesen 
jött el a mai bizottsági ülésünkre, és át is adom mindjárt a szót, hogy a leírtakhoz kiegészítést 
tegyen. Köszönöm szépen.  

Prof. dr. Szabó Máté tájékoztatója 
PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen. Nagyon 

köszönjük a bizottság érdeklődését, hiszen korábban ez a bizottság nem is létezett, tehát nem 
is tárgyalhatta még a beszámolókat. Tehát azt gondolom, hogy fontos bizottság, sok fontos, és 
mondjuk így rövid magyar szóval, interdiszciplináris elkötelezettsége van sok irányban, tehát 
ilyen értelemben ez is idetartozik, az alapvető jogok helyzete, a biztos jelentése. Elég vaskos 
kötet. És a szerkesztéshez még azt szeretném hozzáfűzni szóban és részben visszautalva a 
múltkori ülésre, hogy igen, hát a múlt év egy nagyon atipikus éve volt az ombudsman 
intézményének Magyarországon, hiszen egy harmadik nagy jogszabály- és alkotmányos 
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átalakuláson ment át. Az előzőeket nem mondanám, a megalapítás, a 2007-es változtatások és 
most a 2011-es változtatások, amelyek tulajdonképpen ez év januártól léptek életbe. 

Tehát a múlt év annak a bizonyos négy ombudsmani rendszernek az utolsó éve volt. 
Azonban azok a jelentések, amelyeket a négy ombudsmannak be kellett volna adni, azok nem 
mind készültek el, különböző okoknál fogva, ugye az adatvédelmi biztos helyett január 1-jétől 
egy hatóság jött létre, az utolsó adatvédelmi biztos nem készített beszámolót tudomásom 
szerint. 

A nemzetiségi, akkor kisebbségi, illetve a jövő nemzedékek országgyűlési biztosai 
sem készítették el március végéig a beszámolóikat. Fülöp Sándor, mikor lemondott 
szeptember 1-jén, akkorra elkészítette, át is adta nekem, meg is fogjuk jelentetni ezt CD-n, 
tehát hozzáférhető lesz, folyik a CD-k előállítása, még ugye éppen csak egy hónap telt el. 
Tehát nem volt ez meg márciusra, és ugyan készített Kállai Ernő egy dokumentumot, de ez 
nem egy tipikus éves jelentés volt, hanem egy visszatekintés az ő négyéves tevékenységére, 
ahogyan Szili Katalin képviselő asszony megjegyezte, szubjektív formában, és hát nem felelt 
ez meg az ombudsmani beszámolók kritériumainak. 

Ennek a hiátusnak tulajdonképpen egy jóakaratú megszüntetése és a foltnak a 
felvarrása érdekében azt kértem az ő volt munkatársaiktól, akik aztán január 1-jén az én 
munkatársaim lettek, hogy szíveskedjenek ebben az én beszámolómban függelék gyanánt 
elkészíteni két rövidített beszámolót, amiből legalábbis a durva pozitivista tényei az ő 
ténykedésüknek, tehát a kisebbségi biztosnak és a környezetvédelmi biztosnak, 
megismerhetőek. Fülöp Sándor úr a magáénak ismerte el, Kállai úr pedig nem, azt mondta, 
hogy ezt nem ő készítette. Ez így is van. Nem készítette el, ezt az ő kollégái készítették. 
Tehát, tulajdonképpen az én beszámolóm ez a vaskos kötet, de mellékletként a 276. oldaltól a 
345-ig az ő két elmaradt beszámolójuk helyett információkat ad a tevékenységről. 

Nyilvánvalóan ezekről én beszámolni nem tudok, hiszen önállóan folytatták a teljes 
2011-es évben a tevékenységüket. Ahhoz nekem semminemű közöm nem volt és nem is 
lehetett. Tehát, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az én jó szándékú kezdeményezésem 
érdekében alakult az ki, hogy majd a későbbi történeti korok megismerhetik ennek az évnek a 
tevékenységét az ő munkájuk tekintetében, és nem látnak majd egy hiátust, egy vákuumot, 
ami fennállna egyébként, mert valóban ez egy törvényi kötelezettsége minden 
ombudsmannak, hogy beszámoljon március végéig, ők azonban, mivel december 31-ével 
helyettesekké alakultak át, nem tettek eleget ennek a feladatnak, legalábbis nem időre, a Fülöp 
Sándor esetében később készítette el.  

Ami az én beszámolómat illeti, azt tudom mondani, hogy körülbelül ötezer ügyet 
dolgoztunk fel az elmúlt évben, vagy ötezer panaszt dolgoztunk fel, és különböző kiemelt, 
hivatalbeli vizsgálatokat folytattunk. Köztudomású, hogy Magyarországon nincsen 
gyermekjogi ombudsman önállóan, hanem az általános biztos látja el kezdettől fogva a 
gyermekjogi ombudsman szerepét. És a gyermekjogok és a jövő nemzedékek általában meg a 
gyerekek születése és a társadalom újratermelése nyilvánvalóan a Nemzeti összetartozás 
bizottságának egy fontos témája több vonatkozásban. 

A mi vonatkozásunk e tekintetben a gyermekek egészségügye. De hát azt hiszem, 
hogy ez is, az össztársadalmi egészségügy és a gyermekegészségügy is a Nemzeti 
összetartozásnak bizony egy fontos alapja. E tekintetben nagyon sok vizsgálatot folytattunk, 
csak példaként említeném, például olyan ügyekben, hogy lássák, hogy miket csinálunk, mert 
azért elég hosszú ez, hogy a szülők jelenléte a beteg gyerekekkel a kórházban, és hát azt 
láttuk, hogy nem minden egészségügyi intézmény teszi ezt lehetővé, biztosít megfelelő 
hálóhelyet, és bizony sok munkahely pedig nem segíti azt, hogy a szülő a nagyon súlyos beteg 
gyerekéhez odamehessen. Tehát például ilyen hiátusokra, de sok egyéb másra, például 
drogmegelőzés, gyermek-drogstratégia, sajnos szükség van rá, a kutatások szerint 
hiányosságokat, visszásságokat tártunk fel.  
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Ugyancsak a betegjogokkal és az általános egészségügyi kérdésekkel foglalkoztunk. 
Nyilván az egészséges társadalom is a nemzeti összetartozásnak egy fontos alapja. A mi 
egészségügyi rendszerünket egy átalakulás jellemzi már régebb óta, minthogy én ombudsman 
vagyok, de 2007 óta, mióta megválasztottak, mindig szerettem volna egy jó egészségügyi 
projektet folytatni, de nincsenek kritériumok, mert állandóan változik ez a rendszer. Mihez 
mérjük? Az elképzeléseinkhez? A múltunkhoz? A jelenünk ugye átmeneti ma is még, tehát 
ilyen értelemben legalábbis a betegjogok egy megragadható pont, és sajnos azt kellett – 
anélkül, hogy részletekbe mennék – összességében megállapítani, hogy szünetel a betegjogi 
érdekképviselet. 

Tehát a közalapítványnak a 2010-es megszüntetése óta még mindig csak névvel 
működik ma is az új betegjogi központ, még nincsen igazgatója, még nincsen költségvetése, 
még nem egzisztál. Tehát itt egy kétéves szünet alakult ki a magyar betegjogi rendszerben, 
ami elég komoly probléma és emlékeztethet minket például az OPNI megszüntetésére, ami 
jogutód nélkül és betegek szélnek eresztésével zajlott. Hát ezek azok a döntések, amelyeket az 
ombudsmanok nem politikai szempontból kritizálnak, hanem azért, mert az ellátottak jogait 
hosszú időre, sok évre, itt kettő évről van szó, talán, ha ez évben megindul az új központ, 
akkor azt mondjuk, hogy kettő volt, az OPNI esetében pedig még mindig csak tervek vannak 
a tekintetben, hogy majd legyen ilyen. Ennek tapasztalatára például ebben az évben, kicsit 
előre rukkolva, az, hogy ma mit csinálunk, például a szentgotthárdi nagy pszichiátriai 
intézetet vizsgáljuk, ami jelenleg, nem sokan tudják, Európában a legnagyobb létszámú. Tehát 
ott körülbelül majdnem 800 ellátott és több száz dolgozó van, tehát így összességében ezerfős 
intézet, amelynek a kitagolására – mert ez a szép magyar szó azt jelenti, hogy a nagy 
pszichiátriai és egészségügyi intézményekből kisebb, áttekinthető, élhető, önigazgató 
egységeket hozzanak létre - ilyen 30 éves terv van. És hát még ez a terv nincs is jóváhagyva. 
Önmagában azonban már ez is pozitív, hogy van egy terv, mert az OPNI-ról nem volt. Tehát 
ott jogutód nélkül szűnt meg és nagy hiátust okozott. Mi reméljük, hogy ezt a hosszabb 
időszakot majd a mindenkori ombudsmanok követni fogják. 

A harmadik kiemelt témakörünk a katasztrófavédelem volt, nyilvánvalóan nem lep 
meg senkit, hogy a Devecser-Kolontár volt ennek a kiváltó oka, és személyesen is 
panaszfelvételt folytattunk ott le. Hát nagyon érdekes és ellentmondásos kép alakult ki, hiszen 
a valóban koncentrált kormányzati törekvések és valóban jelentős forrásoknak a mozgósítása 
a látványos eredmények ellenére – ugye mi egy év után csináltuk a panaszfelvételt, amikor 
már a kormányzat deklarálta az újjáépítés befejezését – hát még mindig nagyon sok 
elégedetlenség volt. Jellemzően vagyoni, anyagi, civiljogi jellegűek, ki kapott többet, ki 
kapott mást, egyenlő bánásmód kérdése, és hosszabb távon környezetvédelmi problémák. 

Jól lehet, nem foglalkoztam a múlt évben, nem foglalkozhattam a környezetvédelmi 
kérdésekkel, hiszen önálló biztos dolgozott ezen a területen, és a nemzetiségi kérdésekkel 
kapcsolatosan sem, de azért állást foglalnék az alkotmány vagy az alaptörvény ezzel 
kapcsolatos újításairól mint olvasó vagy mint országgyűlési biztos. Nem úgy mint aki ellátta 
ezen területek felügyeletét, igazgatását, de azért mégiscsak gondolkodva ezen, azt gondolom, 
hogy a nemzetiségi jogok új elnevezése egyébként a kisebbséghez képest egy jó elnevezés 
szerintem, szimpatikus elnevezés, nemcsak azért, mert visszamegy a régihez, hanem azért, 
mert ezt a kisebbség-többség szembeállítást kivonja a forgalomból. Legalábbis nominálisan és 
névleg vonja ki, de jó irányba, szerintem ezzel, mikor visszalép a 19. századi eredeti 
szóhasználathoz. Mind pedig a jövő nemzedékek, hát itt én azt gondolom egy picit, hogy itt 
nominálisan vagy nyelvtanilag nem minden esetben olyan jó volt ez az ötlet, hiszen, ha a jövő 
nemzedéket hallja a köznyelvben valaki, akkor gyerekekre gondol mindenki. És mulatságos 
módon össze is szokták téveszteni a jövő nemzedék biztosát, meg a gyerekjogi biztost, az 
általános biztost, mert a gyerekrendezvényekre hívják meg a zöld biztost, és nem fordítva.  
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Tehát én azért a mindennapi szóhasználatban a zöld vagy környezetvédelmi biztost 
jónak tartom, amellett, hogy egy szélesebb fenntarthatósági perspektívába kell a 
környezetvédelmet ma már szemlélni. E tekintetben is az alaptörvény nagy előrelépést 
tartalmaz. Most jövök és majd utána megyek az új biztoshelyettes-jelölt meghallgatására más 
bizottságba, ahol ő azt fejtette ki, hogy az alaptörvény egy új jogi helyzetet hozott létre a 
korábbi, mondjuk egyéni alanyi jogként értelmezhető egészséges környezethez való joggal, az 
új alaptörvény igen széles alkotmányos védelmet biztosít a környezetvédelmi, 
fenntarthatósági jogcsoportnak, nem csupán egyéni jogként, hanem kollektív jogként. És e 
vonatkozásban – mondta ezt ő is, én is így gondolom – a nemzetiségi jogok is, hát tipikusan 
egyéni és kollektív jogok. Tehát azt gondolom, hogy az alaptörvény akkor, amikor a 
klasszikus liberális egyéni jogokra épülő, az egyén és az állam szembeállítására felépülő 
logikával szakított, és azt mondja, hogy sok esetben az egyéni jogot a társadalommal, a 
többséggel szemben kell megvédeni és közösen, tehát kollektíve, legyen az nemzetiség, 
legyen az környezetvédelem, vagy katasztrófa áldozatainak a joga, akkor ezzel az egyéni és 
egyben kollektív jogi védelemmel előrelépés történhet. Ez egy lehetőség.  

Ami az ombudsmani intézménynek az általános helyzetét illeti, Varga Zs. Andrást, a 
legfőbb ügyész helyettesét, korábban az ombudsmani intézmény főtitkárát idézném, mert őt 
tartom én legalábbis az ombudsmani intézménnyel kapcsolatosan a legmérvadóbb forrásnak 
ma Magyarországon, korábban is ez volt a véleményem, egy új könyvében két dolgot emelt 
ki, amelyben az alaptörvény megerősítette az ombdusman intézményét. Az egyik a négy 
ombudsmanos rendszer helyett az egyombudsmanos rendszer létrehozása, amely az európai 
államok döntő többségében így működik. A már említett, itt az előző napirendi pontnál 
említett Romániában is így van, ott azonban, ha a véleményemre kíváncsiak, szükség lenne 
regionális ombudsmanokra, mint amilyenek vannak Szerbiában például. Szerbiában nem 
csupán az egyes tartományoknak vannak önálló ombudsmanjai a szerb összombudsman 
mellett, hanem még az egyes kommunák, községek is létrehozhatnak ilyet, és jellemzően 
magyarlakta községek alakítanak saját és magyar nyelvű ombudsmani intézményt. 
Romániában sem lenne ez rossz, szerintem, de ott egy elég központosított rendszer van. 
Regionálisan érdemes tagolni ott is, azt gondolom. 

A tematikus tagolásnak az a formája, amely Magyarországon a kezdettől fogva 
létezett, véleményem szerint kezdettől fogva zsákutca volt, és tulajdonképpen sok 
feszültséghez, hatékonytalansághoz, az intézmény nem világos legitimációjához vezetett. Ez, 
az én véleményem szerint hatékonyabb, erőteljesebb és az alapjogokat együttesen érvényesítő 
intézmény jött létre az egyombudsmanos rendszerrel, és ebben a meggyőződésemben a Fülöp 
Sándor lemondása sem ingatott meg egyáltalában, sem az ahhoz fűzött érvek. 

Egy másik elemet emel ki Varga Zs. András, ugye az Alkotmánybírósághoz való 
fordulás komolyabb lehetőségét, ami tulajdonképpen eddig is megvolt, azonban ezt a 
bizonyos utólagos normakontroll egyéni érdeksérelem nélkül, tehát, hogy mindenki fordulhat 
az Alkotmánybírósághoz, ezt eltörölte az alaptörvény. Ilyen nem volt sehol Európában, csak 
Magyarországon, hogy bárki és bármely jogszabály ellen érdekeltség nélkül az 
Alkotmánybíróságnál felléphet, és ez megint csak a dolgok összekeverésén alapult, mert az 
Alkotmánybíróság nem egy népszavazás és nem egy populáris intézménynek a részvétele, 
hanem az a jogállam legfőbb elit szerve, amely az évente oda bekerülő, mintegy 800 
nagyjából évente ennyi volt, mondják az alkotmánybírók, tehát 800 úgynevezett népi vagy 
közvetlen beadványt a la carte használta. Tehát, hogyha olyan beadványozó volt, aki egy 
neves jogtudós, akkor valószínűleg foglalkoztak a beadvánnyal, hogyha egy éppen aktuális, 
érdekes alkotmányjogi példa volt, akkor elővettek néhány beadványt, de egyébként ez a húsz 
év alatt felhalmozódott több, mint tízezer beadvány az irattárt gyarapította leginkább. Na 
most, ehhez képest ebben az évben hozzánk, tehát az új egységes alapjogok biztosa 
intézményhez adott polgári beadványok száma körülbelül 400. Ezekből mi eddig 15 
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alkotmánybírósági beadványt nyújtottunk be. Ez azt jelenti, hogy míg korábban volt 800, de 
nem lehetett tudni, hogy foglalkozik-e vele valaki, most meglátjuk, hogy évvégén mennyi 
lesz, de abból körülbelül két vagy három tucat beadvány lesz, azzal fog foglalkozni az 
Alkotmánybíróság. Azokkal kapcsolatban állást fog foglalni, tehát azt gondolom, hogy ez az 
ombudsmani szűrőn keresztüli Alkotmánybírósághoz fordulás hatékonyabb jogérvényesítést 
tesz lehetővé, és valóban azok a beadványok, amelyek az egyébként fontos egyéni sérelmeken 
túl, amelyekkel mint ombudsman foglalkozhatunk, valódi alkotmányos kérdőjeleket vet fel, 
akkor azok el fognak jutni az Alkotmánybírósághoz. 

Azt gondolom, hogy a 2011-es év az ombudsmani intézménynek a gazdagodása volt, 
nem szegényedése, mint ezt sokan vélik. Az egyombudsmanos rendszer nem kevesebb mint a 
négyombudsmanos. Ez megint egy félreértésen alapul, mert a rossz értelemben vett általános 
pluralitás elve alapján azt gondoljuk, hogy ami több, az jobb. Hát ez nem így van, mert a 
közigazgatásban bizony, ha egymást gáncsolgató és egymással párhuzamos szervezetek 
sokaságát hozzuk létre, az bizony nem mindig működik a legjobban. Ezt majd az 
önkormányzati reform is – gondolom – alá fogja húzni. A több nem mindig jobb. És, azt 
hiszem, hogy ez így volt a négyombudsmanos rendszerrel kapcsolatosan is. Úgyhogy mind az 
egyombudsmanos rendszer, mind pedig az Alkotmánybírósághoz való nem parttalan fordulás, 
az ombudsmani szelekción keresztüli fordulás hatékonyabb egyéni és kollektív 
jogérvényesítést tesz lehetővé. Összességében pedig az alaptörvény, a kollektív jogok felé 
történt elmozdulással a környezetvédelem, illetve a nemzetiségi jogok tekintetében új 
perspektívákat, ablakokat nyit meg az állampolgári jogok teljesebb és gazdagabb 
érvényesítése felé. Mellesleg, amikor ombudsmannak választottak 2007-ben és a 
munkatársaimnak bemutattam azokat az elveket, amelyeket követek, akkor azt mondtam, 
hogy az egyéni és kollektív jogok egymásra hatását és kölcsönös érvényesítését tartom 
fontosnak, és nem gondolom, hogy vissza kéne térnünk a klasszikus 19. századi 
liberalizmushoz, amely csak az egyén és az állam vonatkozásában volt képes az alapjogokat 
értelmezni. A harmadik-negyedik generációs alapjogok mint a nemzetiség és a 
környezetvédelmi jog is, ezek túlmutatnak az egyéni jogérvényesítés klasszikus liberális 
modelljén. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az alapvető jogok biztosának a kiegészítését. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás. Igen, alelnök 
asszony! 

Hozzászólások, kérdések  
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Biztos Úr! Engedje meg, hogy egy megjegyzést tegyek, és 
képviselőtársaim is meg fogják érteni. Ha csak ezt a mostani beszámolót hallottam volna, 
akkor azt gondolom, hogy egyszerűen azt mondom, hogy köszönöm szépen. Nyilván egy 
megjegyzést tettem volna, és az leginkább saját magunknak szól. Ez a nemzetiségek 
parlamenti képviseletére vonatkozik, hiszen ugye mindannyian tudjuk, hogy a 
törvényalkotásban történő részvétel lehetőségét kapják általánosságban, kevésbé a parlamenti 
képviseletet. Én ebben inkább elmentem volna a képviselet irányába, tehát többet bevállaltam 
volna a kétharmad birtokában. Nyilván egészen addig, amit magam is ajánlottam még az 
alkotmányozás során akár egy második kamara létrehozásával szélesebbre nyitottam volna ezt 
a kaput határon túl és a hazai nemzetiségeket illetően is.  

De tekintettel arra, hogy volt előzménye ennek a mostani meghallgatásnak, hiszen egy 
héttel ezelőtt a 2011. december 31-ig a nemzeti kisebbségek ombudsmanja beszámolójára is 
sor került, illetőleg arra, hogy azt a beszámolót, amit ön tett, nem tekintette a sajátjának. Így 
azt kell hogy mondjam, felcsigázta az érdeklődésemet és mind a két beszámolót elolvastam. 
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És amire ön utalt, hogy tettem egy megjegyzést valóban itt a beszélgetésünkben a 
meghallgatást megelőzően, hogy a két beszámoló között, és hozzáteszem, nem az ötven 
ügyet, amit egyébként az ombudsman úr bemutatott, nem azt megkérdőjelezve és nem is a 
szakmaiságot, egyetlen egy megjegyzést tettem, kár volt a szubjektív körítés hozzá. És ezért 
kell hogy egy megjegyzést tegyek, hiszen ő a beszámolóját azzal kezdi, hogy 2009-ben az 
akkori házelnök merő egyéni ambíciótól indíttatva létrehozta a nemzeti kisebbségek fórumát, 
ezzel felülírva a kisebbségi kerekasztalt.  

Azt gondolom, hogy a kisebbségi ombudsman úr is nagyon jól emlékszik arra, hogy 
önmagában a nemzeti kisebbségek fórumának a létrehozása nem a kerekasztal felülbírálása és 
megszüntetése volt a célja, hanem egyszerűen annak a ténynek a beismerése, hogy ’92 óta 
nem tettünk eleget a parlamenti képviseletnek, tehát próbáltuk közelebb húzni egyébként a 
parlamenthez a kisebbségeket, és ezzel is nyomást gyakorolva, hangsúlyozom, valamennyi 
politikai erő egyetértésével. Mert ezt minden egyes politikai erő támogatta, hoztuk létre ezt a 
fórumát a párbeszédnek, nem felülírva. Én arról nem tehetek mint ennek alapító házelnöke 
annak idején, és hozzáteszem, nem egyéni ambíció volt, úgyhogy ezt mondjuk innen is 
visszautasítom, hanem egyszerűen annak a kérdése, hogy mi magunk próbáljunk meg tenni 
azért, hogy a nemzetiségek parlamenti képviselete megtörténjen. 

Az egy más kérdés, hogy az elenyészett, mert funkcióját vagy egyáltalán az 
érdeklődést veszítette. Én ebben azt gondolom, hogy nem arra támaszkodnék, ami ez ügyben 
elhangzik, hanem csak és kizárólag arra, amit ebben a nemzetiségek, illetőleg az 
önkormányzatok vezetői képviselnek.  

Tisztelt Alapjogi Biztos Úr! Én megköszönöm egyébként a beszámolót, számomra 
figyelemreméltóak voltak azok az ügyek, amelyeket önök, ahogy ön is említette, akár az 
egészségügytől egészen a nemzetiségek kérdéséig elénk tártak, hiszen ez nagyon jól jelzi azt, 
hogy önmagában az alapjogi biztosi hivatal egyben, és elnézést kérek, hogy ennyire 
szofisztikált leszek, a nemzet lelkiismereteként működik. Ez számomra azt is jelzi, hogy 
szükség van arra, hogy az állampolgárok kapjanak olyan kapaszkodót, ahová fordulhatnak, 
ahol az ő egyéni, akár kollektív jogai ügyeiben fellépés történik. Egészen attól kezdve 
például, hogy a László névnek a használatát Vladislavra lehetséges-e anyakönyveztetni vagy 
sem, egészen ettől kezdődően mondjuk az intézmények fenntartása kérdésében. Én, elnök úr, 
javasolom, egyrészről nyilván én magam elfogadom a beszámolót még azzal is, hogy ez egy 
ilyen felemás helyzetet teremtett az alkotmányozást és a sarkalatos törvények meghozatalát 
követően is, úgy hiszem, hogy alapvetően nem a szerkezet, hiszen tartalmi kérdésekre 
szerkezeti válaszokat teljesen fölösleges adni, nem is helyesek. Számomra az a fontos, hogy 
milyen jogosítványai vannak egyébként a hivatalnak, és mennyire tud ennek megfelelni. 
Nyilván majd a jövő évben, hogyha a 2012-es beszámolót fogjuk hallgatni, az fog számunkra 
ebben igazán visszaigazolást adni. Én addig csak reményeimet tudom kifejezni, hogy 
egyébéként a hivatal megfelel azoknak a kívánalmaknak és feltételeknek, amit a jogszabály 
önök elé tár. Úgyhogy én köszönöm, meg fogom szavazni természetesen alapjogi biztos úrnak 
a beszámolóját azzal együtt, hogy elnök úr javasolom azért, hogy egyszer ősszel vegyük 
napirendre, hogy találkozzunk a nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy a biztossal már találkoztunk a múlt 

héten, de ez a humor része volt. Kőszegi képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Biztos Úr! 

Köszönöm szépen, hogy személyes jelenlétével is megtisztelte a bizottságot, és kiegészítette a 
beszámolót. Nekem egyetlenegy kérdésem lenne, említette a kollektív jogok és az egyéni 
jogokkal kapcsolatos liberális szemléletnek az elterjedését, és ezzel kapcsolatosan ki is fejtette 
az ön álláspontját, amit örömmel hallottam. Ehhez kapcsolódna a kérdésem: szeretném 
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megkérdezni, hogy például a nemzetiségi jogok gyakorlásánál bizonyos kisebbségek, 
kisebbségi csoportok, akik a hagyományápolás, nemzetiségi értékeinek az ápolása során 
számos esetben ütköztek bele például az Artisjusba, és szeretném kérdezni, hogy önhöz, 
önökhöz, a hivatalhoz esetleg érkeztek-e ezzel kapcsolatos panaszok. Egy általános dolgot 
szeretnék említeni. Az egyik probléma az, hogy mondjuk nemzeti kisebbségek vagy 
nemzetiségi közösségek saját programjaik szervezése során abba ütköznek bele, hogy előbb-
utóbb kapnak egy számlát, illetőleg egy értesítő levelet, hogy fizessenek be száz-kétszáz, 
akárhány forintot, mert a saját rendezvényeiken az adott szervezet, amely egyébként civil 
szervezetként, egyesületként működik és hatósági jogokat gyakorol, ez önmagában nagyon 
érdekes történet, de most ebbe nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy az alapján 
határozzák meg, hogy mennyit kell befizetni szerzői jog címén, hogy meghatározzák, hogy 
ezen a rendezvényen 625-en voltak vagy 600-an. De semmi bizonyíték nincs rá, hogy azon 
600-an vagy 120-an voltak, csak egyszerűen úgy ítélik meg, hogy ezen a rendezvényen 
ennyien voltak. Hozzám számos panasz érkezett, és én személyesen is tapasztaltam, 
egyébként más civil szervezetek is panaszkodtak emiatt, hogy eljutottak-e esetleg ilyen 
panaszok önökhöz, foglalkoztak-e ezzel és van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen 
állásfoglalása. Köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm a személyes jelenlétet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több kérdés nincsen, akkor a kérdések körét 

le is zárnám, és visszaadnám a szót alapvető jogok biztos úrnak.  

Prof. dr. Szabó Máté válaszadása  
PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ, az alapvető jogok biztosa: Azt súgják itt a már régebb óta 

nemzetiségi kérdéssel foglalkozó kiváló munkatársak, hogy már Kállai úr időszakában is 
voltak ilyen panaszok, ismert ez a panasz, és jogszabály-módosítást nyújtott be, úgy vélem, 
hogy erre még nem következett be törvényhozási válasz. Nem is olyan egyszerű egyébként. 
Lehet gondolkodni azon, de ez egy hosszú és nehéz gondolkodás lesz, azt hiszem, hogy a 
polgári jog általános szabályait hol lehet, mondjuk a kisebbségekre tekintettel, hogy úgy 
mondjam, enyhíteni, hát valószínűleg állami kötelezettségvállalás lenne a jobb megoldás, és 
nem pedig a polgári jog szabályainak az áthágása. Sajnos, amennyire én belelátok ebben a 
helyzetben a kisebbségi kultúra, hagyományápolás problémáiba, itt azért döntő többségében 
finanszírozási kérdések vetődnek fel. Tehát mind a létező önkormányzatok szintjén, mind 
pedig a rendezvények szintjén. Kállai úr biztoshelyettesként több, egyébként nagyon aktív, 
mellesleg, ha már találkoztak vele írásban, nagyon sok kezdeményezést ad elő mind konkrét 
ügyek, mind egyéb vonatkozásban, és az egyik kezdeményezése a nemzetiségi kulturális 
életnek egy igen alapos és mindenre kiterjedő körbejárása, ami egy kicsit talán meg is haladja 
az erőforrásainkat, például akár a színházi életet emelte ki ebben a vonatkozásban. Tudjuk azt, 
hogy a színházi élet finanszírozásával, egyébként a magyar színjátszással is igen nagy gondok 
vannak, hát általában ez a jellemző, hogyha a kisebbségi hagyományápolást az állam segíteni 
kívánja, akkor valószínűleg zsebbe kell nyúlni e tekintetben is, meg a színháznál is meg a 
könyvkiadásnál meg a külföldi lektornak a biztosításánál. Visszásságként említeném meg 
ebben az évben, hogy például a Szlovéniából nemzetközi egyezmény alapján idetelepített 
kisebbségi lektornak a magyar fél nem fizeti a költségeit, amire kötelezettségvállalás történik, 
tehát sok esetben még azokat az állami vagy kormányzati fizetési kötelezettségeket sem 
teljesítik maradéktalanul, ez egy minimális kis összeg, de erre is felhívjuk a figyelmet. Tehát 
kérdés az, hogy mi a teherbíró képesség, hogy a kisebbségek érdekében mi az, amit meg tud 
tenni Magyarország.  

Vannak olyan kisebbségek, ahol az anyaország sokat segít, szlovén kisebbség például, 
ami tényleg kis kisebbség és közel van a határhoz, és gyönyörű iskoláik vannak, volt 
alkalmam meglátogatni. Úgyhogy itt valószínűleg ilyen viszonossági alapokon lehet 
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gondolkodni, tehát ezek nagyon bonyolult kérdések, amik, önök jobban tudják, hogy 
mennyire nehéz ilyen kis dogokban is pénzt szerezni és mondjuk viszonosságot találni más 
államoktól, akiknek itt kisebbségük van, és nekünk ott, lévén, hogy azok számosabbak, 
mármint a magyarok mint az itt élők. Tehát e tekintetben, azt hiszem, hogy több bizottsággal 
kellene együttműködniük és főleg a költségvetésben is, ott ez láthatóbb és megfoghatóbb, de 
sajnos azt kell mondjam, hogy azt látom, hogy még az egyébként létező 
kötelezettségvállalások sem teljesülnek maradéktalanul, és akkor felvetődik ez a kérdés, hogy 
ugyanakkor miért kellene tágítani a kört, hiszen még azt sem tudjuk kifizetni, amit eddig 
vállaltunk. Én ennyit tudok ezzel kapcsolatosan mondani. Köszönöm szépen a kérdést. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a beszámolót is, illetve a kiegészítéseket, a 

kérdésekre adott választ is.  

Határozathozatal 
Szavaznunk kell arról, hogy általános vitára való alkalmasnak tartjuk-e a beszámolót. 

Kérem, jelezzék, hogy elfogadják-e ezt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag 
megszavazta a bizottság az általános vitára való alkalmasságot. Megkérdezem, hogy 
bizottsági előadónak elfogadják-e Kőszegi Zoltán személyét. (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm professzor dr. Szabó Máté biztos 
úrnak a személyes megjelenését, illetve beszámolóját. További jó munkát kívánunk! 
Viszontlátásra! A munkatársaitól is elbúcsúzunk, és gyakorlatilag a bizottsági ülés is 
befejeződött. Mindenkinek további jó munkát kívánok, jó egészséget! Még Csóti György 
képviselő úr szót kért. 

Egyebek 

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Elnézést elnök úr, egyebek között szeretnék valamit 
kérdezni, és azon kívül elnézést a késésért, de a Külügyi bizottság ülése szintén tíz órakor 
kezdődött, és meg kellett osztanom magamat a két bizottság között. Itt van egy tervezet, 
nekem ezzel kapcsolatban lenne egy észrevételem, ha még szabad. 

 
ELNÖK: Azt elfogadtuk. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Egy módosító javaslat van itt, az utolsó mondatba én 

befűznék egy kis gondolatsort, ezt pedig azért, mert ugye itt arról van szó, hogy a szlovákiai 
magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei. Most ebben a dokumentumban, 
ami nagyon dicséretes és jó dolog, a legfontosabb szó, az autonómia hiányzik. Tehát nincs 
benne az alapvető feltétel, hogy megmaradjanak a felvidéki magyarok. Én értem, és el is 
fogadom az óvatosságot ezzel kapcsolatban, ezért tennék be egy olyan mondatot, ami szintén 
nem utal az autonómiára, csak azt mondja, hogy első lépés lenne ez. Tehát az utolsó mondatot 
úgy javasolom módosítani, hogy „a Nemzeti összetartozás bizottsága a szóban forgó 
dokumentumot első lépésnek tekinti a felvidéki magyar nemzeti közösség most alakuló széles 
körű együttműködésében”, és tovább marad. Mert azt is jelezzük ezzel, hogy mi ezt első 
lépésnek tekintjük egy széles körű együttműködésben, ha a bizottság ezzel egyetért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag egyhangúlag elfogadtuk az előbb ezt az 

állásfoglalást, most azért lenne kínos megnyitni újra, mert ellenzéki képviselőtársaink 
nincsenek itt, erről nem tudnak szavazni, így szerintem nem lenne politikus, a következő 
ilyenben esetlegesen ezt megtesszük. 
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CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Jó, ezt tudomásul veszem, és visszavonom a javaslatot. 
Felteszem a kérdést, amelyet az egyebek között szerettem volna megfogalmazni, hogy az 
MÁÉRT-en való részvételünkről elnök úr tudott-e intézkedni, tehát, hogy a bizottság 
valamennyi tagja kapjon meghívást a jövő heti MÁÉRT-ülésre.  

 
ELNÖK: Igen, mind a MÁÉRT, mind a Diaszpóra Tanács üléseire a Nemzeti 

összetartozás bizottságának tagjai természetesen akadálytalanul és stb. stb. mehetnek be.  
Azt nem tudom, hogy küldenek-e meghívót, de tudnak rólunk, és tudják, hogy 

szeretnénk menni oda és mindenkit várnak.  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Én csak Csóti György képviselőtársamhoz 

szerettem volna kapcsolódni, hogy akkor most meghívottak vagyunk, vagy egyébként 
odamehetünk, ha érdekel bennünket, mert ez szerintem különbség. 

 
ELNÖK: Ez különbség. (Derültség.)  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Jobb lenne, ha meghívottak lennénk, és ott lenne a 

nevünk valahol. Azért az jobb lenne, mint sorban állni a hátsó ajtónál.  
 
ELNÖK: Jobb lenne. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 
 

Potápi Árpád János  
 elnök 
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