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Napirendi javaslat  
  
1. Tájékoztató a Magyarországon tanuló határon túli diákok és hallgatók 

támogatásáról, valamint az iskolai végzettségek ekvivalenciájának és a tudományos 
fokozatok kölcsönös elismerésének problémáiról   
Előadó: 
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

  
2. Az Emberi Méltóság Tanácsának tájékoztatója az állampolgárságukról megfosztott 

felvidéki magyarok ügyéről 
Előadó:  
Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Legfelsőbb Bíróság volt 
elnöke, címzetes egyetemi tanár 

3. A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám)  
(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, Patay 
Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes Ilona, Wittner 
Mária, Csöbör Katalin, Kőszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi Péter, Ágh Péter és László 
Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői   
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szávay István (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz) 
megérkezéséig  
Csóti György (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Gyetvai Árpád osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Berta Zsolt Róbert főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Legfelsőbb 
Bíróság volt elnöke, címzetes egyetemi tanár 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
bizottsági ülésünkön. Szeretettel köszöntöm a napirendi pontoknál előadóinkat, az első 
napirendi pontnál Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszonyt, köszönöm szépen, 
hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm, hogy tájékoztatóját a mai bizottsági ülésünkön 
megtartja. Szeretném köszönteni szintén az első napirendi pontnál Gyetvai Árpád 
osztályvezető urat, valamint a második napirendi pontnál dr. Lomnici Zoltán urat, az Emberi 
Méltóság Tanácsa elnökét, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét szintén köszöntöm, és örülök, 
hogy elfogadta a meghívásunkat. 

A napirendi javaslat elfogadása előtt az írásbeli javaslathoz képest egy módosítást 
szeretnék tenni. Szeretném kérni a bizottságtól, hogy úgy fogadja el a napirendi javaslatot, 
hogy a 3. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyaljuk, ez a választási eljárásról szóló 
törvényjavaslat, mert ez csak egy néhány perces szavazást fog jelenteni, viszont a többi 
bizottság is tárgyalja ezt a kérdést, és azért, hogy gördülékenyen tudjunk végezni, illetve a 
bizottságok is tudják végezni a dolgukat, ezért az első napirendi pont után tárgyaljuk. 

Mielőtt elfogadjuk a napirendi javaslatot, szeretném bejelenteni a jegyzőkönyv 
számára a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc alelnök urat én helyettesítem, Csóti György 
képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony helyettesíti, Kőszegi Zoltán képviselő urat pedig 
dr. Hoppál Péter képviselő úr helyettesíti.  

Szeretném megkérni a bizottságot, hogy szavazzunk a napirendi javaslat 
elfogadásáról. Kik fogadják el a napirendi javaslatot? (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

A Magyarországon tanuló határon túli diákok és hallgatók támogatásáról, valamint az 
iskolai végzettségek ekvivalenciájának és a tudományos fokozatok kölcsönös 
elismerésének problémáiról - Előadó: dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Rá is térünk az első napirendi pontunkra, melynek keretében még egyszer üdvözlöm 
államtitkár asszonyt. Tájékoztatójának a címe: A Magyarországon tanuló határon túli magyar 
diákok és hallgatók támogatásáról, valamint az iskolai végzettségek ekvivalenciájának és a 
tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének problémáiról. Át is adom államtitkár 
asszonynak a szót.  

Dr. Hoffmann Rózsa tájékoztatása 
DR. HOFFMAN RÓZSA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen.  
Tisztelettel köszönöm én is a bizottság tagjait, és igen nagy örömmel nyugtázom, hogy 

a sajtó is érdeklődik a bizottság munkája és a téma iránt, hiszen kormányunknak a 
nemzetstratégia egyik kiemelt prioritása, és ekként kezeljük mi is az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában és az általam irányított oktatásért felelős államtitkárságon. 

Kezdettől fogva törvényalkotásunkban, jogalkotásunkban, mindennapi 
tevékenységünkben különös figyelmet kapnak és érdemelnek a külhoni magyarok, akár 
odakint tanulnak, akár itt tanulnak. Ezért, ha megengedik, egy kicsit ki is tágítanám a kört, és 
egyáltalán a külhoni magyarsággal kapcsolatos oktatási tevékenységünkről tartanék először 
egy rövid beszámolót, különös tekintettel a napirendben megjelölt címre, tehát a külhoni 
magyarok támogatására, és egy kicsit kitágítanám még a kört a nemzetközi kitekintésre, hogy 
a nagyvilágon hol jelenik meg egyáltalán a magyarság, és ez ügyben mit teszünk.  
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Az elmúlt év egyik kiemelkedő eseménye volt az, amikor egy régóta fennálló 
problémát megnyugtatóan orvosoltunk, és ezt igen pozitívan fogadták a külhoni magyarok 
szerte a Kárpát-medencében. Arról van, és arról volt szó, hogy miközben 
nemzetstratégiánknak az a fontos célkitűzése, hogy a külhoni magyarok, ha diplomát 
szereznek, akkor maradjanak a szülőföldjükön, vagy éppen térjenek vissza, és ott gazdagítsák, 
erősítsék a magyar kultúrát és identitást, ennek a célnak némiképpen ellentmondott az a 
helyzet, ami korábban kialakult, és amelyet a - röviden - nyelvtörvénnyel, 
nyelvvizsgatörvénnyel vagy nyelvvizsga-rendelettel orvosoltunk. Ezt megelőzően azok a 
magyarok, akik odakint magyar tannyelvű középiskolában végeztek - és ez a cél, hogy minél 
többen magyar nyelven tanulhassanak az anyanyelvünkön -, ők hátrányba szorultak a 
magyarországi felvételi vizsgákon a felvételi pontok tekintetében, mert a kinti magyar 
érettségijük nem jelentett nekik többletpontelőnyt.  

Ezt úgy orvosoltuk az idén megszületett rendeletben, hogy azok, akik magyar nyelvű 
középiskolában tanulnak, és a célország anyanyelvéből érettségi vizsgát tesznek, ez az 
érettségi vizsga középfokú nyelvvizsgának minősül, és ennek megfelelő pontot kapnak a 
felvételin. Azok viszont, akik szintén magyar nyelvű vagy kéttannyelvű középiskolában 
tanulnak és érettségiznek, de legalább két évig két közismereti tárgyat az anyaország nyelvén 
tanultak, és ezt igazolják, akkor magyarországi felvételi eljárásban felsőfokú nyelvvizsgának 
megfelelő többletpontot kapnak, és ez felsőfokú nyelvvizsgának minősül. Ezzel megszűnt az a 
korábbi diszkriminatív helyzet, hogy a magyar felvételi rendszer voltaképpen azokat 
preferálta, akik román vagy ukrán, szerb stb. nyelvű középiskolában érettségiztek, mert hiszen 
nekik megvolt eleve a felsőfokú nyelvvizsgájuk. Ezt igen nagy örömmel nyugtázták a külhoni 
magyarok. Ez a rendelkezés 2013-tól érvényes, tehát azok, akik már keresztfélévre 
jelentkeznek 2013 februárjában, már élvezhetik ezt az előnyt.  

Egyébként, miközben Magyarországon a felsőoktatási intézményekben mintegy 
20 ezer külföldi diák tanul, örömmel mondhatom, hogy ebből 4559 ukrán, 3483 és 4433 
ukrán, szerb, szlovák, szlovén, román nemzetiségű. Tehát megközelítőleg 5 ezer külhoni 
magyar diák tanul a magyar felsőoktatásban, és a számok azt mutatják - bár nem pontosan 
olvastam fel, ezért elnézést kérek -, évről évre növekszik a számuk. De eközben növekszik 
azok száma is, akik külhoni országokban létesített és az oktatásért felelős államtitkárság és a 
magyar kormány által támogatott magyar nyelvű felsőoktatási intézményekben tanulnak.  

Miközben a parlamentben folyik az eladósodásról szóló vita, és ismét szembesülünk 
azzal, évről évre, hogy milyen nehéz helyzetbe taszították a megelőző kormányok 
Magyarország költségvetését, és minden forint előteremtéséért sokkal keményebben meg kell 
küzdeni, mint ahogy azt a kormányzásunk előtt gondoltuk és reméltük, örömmel 
nyugtázhatom, hogy ugyanakkor - megfelelően a kormány nemzetstratégiájának és általános 
politikájának - a külhoni magyarság támogatására fordítható összegeket, ha nem is óriási 
mértékben, de nem jelentéktelenül növelni tudtuk. Így például a határon túli magyar 
közoktatás pályázati úton történő támogatására a 2011. évi szinthez képest 36 millió forinttal 
több forrás jutott, így a 185 millió forint helyett 221 millió forintot tudtunk erre a célra 
fordítani 2012-ben. Hasonló jellegű és nagyságrendű növekmény mutatható ki a 
magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló külhoni magyarok ösztöndíj-támogatásával 
kapcsolatban, amely 2012-ben 267 millió forintot tett ki, 54 millió forinttal többet, mint a 
megelőző évben, a szülőföldi felsőoktatási intézményekbe járók számára pedig 43 millió 
forinttal tudtuk megnövelni a kifizetések 2011. évi szintjét.  

Tehát minden területen növekmény mutatkozik, ugyanígy azoknak a külhoni 
országokban lévő magyar felsőoktatási intézmények támogatásában, amelyek megfulladnának 
a magyar kormány és az oktatásirányítás támogatása nélkül. Itt kiemelném a komáromi Selye 
János Egyetemet, ahol 15 millió forint támogatást tudtunk biztosítani, és a Vajdaságban a 
Szabadkai Műszaki Szakfőiskolát, amelyet plusz 15 millió forint forrástámogatásban tudtunk 
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részesíteni. Idesorolnám a kárpátaljai, beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolát is, amelyet 100 millió forint összeggel támogatta csak az Oktatásért Felelős 
Államtitkárság, de más forrásból egyéb támogatást is kaptak. Ugyanígy az erdélyi Sapientia, a 
Partiumi Keresztény Egyetem támogatása meglehetősen jelentős.  

Idehoznám még, bár ez nem pénzügyi támogatásra vonatkozik, hanem szakmai vagy 
egyéb támogatásra, az akkreditáció elérése vagy megtartása, megerősítése céljából. Itt 
elsősorban a komáromi Selye János Egyetem akkreditációjára gondolok. Igen komoly 
erőfeszítéseket teszünk, hogy olyan minősített oktatók biztosításával, küldésével erősítsük 
ezeknek az egyetemeknek a szakmaiságát, tudományos színvonalát, hogy az akkreditációt 
megkapják, vagy visszakapják, hogyha ezt veszély fenyegeti. 

A másik téma, amelyről szólnom kell, az ekvivalencia egyezmények, tehát a diplomák 
kölcsönös elismerése. Itt is úgy érzem, hogy eléggé jól állunk, hiszen hazánkhoz hasonlóan a 
környező országok is részesei a bolognai folyamatnak, amelynek fontos eleme a képesítések 
elősegítése a mobilitás megkönnyítése érdekében, és a környező országok is részesei a 
lisszaboni elismerési egyezménynek. Megkönnyíti és gyorsítja az ekvivalencia kérdések 
rendezésének folyamatát az, hogy a szomszédos országok közül most már négy ország tagja 
az Európai Uniónak, Horvátország belépésével a számuk ötre fog emelkedni. Ezek az 
intézkedések, tehát az ekvivalencia ügyek az Európai Parlament és Tanács egy irányelve 
alapján történnek ezekben az országokban. 

A diplomák kölcsönös elismerése mindenütt egy nagyon bonyolult szakmai és jogi 
egyeztetést igénylő folyamat. A magyar oktatási rendszerben ezt a tevékenységet az Oktatási 
Hivatalnak külön erre a célra létesített szervezeti egysége, főosztálya végzi, amely az 
ekvivalencia egyezmények alapján a diplomák elismerését intézi. Ausztria esetében már 
három ilyen ekvivalencia szerződést hoztunk létre, Horvátországgal, Jugoszláviával, 
Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával is megszülettek, illetve megszületőben 
vannak azok az egyezmények, amelyek segítik és gyorsítják ezt a folyamatot.  

Az ukrajnai problémák gondolom, hogy e körben is ismertek. Én magam tavaly ősszel 
jártam kint Ukrajnában, és Kijevben személyesen tárgyaltam a miniszter úrral, és ennek a 
tárgyalásnak az eredményeképpen meggyorsult az ekvivalencia egyezmény és annak 
folyamatai, de még azért van itt tennivalónk. Ugyanez a helyzet a Szerbiával kötött 
ekvivalencia egyezménnyel kapcsolatban, ahol azt szeretnénk elérni, hogy a vajdasági magyar 
tannyelvű intézményeket akkreditálják Szerbiában. Az egyezményt még Jugoszláviával 
kötöttük, ennek elősegítése érdekében egy előkészítő bizottságot hoztam létre, és azt 
reméljük, hogy a szerb elnök úrnak a november 12-13-ra tervezett hivatalos látogatása 
meggyorsítja majd ezt a folyamatot. Itt kiemelt oktatási tárgyalási témának az ekvivalencia 
szerződés megkötését javasoltuk.  

Amiről még úgy gondolom, hogy szólni kell ebben a körben, hiszen szervesen 
összefügg nemzetstratégiai céljainkkal és politikánkkal, azok a hungarológiával foglalkozó 
felsőoktatási intézmények és egyáltalán a hungarológia helyzete a nagyvilágban, amely ugyan 
a kormányzat sajátos szerkezetéből kifolyólag nem az oktatásért felelős államtitkárság 
irányítása alatt, hanem a Balassi Intézet irányítása alatt áll, de a velük való együttműködés 
okán ismerjük ezt a területet is.  

Hoztam részletesebb anyagokat is erről, ha a tisztelt bizottságot érdekli, vagy a 
képviselő urakat, akkor szívesen itt hagyom, de ezzel nem untatnám önöket. (Felmutatja.) 
Például részletes kimutatást hoztam arról, hogy a külföldi egyetemeken hol működnek, és 
milyen hungarológiai tanszékek, és igen szép számmal vannak, bevallom, nem is tudnám 
felsorolni valamennyit, mert nagyon sok helyen, mintegy félszáz helyen a nagyvilágban van 
olyan tanszék, intézet, egyetemi szervezeti egység, ahol magyarságtudományi képzések 
folynak. Ezek elsősorban nyelvészeti képzések, de vannak egyéb, például filológiai jellegű 
képzések is, és egyre inkább eltolódik a hungarológia is az interdiszciplinaritás irányába, tehát 
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már nemcsak arról van szó, hogy magyar nyelvet oktatnak távoli országok egyetemein, hanem 
több helyen megjelenik ez, hogy magyar nyelven oktatnak más tudományokat is.  

A vendégoktatói hálózatot is a Balassi Intézet működteti. Itt jól látni, hogy 
különbséget kell tenni, bár a köznyelv gyakran keveri a lektort és a vendégoktatót. A lektor 
hagyományos, tradicionális feladata, hogy a magyarnyelv-tanítást megalapozza, elősegítse, 
fejlessze, míg a vendégoktatók azokon a magyar tanszékeken dolgoznak, sok helyen magyar 
szak is van, ahol nyelvészetet, irodalmat, esetleg történelmet vagy mást oktatnak. Idehoznám 
azt a témát is, hogy a vendégoktatóknak és a lektorok köre nem egy konstans, állandó állapot, 
hanem bővítésük, felülvizsgálatuk időről időre szükséges. Most csak két olyan helyet 
említenék meg, amely a közelmúltban személyes látogatásaim során jött velem szembe, mint 
téma, mint megoldandó feladat. 

Amikor a nyár elején Brazíliában jártam - ez is összekapcsolható a napirendünkkel -, a 
brazíliai utamnak bár az volt a célja, hogy évente 1000-1500 hallgatót fogadjon a magyar 
felsőoktatás, de köztudott, hogy Brazíliában igen jelentős magyarság él, mintegy százezres 
nagyságrendűre teszik azoknak a magyaroknak a körét, akik Sao Paolóban vagy a környékén 
élnek. Sao Paolóban működik egy, a bencések által alapított magyar gimnázium, ahonnan a 
magyarság már úgyszólván eltűnt. Bár mindenki tudja, hogy magyar alapítású a gimnázium, 
két idős, 80 éven felül járó bencés atya képviseli ott még a magyarságot, és ez Brazíliának a 
legnépszerűbb, legkedveltebb magániskolája. Ebben a Szent Imre Gimnáziumban nincs már 
magyar nyelvoktatás sem, ezért én magam nagyon fontosnak tartanám, hogy a magyarság 
jelenlétét ott legalább egy nyelvi lektor megtestesítse, aki magyar nyelvet fakultatív keretben 
tudna ott oktatni. Ez ügyben tettem már kezdeményező lépéseket, várom a brazíliai féltől, a 
Szent Imre Gimnáziumtól az erre vonatkozó hivatalos megkeresést. Amennyiben ez az ügy 
olyan stádiumba jut, egy bizottsági támogatás segíthetne annak érdekében, hogy ebben a 
híres, nagy múltú gimnáziumban legyen egy magyar nyelvi lektor.  

A másik ilyen javaslat nemrég született, amikor két hete Albániában jártam. Albánia 
fantasztikus módon fejlődik, a felsőoktatásuk olyan átalakításban van, amelynek során 
komoly segítséget nyújtunk nekik nagyon sok területen, és az albán-magyar kapcsolatok 
hagyományosan nagyon jók. Itt vannak tőlünk nem nagy távolságban, és igen melegen 
ápolják és megélik azt a kapcsolatot, amely a XV. századra nyúlik vissza; Hunyadi János és 
Szkander bég szövetségére, illetve együttműködésére gondolok. A Tiranai Egyetem nagyon 
nyitott volna, mi több, szóban kezdeményezték is, hogy jó lenne a magyar nyelvoktatást 
elindítani, amiből kinőhet akár egy hungarológiai intézet is, a másik kezdeményezés tehát egy 
albániai hungarológiai intézet megalapozása.  

A Balassi Intézet működteti azokat a magyar intézeteket, amelyek szerte a világban a 
kinti magyarságnak is valamilyen kulturális identitáserősítő központjai, kulturális centrumai, 
másrészt a tőlünk kiutazó magyaroknak a programjai szervezésében segít, és egyáltalán a kinti 
és a magyarországi kapcsolatokat erősíti. Gondolom, mindannyian jól tudjuk, hogy ezeknek a 
magyar intézeteknek a kezdete gróf Klebelsberg Kunóig nyúlik vissza, aki nagyon fontosnak 
tartotta, hogy a kultúrpolitikát a nagyvilágban is megjelenítsük. Ezért ők fontos kihelyezett 
bázisai a magyarságnak.  

Csak felmutatom, hogy ne legyen nagyon száraz és hosszadalmas az előadásom 
(Felmutat egy térképet.), egy kis térképem van itt - sajnos nem készültem prezentációval -, 
mely azt mutatja, hogy hány helyen van hungarológia vagy magyar tanszék vagy magyar 
intézet a nagyvilágban. Egyébként világszerte 17 országban 19 magyar intézet működik, és 
7 szakdiplomatánk van távoli országokban is. Ezek az intézményesített keretek, mint 
mondtam, egyrészt a diaszpórában élő magyarságnak is kulturális gyűjtőhelyei, másrészt azt a 
célt is szolgálják, hogy az idegen országokban egy-két ember tudatában, ismereteiben, 
kultúrájában, műveltségében a magyarság valamilyen formában megjelenjék, ami a jövő 
szempontjából fontos lehet.  
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Ennyit gondoltam bevezetőként elmondani. Gyetvai Árpád kollégám, aki a határon túli 
magyarság ügyeit vezeti a minisztériumban már több év óta, itt van mellettem, és ha olyan 
részletkérdésük van, vagy olyan konkrétumok iránt érdeklődnek, akkor majd az ő segítségét 
fogom kérni, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár asszony tájékoztatóját.  
Mielőtt képviselőtársaim megfogalmazzák a kérdéseket, hadd tegyek fel én is néhány 

kérdést. Kitért államtitkár asszony a diplomák kölcsönös elfogadásáról szóló tárgyalásaira. A 
tavalyi évben mi is jártunk Beregszászon egy kihelyezett bizottsági ülésen, ahol a Rákóczi 
Ferenc Főiskolán tartottuk a bizottsági ülést, és ahol több szervezet és a főiskola részéről is 
megfogalmazták ugyanezeket a dolgokat. Azt szeretném megkérdezni, hogy a PhD-ra is 
vonatkozik-e ez, vagy csak a diplomákra, tehát hogy a PhD-kat is elfogadják-e. Konkrétan 
jelezték, hogy ez nekik nagyon-nagyon kellene, mert a magyarországi PhD-kat Ukrajnában 
nem fogadják el. 

A lektorokról beszélt, illetve vendégoktatókról, hungarológiai tanszékekről az 
államtitkár asszony. Két héttel ezelőtt egy konkrét kérdés fogalmazódott meg felénk 
Edmontonban voltunk, az ottani magyarok október 23-i ünnepségein vettünk részt több 
településen. Edmontonban az Albertai Tartományi Egyetemen működött magyar lektor. Nem 
vagyok biztos benne, hogy évek óta nincsen, de per pillanatban ott biztosan nincsen magyar 
lektor, de nagyon-nagyon kellene, mert több száz igény van arra a hallgatók részéről, hogy 
magyarul tanuljanak, illetve a magyar kultúrával megismerkedjenek. 

Az előző bizottsági ülésünkön a múlt héten éppen a Balassi Intézet főigazgatóját, dr. 
Hatos Pál urat hallgattuk meg, tájékoztatót tartott számunkra, és ott is elhangzott az a 
probléma, éppen ő vetette fel, de talán képviselőtársaim is, hogy a Balassi név nagyon jó, 
számunkra egy szimbolikus jelentősége van, hogy ezeket az intézeteket Balassi Intézetnek 
hívják, de igazából a külvilág számára nem sokat mond. Számunkra igen, de másoknak nem 
mond, ezért nem lenne-e jobb magyar intézetnek hívni, ugyanúgy, ahogy például a portugál, 
spanyol vagy francia intézeteket is így jelölik. Egyszerűbb ez az elnevezés, és a nem 
magyarok számára pedig sokkal kézzelfoghatóbb.  

Képviselőtársaim, ki kíván kérdést feltenni, hozzászólni? Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Elnök Úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony! Először is szeretném 

megköszönni a tájékoztatását, melyet az oktatás területéről adott. Ha megengedi - bár tudom, 
hogy nem konkrétan az önök szakterületéhez kapcsolódó, de - két olyan területet szeretnék 
beemelni, amely azt gondolom, ha mi nemzetpolitikai szempontból minden egyes szegmensét 
fontosnak tartjuk az oktatásnak, akkor nem feledkezhetünk meg a szakképzésről, hiszen a 
középfokú oktatás területén a magyar nyelvű szakképzés egy olyan terület, amelynek a 
felkarolása szerintem nemzetpolitikai szempontból is rendkívül fontos. Nyilvánvaló, ennek a 
hiánya segítheti az asszimilációt, mert akkor oda fognak menni szakképzést hallgatni, illetőleg 
képesíteni magukat azok, akik nem kerülnek gimnáziumba, ahol ez számukra a legelérhetőbb. 
Ezért szeretném, hogyha esetleg erről a területről is államtitkár asszony vagy esetleg 
főosztályvezető úr, nyilván, ehhez a komplex képhez kapcsolódóan némi tájékoztatást adna, 
ismerve azt is, hogy itthon, Magyarországon is van egy olyan hálózat, amely a határon túli 
szakképzést erősíti, hiszen a nem távoli múltban mi magunk kihelyezett bizottsági ülésen is a 
Pannonforrás területén egy olyan intézetet látogattunk meg, akik hiánypótlók ebben. Ezt a 
képet, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos frissíteni vagy pontosan látni. 

A másik ilyen kérdés számorma a posztgraduális képzés, hiszen manapság nagy 
keletje van, azért is szükséges, főleg, hogyha élethosszig tartó tanulásról beszélünk. Ebben 
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hogyan lehet, vagy ezt hogyan lehet becsatornázni abba a folyamatba, ami közös érdekünk a 
magyar nyelvű képzés és oktatás területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Még egy kérdéssel én is hozzájárulnék ehhez a sorhoz, amit az előbb elfelejtettem. 

Többször megfogalmazták kihelyezett üléseinken is, illetve bizottsági üléseken itt a 
parlamentben is képviselőtársaim, hogy 2001-ben, amikor az oktatás-nevelési támogatási 
rendszert létrehoztuk, ami a legnagyobb részét képezi a határon túli magyar támogatási 
rendszernek, akkor az nagyon jó volt, hiszen hatékonynak bizonyult. Viszont, azóta eltelt 
idestova 11 év, és egyre inkább mutatkoznak jelek, hogy ezt a támogatási rendszert át kellene 
valamilyen módon alakítani. Nem azt mondom, hogy mindjárt, kapásból tudnék erre módszert 
ajánlani, de megfontolandó ezt is.  

Ezzel összefüggő probléma az is, hogy magyar óvodákba, illetve még inkább magyar 
általános iskolákba, és még inkább a hétvégi magyar iskolákba, vasárnapi iskolákba 
jelentkeznek olyan nem magyar nemzetiségű gyerekek, akik csak a támogatás miatt 
jelentkeznek, és utána, ahogy a támogatást megkapták, sem a hétvégi, sem a vasárnapi iskolát 
nem látogatják. Illetve az általános iskolákba olyan létszámban vesznek részt az oktatásban, 
hogy miattuk esetlegesen a magyar nemzetiségű gyermekek nem iratkoznak be, inkább 
elviszik szlovák, ukrán, román vagy más általános iskolába. Önök is találkoztak-e ezzel a 
problémával, és gondolkodnak-e azon, hogy mi legyen a kezelés módja, hogy még 
hatékonyabban érjük el a magyar nemzetiségű gyerekeket. 

Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Két rövid kérdésem volna. Az egyik 

arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban mondhatom, hogy rendszeresen kapunk - és 
gondolom, nemcsak én, mint országgyűlési képviselő, hanem több képviselőtársunk is - 
leveleket a komáromi Selye János Egyetem által el nem fogadott tudományos fokozatok 
ügyében. Ebben az ügyben látom, hogy önök válaszoltak, és van álláspontja az 
államtitkárságnak ezzel kapcsolatosan, de az az érzésem, látva ezt a rengeteg levelet oda-
vissza, hogy az ügy nincs nyugvóponton. Mi a helyzet per pillanat, ezt szeretném 
megkérdezni.  

Továbbá, ha tudjuk, hogy jönnek ifjak, fiatalok külhonból, a környező országokból, 
olyanok, akik magyar iskolába jártak az elszakított területeken, és jönnek magyar 
egyetemekre, van-e olyan statisztika, és tudjuk-e, hogy hány olyan diákunk van, aki nem 
magyar oktatásban vesz részt, nem magyarul érettségizik Ukrajnában, Romániában vagy 
Szlovákiában, és aztán jön ide egyetemre. Ez azért fontos, mert ez egy mutatószáma volna 
annak, annak ellenére, hogy nem magyar iskolába járt, mégis megtartja az identitását, és 
azáltal, hogy magyar egyetemre jön, nyilvánvaló, hogy nem asszimilálódik, és nem is akar 
asszimilálódni, annak ellenére, hogy ukrán vagy román iskolába járt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Tisztelettel üdvözlöm én is államtitkár asszonyt, osztályvezető vezető urat. Nagyon 

sok kérdésem van, és próbálok nagyon rövid lenni. Felírtam én is, Kalmár képviselő úr 
felvetette, konkrétan Szilas László ügyéről van szó, nevesítsük akkor az úriembert, aki nagyon 
komoly erőfeszítéseket tesz nemcsak saját maga, hanem számos sorstársa érdekében, hogy ezt 
a joghézagot - nem is tudom, igazából mi ez -, vagy valamilyen félreértés következményeit, 
tény az, hogy a Magyarországon MA-fokozatát nem fogadják el konkrétan a Selye János 
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Egyetemen felsőbb jogszabályokra hivatkozva. Kalmár képviselő úr kérdésére szeretnék 
ráerősíteni, mert ezt mi is egy nagyon fontos ügynek tartanánk.  

Azt mondta államtitkár asszony, és maradjunk a Selyénél, hogy - felírtam -, igen 
komoly erőfeszítéseket tesznek az akkreditáció érdekében. Ezt nem is vonom kétségbe, 
azonban mindenképpen idekívánkozik egy gondolat, még ha első látásra nem is teljesen 
idevalónak tűnik. Mi a magunk részéről számos alkalommal kritika tárgyává tettük, és 
megtesszük most is, hiába van a szakmai apparátus részéről a szomszédos államokhoz fűződő 
viszony és problémák tekintetében erős elhatározás a problémák megoldására, adott esetben 
például az Oktatási Államtitkárság részéről felsőoktatási kérdésekben, akkor, hogyha a 
magyar külügy és a magyar diplomácia ezeket a kérdéseket egyáltalán nem tartja fontosnak. 
A Selye János Egyetem akkreditációjának ügye egy olyan kiemelkedő nemzetstratégiai 
kérdés, amely mindenképpen odakívánkozna a kétoldalú találkozókhoz. Mi sajnálattal láttuk, 
hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr az elmúlt félévben már kétszer is találkozott Robert 
Ficóval, és egyetlenegy, a felvidéki magyarság szempontjából sérelmes vagy fontos kérdést 
nem hozott szóba.  

A diplomahonosítás kapcsán Délvidéket is említette államtitkár asszony, ennek 
kifejezetten örülök, és szeretném önöket bíztatni, és a bizottság figyelmébe is ajánlani, hogy 
Délvidék esetében is igen komoly problémák vannak a diplomahonosítások kapcsán. A 
Magyar Remény Mozgalom egyébként már másfél évvel ezelőtt levélben fordult a szerb 
miniszterelnökhöz, az oktatási és az igazságügyi miniszterhez. Szerbia, a szerb bürokrácia 
gyakorlatilag mindent megtesz, hogy a Magyarországon végzett fiatalokat távol tartsa a 
hazatéréstől. Bonyolult procedúra, költségek, utazások nehezítik a diplomahonosítást, ezért 
nagyon örülnénk, és kérem államtitkár asszonyt, hogy a lehetőségei szerint próbálja ezt a 
kérdést napirendre vetetni miniszterelnök úr és a szerb államfő következő találkozóján.  

Magyarország és Horvátország kormánya 1997-ben kötött egy megállapodást a 
diplomák kölcsönös elismeréséről, tehát a két ország között gyakorlatilag nincs 
diplomahonosítási kötelezettség. Mintaértékű lehetne ez a megállapodás, ezért szeretném 
kérdezni, milyen esély van ehhez hasonló megállapodások megkötésére a többi szomszédos 
országban is. Ez az Unióban ma egy bevett gyakorlat, hogy egyszerűen ne is beszéljünk 
diplomahonosításról, hanem legyen egy kölcsönös elismertetés, hozzátéve, hogy ezzel 
kapcsolatban van egy konkrét panasz. Hogyha lehet, akkor államtitkár asszony, vagy inkább 
osztályvezető urat megkeresném, egy horvátországi magyar fiatal fordult hozzám azzal 
kapcsolatban, hogy a Pécsen szerzett diplomájával ennek az egyezménynek az ellenére 
komoly gondok vannak a honosítása körül. Örülnék, ha ezzel kapcsolatban erre majd 
ránéznének. 

Érkezett egy másik fontos javaslat is, ezt több alkalommal is felvetettük, a hallgató 
szerződésekre szeretnék rákérdezni államtitkár asszonytól. Nem akarok most belemenni, hogy 
mi a véleményünk alapvetően erről a magyarországi hallgatók esetében, ugyanakkor jó lenne 
tudni pontosan, hogy a határon túlról érkezett hallgatók esetében mit szándékoznak ezzel 
kapcsolatban tenni, vagy milyen lépések történtek már. Lehet, hogy én vagyok egy picit 
tájékozatlan e téren, ezt megelőlegezem, de nyilvánvalóan nem lenne célszerű, hiszen önök is 
elmondták, az az érdek, az a nemzetstratégia, hogy az itt tanuló fiatalok hazatérhessenek, 
hogy ne kelljen végig Magyarországon tanulniuk és adózniuk. 

Felmerült egy érdekes javaslat erdélyi munkatársaim részéről, nem vennék-e esetleg 
önök is fontolóra. Romániában a román felsőoktatás úgy működik, hogy a moldvai, illetve 
általában a határon túli románok, de a moldvai hallgatók számára külön kvóták, külön helyek 
vannak a román felsőoktatásban, és egy kicsit más, speciális szabályok is vonatkoznak ezekre 
a hallgatókra, például olyan szabályok is, amelyek a hallgatói szerződésre vonatkoznak. 

Potápi elnök úr utalt rá, bár kicsit finomabban fogalmazott, én ennél plasztikusabban 
szoktam azt megfogalmazni, hogy kikhez jut el az oktatás-nevelési támogatás a határon túl, és 
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kikhez nem. Két éve folyamatosan hadakozok Répás Zsuzsanna államtitkár asszonnyal, hogy 
valamit legyenek kedvesek ezzel az üggyel valamit csinálni, mindig megígérik, hogy 
megvizsgálják, és sose történik semmi. Államtitkár asszony, konkrétan a koszovói szerb 
cigányok lepik el a délvidéki magyar iskolákat, és szorítják ki onnan a magyar gyermekeket. 
Két éve hívtam fel a figyelmet erre a problémára, és azóta az égvilágon semmi nem történt. 
Csak azért mondom ezt, hogy államtitkár asszony is tudjon erről, hogy ha esetleg az 
információk önökhöz még nem jutottak el. Mindenhol súlyos a helyzet, kifejezetten a 
Délvidéken, néhány településen, illetve Kelet-Szlovákiában vannak hasonló problémák, ezt 
világosan meg kell mondani, és nem kívánok itt most sem cigányozni, se feszültséget kelteni, 
de ezek tények. Ráadásul olyan gyermekekről beszélünk, akik a magyar nyelvnek alapvetően 
sincsenek birtokában, és semmi másért, csak a húszezer forintért iratkoznak be a magyar 
iskolába, amit egyébként a szülők természetesen nem a gyermekre költenek. 

Szeretném megkérdezni, hogy tervezik-e - ezt már megkérdeztem másfél évvel ezelőtt, 
akkor nem tervezték - a miniszteri ösztöndíjjal hazánkban tanuló külhoni magyar diákok havi 
támogatásának az emelését. Évek óta változatlan ez az összeg, 18-19 ezer forint körül van, 
ami még mindig valamit ér ahhoz képest, amit a külhoni magyar egyetemisták oktatás-
nevelési támogatásként kaphatnak, mert az nagyjából kétezer forint, ami már tíz évvel ezelőtt 
is kevés volt, amikor ezt bevezették, gyakorlatilag alig veszi fel valaki. Ezt vagy meg kellene 
szüntetni, államtitkár asszony, mert megalázóan kevés. Egyszerűen azért nem veszik fel, mert 
nem éri meg az utánajárást meg a macerát. Vagy meg kell szüntetni ezt a kétezer forintot, 
vagy fel kell emelni úgy, hogy egy külhoni magyar egyetemistának ez valóban komoly 
segítséget tudjon nyújtani.  

Nagyon régi témám, csak nem tudtam kitől megkérdezni, de most örülök, hogy 
államtitkár asszony itt van, ez pedig az, hogy a külhoni magyar felsőoktatási intézmények 
támogatásában - jórészt alapítványi fenntartásban is működnek -, tudom, hogy különböző 
módon címkézve van a magyarországi támogatás. Tehát nem arról van szó, hogy kapnak x 
milliárdot, aztán tessék, költsétek el, hanem megvan, hogy mire kell, és mire nem lehet 
elkölteni. Nem szeretnék senkit bepanaszolni, senkit kiemelni, csak alapvetően megjegyzem, 
hogy szinte minden intézményben tapasztaltuk azt, illetve kaptunk olyan visszajelzéseket, 
hogy a kifejezetten hallgatói célú támogatásokat, amelyek például a hallgatók 
programfinanszírozására, a hallgatói önkormányzat működésére és egyebekre kellene 
fordítani, azt meglehetősen kreatívan szokták felhasználni az intézmények, hogy finoman 
fogalmazzak.  

Tehát a hallgatókra költhető pénzből újítják fel a számítógéptermet, mondván, hogy az 
is a hallgatóknak jár. Persze, igen, csakhogy elvileg nem erről van szó. Számos magyarországi 
rendelkezés vonatkozik a külhoni magyar felsőoktatási intézményekre, és például a hallgatói 
önkormányzatok működésének a támogatása, vagy a hallgatói önkormányzatok jogosultságai 
mégsem ilyenek, hanem minden intézményben az ottani hallgatók valahogy kiküzdöttek 
maguknak valamilyen jogokat.  

Szeretném javasolni, és kérem ennek a megfontolását államtitkár asszonytól, hogy 
ezeknek az intézményeknek nyújtott magyar állami támogatásokba konkrétan nevesítve és 
felcímkézve kerüljenek be a hallgatói önkormányzatok működésére és programjai 
támogatására az összegek, ne az legyen, hogy az intézményvezetők ezzel folyamatosan 
kézben tudják tartani az önkormányzati vezetőket, hogy most adnak-e nekik támogatást, vagy 
nem tízezer lejt, néhány ezer hrivnyát egy újabb bálra vagy egy táborra. Magyarországon a 
hallgatói önkormányzatoknak saját költségvetésük van az intézményen belül, pontosan azért, 
hogy az érdekképviseleti munkát el tudják látni, és ne legyenek függésben az intézmény 
vezetőitől, úgyhogy ennek a megfontolását szeretném mindenképpen kérni. 

Az utolsó kérdésem szintén egy nagyon régi téma, sőt ez az egyik legrégebbi téma, a 
magyar diákigazolvány kérdése a külhoni magyar fiatalok számára. Ezt még Semjén Zsolt 
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miniszterelnök-helyettes úrtól kérdeztem meg - ez a Jobbik programjában szerepelt - még 
akkor, amikor a külügyi bizottságban meghallgattuk őt, mint miniszterjelöltet, hogy a külhoni 
magyar nemzetiségű diákok kaphatnak-e magyar diákigazolványt. Ezzel kapcsolatban aztán 
egy évig nem történt semmi, ezért írásbeli kérdéssel fordultam a külügyhöz, és akkor azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy azok a külhoni magyar diákok, akik már rendelkeznek magyar 
állampolgársággal, az Oktatási Hivataltól kérhetnek magyar diákigazolványt, viszont erről 
senki nem tud a határon túl, államtitkár asszony. Nem tudom, hogy egyáltalán hány ilyen 
diákigazolványt adtak ki, de én most körbenéztem, tájékozódtam a külhoni magyar diákok 
körében, és gyakorlatilag senki nem tud arról, hogy ők magyar diákigazolványt kérhetnének. 
Ezzel kapcsolatban javaslom, hogy valamilyen felvilágosítással éljenek, vagy valahogy 
próbálják meg az érintett diákokat erről tájékoztatni. Illetve az eredeti kérdésem arra 
vonatkozott még miniszterelnök-helyettes úrhoz - akkor még nem volt szó kedvezményes 
honosításról, sem állampolgárságról -, ő akkor azt mondta, fontosnak tartja, hogy minden 
külhoni magyar diáknak legyen diákigazolványa, ez most gyakorlatilag úgy módosult, hogy 
most csak azok igényelhetnek, akik magyar állampolgárok is. Tervezik-e ennek esetleg a 
felülvizsgálatát? Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy azok a diákok is kaphassanak 
diákigazolványt, akik még nem rendelkeznek magyar állampolgársággal. 

A legutolsó kérdésem az ön által is említett - ezt mindenképpen szeretnénk üdvözölni, 
amivel államtitkár asszony a beszámolóját kezdte -, a nyelvvizsgakérdés rendezése valóban 
egy komoly probléma volt korábban. Jól tudom-e azt, hogy ezért a papírért, a honosításért 
nemcsak a külhoni magyaroknak, hanem másoknak is - legjobb tudomásom szerint - 23 ezer 
forintot kell fizetni - legalábbis engem így tájékoztattak -, amit én nagyon soknak tartok. Azt 
szeretném javasolni a Jobbik nevében, hogy itt lehetne szerintem különbséget tenni magyar 
állampolgárok és nem magyar állampolgárok között, és például egy Azerbajdzsánból - 
bocsánat, nem akartam ezzel mást is kifejezni, csak pont ez jutott eszembe -, vagy egy 
akárhonnan érkező diáktól, aki hozza a diplomáját, nem biztos, hogy ugyannyi pénzt kell 
kérni, mint egy kárpátaljaitól. Inkább megfordítom a kérdést, én azt javasolnám, hogy a 
külhoni magyar diákok számára ezek a költségek lényegesen alacsonyabbak legyenek, mert 
23 ezer forint egy bármelyik régióban élő fiatal számára megterhelő lehet, Kárpátaljáról vagy 
Délvidékről nem is beszélve.  

Elnézést, ha egy kicsit hosszú voltam, de azt hiszem, nagyon sok a kérdés, és ehhez 
szeretnék a továbbiakban is jó munkát kívánni önöknek, hogy foglalkozzanak továbbra is 
ezekkel a kérdésekkel, mint ahogy egyébként sok kérdéssel eddig is foglalkoztak, amivel én 
önökhöz fordultam. Ezt kérem, hogy a továbbiakban is legyen így. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések néha hosszabbak, mint a tájékoztató.  
Stágel Bence képviselő úr! 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Asszony! Két kérdésem lenne, bár képviselőtársaim a kérdések 

során már részleteiben érintették azt a két témát is, amelyekre szeretnék rákérdezni. 
Az egyik az, hogy nemcsak itt a nemzetpolitikai területen, hanem egyébként is, most 

már a hazai közéletnek egy fontos kérdésévé vált a fiatalok tömeges külföldre vándorlásának 
kérdése. Nem problémának nevezném, hanem kérdésnek, amellyel foglalkozni kell. Ezzel 
kapcsolatosan majdnem minden parlamenti frakcióban ez már téma, és nagyon sokat 
dolgozunk azon, hogy olyan adminisztrációs akadályokat lebontsunk, amik például a fiatalok 
hazatérését segíthetik, és ez a hazatérés, vagy Magyarországon tartózkodás részben érinti a 
határon túli magyar fiatalokat is.  

Elsősorban a PhD-fokozatok magyarországi elismertetésére gondolok, amelynek két 
fő akadálya van, legalábbis azok a fiatalok, akiket megkérdeztünk, hogy milyen 
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adminisztrációs akadályokba ütköznek ezzel kapcsolatosan, ők két indokot jelöltek meg. Az 
egyik az anyagi része, a pénzügyi rész, hogy minden egyetem más összeget állapít meg ennek 
a honosíttatásnak az eljárási költségeként, a másik pedig az idő. Köztudott, hogy az 
egyetemek doktori tanácsa van, hogy félévente egyszer ülésezik. Tudom, hogy nem lehet az 
egyetemek autonómiáját ilyen módon korlátozni, de azt javasolnám, hogy ha bármilyen 
ajánlást megfogalmazna az oktatási tárca az egyetemek irányában, hogy ezeket az üléseket 
kicsit sűrűbben hívják össze. Tudom, hogy a professzorok elfoglaltak, de ténylegesen egy 
fiatal család számára ez az időveszteség jelenthet olyan időveszteséget is, ami a 
Magyarországra való érkezést akadályozza. A másik a pénzügyi kérdés, és köztudott, hogy az 
egyetemek teljesen eltérően állapítják meg ennek az eljárásnak a költségeit. Itt sincsenek 
illúzióim, hogy központilag ezt lehetne szabályozni, de talán valami iránymutatás, 
költségcsökkentés segíthetné a tudományos fokozatok honosítását.  

A másik kérdés a tanárok továbbképzésére vonatkozik. A határon túli területeken egy 
kulcsfontosságú kérdés az, hogy a magyar anyanyelvű tanárokat milyen módon tudjuk 
képezni, és a továbbiakban is segíteni a munkájukat. Részben anyagi megbecsülés is fontos, 
részben az is, hogy számítanak a munkájukra. Milyen továbbképzési lehetőségek vannak, 
hogyan tudnak ők bekapcsolódni a továbbképzésbe, és elsősorban a középfokú oktatásban 
részt vevő tanárokra gondolok. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatosan milyen 
programok futnak jelenleg is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek lennének a kérdések, és ha nincs több kérdés, 

átadom a szót államtitkár asszonynak. 

Dr. Hoffmann Rózsa válaszadása 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen.  
Pozitív meglepetéssel fogadtam ezt a rengeteg kérdést és ezt a nagy érdeklődést. 

Megosztva fogunk válaszolva, a végén, hogyha valami megválaszolatlanul maradt, kérem, 
hogy jegyezzék meg, úgy kezdtem jegyzetelni, hogy nem számítottam ennyi kérdésre. 

Szeretném előrebocsátani, hogy azokat az anyagi természetű problémákat, amelyeket a 
képviselő hölgyek vagy urak jeleztek, ezeket ismerjük, a megoldásuk kulcsa, mint önök is 
tudják, nemcsak a mi kezünkben van, hanem a költségvetési lehetőségek függvénye. 
Számunkra is fájdalmas, hogy az Albertai Egyetem lektori helye, vendégtanári helye nincs 
betöltve, 6 millió forint hiányzik ehhez. A képviselőknek, illetve a bizottságnak a támogatása 
a költségvetés tárgyalásakor talán segítheti ezt, mert mi is fontosnak tartjuk, hogy Észak-
Amerikában ez az egyébként már bejáratott kapcsolat ne haljon el, hanem valóban legyen ott 
magyar vendégtanár, aki össze tudja fogni egy egész nagy térség magyarságának a kulturális 
és nyelvi fejlesztését. 

Ami a díjakat illeti, hogy az anyagi kérdésekkel, vagy válaszokkal kezdjem, értem és 
köszönöm szépen a kérdést. Szerintem bonyolult probléma különbséget tenni a díjfizetésben 
az európai uniós és magyar állampolgárok meg Unión kívüli állampolgárok között. Annyit 
tudok ígérni, hogy jelzem a problémát. Egyébként ezek a honosítási eljárások elég sok 
élőmunkaórát kívánnak, és azért vannak ezek a díjtételek, mert az Oktatási Hivatal működése 
így állt fel, hogy ezek a díjak fedezik ezt a munkát. Ezzel együtt is - azt hiszem, hogy Szávay 
képviselő úr jelezte ezt a 23 ezer forintos díjtételt - arra tudok ígéretet tenni, hogy megnézzük, 
megvizsgáljuk, hogy lehet-e, mikor és milyen mértékben csökkenteni.  

Jeleztem a beszámolómban is, hogy Ukrajnával és Szerbiával az ekvivalencia ügyek 
még sok kívánnivalót hagynak maguk után, ilyen a PhD-fokozatoknak, illetve a doktori 
eredmények lefordíttatása; a beregszászi főiskolával kapcsolatban jelezte ezt a problémát Szili 
Katalin képviselő asszony. Erről szó volt akkor, amikor kint voltam Ukrajnában, és 
megindultak a tárgyalások, csak kicsit lassan haladnak, mert itt gyakorlatilag majdnem, hogy 
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új disszertációt kell írni, de haladnak, nem zárultak le, tehát nem arról van szó, hogy itt egy 
patthelyzet van, hanem lassú, bonyolult folyamatról van szó.  

Ugyanez vonatkozik Szerbiával kapcsolatban a délvidéki diplomahonosításra is, mely 
problémát Szávay képviselő úr jelezte. Jeleztem ezt is, hogy igen, a várható elnöklátogatás 
kiemelt témájának javasoltuk az ekvivalencia ügyeket, és egy munkabizottság szakértői 
szinten dolgozik az előkészítésén, de ennek részleteit Gyetvai kollégám jobban ismeri. 

A Selye János Egyetem akkreditációjáról essék még néhány szó! A Magyar-Szlovák, 
vagy Szlovák-Magyar Oktatási, Tudományos Vegyes Bizottságnak én töltöm be a magyar 
társelnöki tisztét, és a legutóbbi, Révkomáromban tartott egész napos ülésnek ez volt az egyik 
leginkább reflektorfénybe került témája, amelyet mi forszíroztunk. Annyit tudtunk elérni, nem 
könnyen, ezt is sikerként kell elkönyvelnünk, hogy bele tudtuk venni a jegyzőkönyvbe, hogy 
mind a két fél dolgozik azon, hogy a komáromi Selye János Egyetem - és most jön a kulcsszó 
- egyetemi akkreditációját elősegítsük. Jelezték egyébként a kinti magyar partnereink is, hogy 
az akkreditáció vélhető visszavonása mögött valós, tényleges minőségi problémák is vannak. 
Ezek megoldásán dolgozunk, és ily módon, nyilvánvalóan nemcsak külpolitikai vagy egyéb 
eszközökkel kívánjuk elősegíteni, hogy a Selye János Egyetem egyetem maradhasson, vagy 
hogy az akkreditációja megtörténjék. 

A Balassi Intézet elnevezésével kapcsolatos témát értem, jegyeztem. A Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozik mind a Balassi Intézet, mind a külhoni 
magyar intézetek. Klebelsberg Kunó idejében ezek azt hiszem, hogy egységes a Collegium 
Hungaricum, vagy Magyar Intézet nevet viselték. Az nem baj, ha Balassi neve még ott marad, 
a fontos az, hogy a magyar szó is megjelenjen ezen intézetek nevében, de azt javaslom, hogy 
ha ez gondot okoz, a KIM-nek akár egy írásbeli kérdésben, vagy valamilyen, parlamentben 
szokásos műfajban ezt a problémát jelezzék, és tegyék fel a kérdést, a javaslatukat 
fogalmazzák meg. 

A Kárpát-medencei és egyáltalán az egész világgal folytatott kapcsolatokban az egy 
sokszor nagyon nehezen kezelhető gond, hogy miközben a célok közösek, ezeknek az 
országoknak az oktatási rendszerei jelentősen eltérnek egymástól. Ez így van jól, ha arra 
gondolunk, hogy az Európai Unión belül is értékként tekintjük azt a helyzetet, hogy az 
oktatásügyet az Európai Unió meghagyta a nemzeti szakpolitikák hatáskörében, ezért itt csak 
ajánlások, javaslatok fogalmazódnak meg, de nincsen semmi kötelező érvényű elvárás. 
Ugyanígy van ez a környező országok oktatási rendszereivel kapcsolatban is, hogy az átjárás 
nem olyan sima, de ahol jók a külkapcsolatok, jók a politikai kapcsolatok, ott könnyebben 
mennek ezek a szakmai együttműködések is.  

A szakképzés tekintetében az egész Kárpát-medencében én is a Pannon Forrást 
tudnám felhozni, mint egy olyan kezdeményezést, amelyet ismerünk, támogatunk. Egyetértek 
teljes mértékben Szili Katalin képviselő asszony felvetésével, hogy ide nagyobb erőket 
kellene koncentrálni. Tárgyalásokat fogok kezdeményezni ez ügyben a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal, hogy egyáltalán csokorba szedjük, hogy mi mozdult ezen a téren az eltelt 
két évben, de hozzátenném, hogy az egész építkezést alulról felfelé érdemes megvalósítani. 

Az elmúlt évben egy nagy óvodaprogram volt a Kárpát-medencében, amely a magyar 
nyelvű óvodáztatást segítette különböző eszközökkel, programokkal és óvodapedagógus-
továbbképzéssel. Répás Zsuzsa helyettes államtitkár asszonnyal együttműködve most azon 
dolgozunk, hogy a jövő évet a kisiskolákra, az alsó tagozatba járó gyerekekre koncentráljuk, 
hiszen ott alapozódik meg a gyerekek nyelvtudása, némi irodalmi ismeretei. Hogyha az 
általános iskolai korban, főleg az óvodás és a kisiskolás korban növelni tudjuk a magyarul 
tanuló gyerekek számát, és a magyar tudásukat, magyar identitásukat erősíteni tudjuk, akkor a 
továbbhaladásban nagyobbak az esélyeink. 

Ami a támogatáspolitikát illeti, nem titkolom, hogy személy szerint nem jó eszköznek 
tartom az ilyen pénzügyi támogatásokat. Ismerem ezt a problémát, de nemcsak Koszovó 
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vonatkozásában, hanem felvidéki magyar partnereink is megfogalmazták, hogy ez bizony 
nagyon sok problémát jelent. Csak, tudja, képviselő úr, egy egyszer megállapított 
kedvezményt, adományt átalakítani, pláne visszavonni, és más irányba vinni, azt nem lehet, és 
ami nagyon fontos, hogy itt csak a külhoni magyar szervezetekkel együttműködve lehet. 
Amíg ők nem tudnak javaslatot tenni, hogy hogyan transzformáljuk ezt a kedvezményt, 
ezeket az összegeket hogyan használjuk eredményesebben és jó célra, addig mi magunk, azt 
hiszem, hogy nem léphetünk. Várjuk tőlük a javaslatot, én magam éppen, amikor a Szlovák-
magyar Vegyes Bizottság ülésén kint voltam, erről is tárgyaltam a kinti magyar pedagógus 
szövetség elnökével, hogy mérjék fel egyáltalán a helyzetet, és próbáljanak javaslatot tenni a 
tekintetben, hogy náluk és egységesen a Kárpát-medencében ezeket az összegeket hogyan 
tudjuk úgy hasznosítani, hogy valóban a magyar identitást erősítse. Úgy gondolom, hogy 
megérne ez a téma a Magyar Állandó Értekezleten is egy napirendi pontot, erre majd 
javaslatot fogok tenni, hogy ezt járja körbe, hiszen ez nemcsak vajdasági, nemcsak felvidéki 
probléma, hanem máshol is jelentkezik. 

A posztgraduális képzést érintették többen is. A továbbképzések tekintetében sem 
állunk rosszul. Egyrészt a nyári egyetemeket igen szép számmal megtöltik a külhoni és a 
szórványban élő magyarok, ezt részben a Balassi Intézet, részben mi szervezzük. Különböző 
egyetemeknek vannak olyan kétoldalú kapcsolatai, ezeket mi is támogatjuk, amelyet 
kifejezetten a külhoni magyarok számára szerveznek. Legutóbb épp az ELTE rektorával 
tárgyaltam arról, hogy a náluk most már évek óta működő, és kifejezetten a külhoni magyarok 
magyar nyelven folyó, de szaktudományos továbbképzését hogyan tudjuk segíteni, és nagyon 
sok ilyen van.  

Amit viszont örömmel hozok ide, tulajdonképpen akár zárszónak is tekinthetném, 
majd utána átadnám a szót a kollégámnak, hogy még egy-két kérdésről beszéljen - bár nem ez 
lesz a zárszó, mert még a hallgatói szerződésekről is szólnom kell -, az a kint tanító magyar 
pedagógusok továbbképzése. Ez egy olyan terület, melyet talán némi túlzással, de mégis 
sikertörténetként írhatok le. Például a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amely 
nemrég ünnepelte húszéves fennállását, ennyi idő óta működteti a Bólyai Nyári Akadémiát, 
ahová több száz, közel ezer magyar nyelven tanító pedagógus érkezik szerte a Kárpát-
medencéből, most már tágítják a Kárpát-medencén kívülre is a kört. Ezek egyhetes olyan 
továbbképzések, amelyen nagyon intenzívek, igen jó szakmai tartalommal bírnak, és nemcsak 
anyagilag támogatjuk, hanem vendégoktatókkal is.  

Nem tudom megállni, hogy el ne mondjam, magam még, mint valamikori oktató, 
tanár, belülről ismertem meg ezt a továbbképzést, és igen nagy élmény volt látni azt, hogy a 
Kárpát-medence minden országából összesereglenek a magyar tanárok, és nagyon komoly 
munkát végeznek. Különböző szakok szerint szerveződve, osztályfőnökök, művészetet tanító 
tanárok, fizikatanárok és így tovább, tehát tematikusan több helyszínen szervezik. Hasonló 
módon működik a Felvidéken, hasonló módon működik a Vajdaságban, ott úgy emlékszem, 
hogy Apáczai Nyári Egyetem a neve, ahol kinyitották most már a határokat, és nemcsak a 
saját, az anyaországban élő magyar nyelvű pedagógusoknak, hanem a Kárpát-medencéből 
érkező pedagógusoknak tartanak ilyen továbbképzéseket. Ezek rendkívül népszerűek, és 
nagyon hasznosak, az identitásmegőrző szerepük szerintem pótolhatatlan. 

Az elvándorlás, és egyáltalán a hallgatói szerződések ügye: pontos adatok nincsenek, a 
közvélemény-kutatások a szándékokra vonatkoznak. Ismerjük ezeket az adatokat, hol ilyen, 
hol olyan adatot hallunk, hogy mennyien akarnak külföldre menni, de azt is tudjuk, hogy az 
életben meghozott döntések nem mindig, megkockáztatom, az esetek közel felében nem 
korrelálnak a korábbi szándékokkal, hanem változik, ahogy egy-egy embernek az élethelyzete 
alakul. Van egy óriási ellentmondás az európai felsőoktatási rendszer és a nemzeti érdekek 
között, az tudniillik, hogy miközben forszírozzuk, és forszírozni kell és érdemes azt, hogy 
minél több fiatal kijusson külföldre tanulni, akár részképzésre, akár teljes képzésre, és ez régi 
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hagyománya a magyar kultúrának, amellett itt van a másik célunk, hogy jöjjenek vissza, 
maradjanak itthon. Azt hiszem, önök is tudják, hogy ez nemcsak oktatási, oktatáspolitikai 
kérdés. Az lenne az ideális, ha lennének olyan anyagi eszközeink, amelyek jelenleg még 
nincsenek, hogy a fiatal diplomásoknak ötször-hatszor akkora fizetést lehessen kínálni, mert 
az anyagiak döntő szerepet játszanak a vállalásban. Egyelőre nincs fájdalmas szakemberhiány 
ezen a területen, és pontos adataink sincsenek arról, hogy mennyien tanulnak ténylegesen 
külföldön, mert ilyen adatszolgáltatási kötelezettsége senkinek nincsen. Ha egy fiatal úgy 
dönt, és a családja támogatni tudja, hogy külföldön tanul akár ösztöndíjjal, akár önköltséggel, 
ezt szabadon megteheti, legalábbis ennek semmiféle korlátja nincsen.  

Megismétlem, hogy a szándék nem feltétlenül valóság, ugyanakkor azt az előre 
prognosztizálható vészhelyzetet, hogy elfogynak a magyar orvosok, vagy éppen a mérnökök, 
ezt megelőzendő, javasoltuk, és meghoztuk azt az intézkedést is, hogy a hallgatói ösztöndíj-
szerződést, amely nem kötelező érvényű diktátum, hanem a hallgató eldöntheti, hogy vállalja-
e ennek a konzekvenciáit, vagy sem, aláírja a hallgató. Megismétlem, eldöntheti a hallgató, 
hogy vállalja-e, vagy sem ezeknek a konzekvenciáit, ez mégis jelent egy olyan erőt, ami azzal 
kecsegtet, hogy vissza fognak jönni.  

Hozzáteszem, képviselő úr is tudja, hogy ennek a szerződésnek van egy olyan 
következménye is, hogy ha mégsem akar visszajönni, mert úgy dönt, és kint marad egy olyan 
állásban, ami jól fizet, akkor játszi könnyedséggel vissza tudja téríteni képzésének költségeit. 
Nem tudom, hogy ki találta ki, és mikor, ezt a „röghöz kötés” jelzőt, ami kicsit rosszindulatú, 
és nem felel meg a valóságnak, mert hiszen nem kötjük röghöz azokat a hallgatókat, akik 
aláírják. Megjegyzem, a legfrissebb információim arról szólnak, hogy az önköltséges 
hallgatóknak több mint 90 százaléka aláírta ezt a hallgatói szerződést, ami várakozásunkhoz 
képest sokkal jobb eredmény, és azt mutatja, hogy megértették, és elfogadták. Biztos van, és 
lesz közülük jó néhány, nem tudjuk megmondani, hogy mennyi, aki ezzel együtt is talán majd 
külföldön éli le az életét, akkor viszont a költségeket vissza fogja téríteni.  

Ami viszont a külhoni magyarokat illeti, a rendelet alapján is számukra az otthon 
töltött munka ugyanolyan érvényes, és csak fele időt kell nekik eltölteni, tehát számukra kicsit 
enyhébbek a követelmények. Tehát nem az a szándékunk, hogy a felvidéki magyar diák, aki 
itt járt egyetemre, Magyarországon dolgozzon, hanem éppen ellenkezőleg, hogy a 
szülőföldjén dolgozhasson.  

Idehozom még azt is, bár már érintette egyik-másik kérdés, hogy a magyarországi 
tanulmányaikat segítendő, bizonyos kvótát is tervezünk megállapítani számukra, hogy 
nagyobb számban jöhessenek, főleg olyan országokból, ahol nincs, vagy nem elegendő a 
magyar nyelvű felsőoktatási kapacitás. Olyan, aki idegen nyelven tanult, tehát nem magyar 
tannyelvű középiskolába járt Romániában vagy éppen Szlovákiában, és idejön felsőoktatásba, 
nincs róluk adatunk, tehát ezt nem tudjuk pontosan felmérni, mert erről nincsen 
adatszolgáltatás. 

Megkérem a kollégámat, Gyetvai urat, segítsen abban, hogy a meg nem válaszolt 
kérdéseket tegye helyre, és ne érezze úgy, hogy munkanélküli volt itt a mai napon. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. 

Gyetvai Árpád válaszadása 

GYETVAI ÁRPÁD osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen, államtitkár asszony.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Megpróbálok összefoglalóan és röviden 
a fennmaradó kérdésekre válaszokkal szolgálni.  

Az első, alelnök asszony kérdése volt, hogy a szakképzéssel kapcsolatosan milyen 
konkrét információim vannak. A Vidékfejlesztési Minisztérium a Wekerle-tervvel és a 
Darányi Ignác-tervvel kapcsolatosan elég komoly erőfeszítéseket tesz a határon túli 
szakképzés megerősítésére, főleg agrárterületen, ezt hozzá kell tennem, illetve a 
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Nemzetgazdasági Minisztérium, aki illetékes a szakképzési ügyekben, ott egy külön 
miniszteri biztos került kinevezésre a határon túli ügyek kezelésére. Előreláthatólag jövőre 
már be fognak indulni a konkrét folyamatok is, legalábbis reménykedünk benne. 

A posztgraduális képzéssel kapcsolatban mindig nehéz helyzetben vagyunk. Az 
oktatási tárca két évvel ezelőtt sikeresen implementált egy olyan joggyakorlatot, mely szerint 
bevezettük a fiatalok doktori kutatói ösztöndíját, ami a korábbi időszakban nem volt. Ez olyan 
oktatóknak és kutatóknak jár 35 év alatt első körben, akik anyanyelvükön tanítanak külföldi 
felsőoktatási intézményben - a Kárpát-medencei régióra gondolunk természetesen -, amely 
egyébként egy nem kis összeg. Azt hozzá kell tenni, hogy erre egy 48 millió forintos keretünk 
volt idén, amely teljesen új költségvetési összegünk volt. Egy teljesen új program, melynek 
keretében próbáljuk segíteni azokat az oktatókat, akik olyan erőfeszítéseket tesznek, hogy 
akár egy idegen nyelvű egyetemen - például egy szerb egyetemen - magyar nyelven oktatnak. 
Ezt egyébként bizonyítaniuk kell, és az intézményvezetésnek is láttamoznia kell, tehát vannak 
ilyen típusú kezdeményezések. 

Továbbá nagyon fontosnak tartanánk egyébként a diplomás pályakövető rendszerek 
határon túli bevezetését is, itt különös partnereink lehetnének a hallgatói szervezetek. 
Mindazonáltal ez is nagyon forrásigényes terület, mert az ilyen rendszerszerű átalakításokhoz 
nem elegendőek néhány 10 milliós források, ehhez központi kormányzati akarat kell, ezért 
ezek hosszabb időt vesznek igénybe, míg ennek érvényt tudunk szerezni.  

Az oktatás-nevelési támogatásra államtitkár asszony kitér, az egy régi vita, hogy vajon 
érdemes-e. Úgy gondolom, ahogy államtitkár asszony is mondta, ezt a helyi szervezeteknek 
kell eldönteniük. Főleg most már a pedagógus szövetségek azok, akik nem 
kedvezményezettjei, hanem akik szervezik ezek kiutalását, illetve a szerződéskötést. Azt 
tudom javasolni, hogy ők forduljanak mindenképpen a döntéshozókhoz, hiszen ők azok, akik 
konkrétan látják, hogy ennek milyen hasznosulása van. 

A kisdoktori képzéssel kapcsolatban, amelyet Szávay képviselő úr említett, itt a Selye 
János Egyetem és a szlovák oktatási tárca között van egy jogértelmezési vita, amely több 
hallgatót érint. Mindazonáltal azt szeretném tisztázni, hogy itt nem kisdoktori képzésről van 
szó. Kisdoktori képzést nem ismerünk Magyarországon, nem létezik nálunk, és az, amit Szilas 
úr folytat, az sem kisdoktori képzés. Van egy szlovák posztgraduális képzési forma, amely a 
magyarországi mesterképzés és a doktori PhD-képzés között létezik, amely egy elődoktori 
képzésnek felel meg, egy rövidebb tudományos fokozat szerzése céljából folytatott képzés.  

Azt a választ kaptuk, egyébként számos esetben kerestük a szlovák döntéshozókat, 
hogy ezt ők komolyan vizsgálják, ezért sem hoztuk napirendre az államtitkár asszony által 
elnök asszony által elnökölt Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Vegyes Bizottságon, 
hanem remélhetőleg a holnapi nagy Kisebbségi Vegyes Bizottságban jegyzőkönyvön kívül 
vagy jegyzőkönyvben szóba kerülhet, hogyan áll ezzel a szlovák oktatási tárca.  

Egyébként nem zárkóztak el ennek a kérdésnek a megoldása elől, de az a helyzet, 
hogy minden állam eldöntheti, hogy milyen tudományos fokozattal látja el állampolgárait a 
megfelelő intézmények befejezését, elvégzését követően. A magyar nem ismeri el a 
magiszteri címet, mint olyat, mi nem használjuk ezeket a címeket, ami nem azt jelenti, hogy 
nem létezik. Tehát itt van egy ilyen jogértelmezési vita, ami, reméljük, hogy megoldódik. Itt 
tudni kell, hogy ez ugyanolyan, mint az ekvivalencia kérdése, amely igen hosszadalmas 
egyeztetést és tárgyalási folyamatokat kíván, mire abból egy aláírható dokumentum lesz. 
Remélem, ezzel meg tudtam némileg válaszolni Szávay képviselő úr kérdését. Reméljük, 
hogy a szlovák oktatási tárca - hiszen ez rajta múlik - hamarosan konkrétan tud ezzel az 
üggyel foglalkozni. 

A magyar diákigazolvánnyal kapcsolatban államtitkár asszonynak talán szélesebb 
ismeretségi köre van, de én annyit tudok mondani, hogy igényelhető, és nem kötött magyar 
állampolgársághoz, tehát magyarigazolvánnyal is igényelhető olyanok számára, akik magyar 
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intézményben tanulnak, tehát feltétele, hogy magyar tannyelvű intézményben tanul. Az, hogy 
ennek nincs gyakorlata, ezt úgy fogalmaznám, hogy elhalványult az idők során, de korábban 
ez jó gyakorlat volt. A pedagógusok számára még mindig jó gyakorlat, hiszen 
pedagógusigazolványt kap a határon túli pedagógus, ugyanúgy, mint magyarországi társai, 
mely utazási kedvezményekkel és egyéb kedvezményekkel jár. Főleg a csoportos utazásokra 
volt jellemző, hogy akkor kérték ki tömegesen, de mostanában valóban elhalványult. Szávay 
úr jelzése természetesen üzenetértékű számunkra, és megpróbálunk majd minden fórumon, 
így elsősorban a pedagógus szövetségeken keresztül javaslatot tenni arra, hogy ez a jövőben 
legyen jobban propagálva.  

A hallgatói szervezetek támogatásával kapcsolatos anomáliák: részben egyetértek 
Szávay képviselő úrral, hogy vannak bizonyos intézmények - konkrétan tudjuk, milyen 
intézményekről van szó -, akik nem biztos, hogy a hallgatók egyértelmű céljainak a 
legmegfelelőbben használják fel. Ez nem azt jelenti, hogy a felhasználási módja rossz, mint 
ahogyan ön is elmondta, csak nem konkrétan azokra az eseményekre, lehetőségekre 
használják fel. Ezt látjuk, és ezért is van egyébként az oktatási tárcának, illetve az oktatásért 
felelős államtitkárságnak külön a hallgatók számára, a hallgatói szervezetek támogatására 
pályázat, ahol lehet indulni. Az, hogy vannak olyan támogatási szerződéseink, ahol előírjuk 
egyébként a hallgatói szervezetekkel kapcsolatos támogatást, ez valóban nem működik így 
jól, így a jövőben ezt nem is tesszük meg - ezt konkrétan a Selye János Egyetemmel 
kapcsolatban mondhatom el -, hanem konkrétan a hallgató szervezetekkel kötünk szerződést, 
illetve az ahhoz kapcsolódó civil szervezettel. Így megpróbáljuk majd kikerülni azt, hogy az 
intézvényvezetők kvázi saját pénznek tekintsék, hiszen ezt valóban hallgató célú juttatásra 
kell fordítani.  

Egyébként el kell mondanom, hogy hozzánk, konkrétan az oktatási tárcához észrevétel 
a hallgatói szervezetektől nem érkezett. Tehát, mint támogató, azt szeretném kérni, hogy 
amennyiben ilyen anomáliát tapasztalnak, akkor nekünk írják meg, hiszen a támogatási 
szerződés alapján mi vagyunk jogviszonyban az anyaintézményükkel, és semmilyen retorzió 
nem fogja érni őket, államtitkár asszony nem fogja felhívni az adott rektort, dékánt, hogy 
akkor most mi a helyzet ezekkel a támogatásokkal, de megvizsgáljuk mindenképpen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, én megtartottam a zárszót, csak még egyszer szeretném megköszönni a 
sok kérdést. Ha valami megválaszolatlanul maradt, állunk a képviselő hölgyek és urak 
rendelkezésére akár hivatalos, akár félhivatalos formában. Köszönöm szépen, hogy itt 
lehettünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elhatároztam, hogy már nem adok a képviselőknek szó, mert 

nagyon-nagyon húzzuk időt, de tartok attól, hogy akkor házbizottsági ülést kellene összehívni, 
ezért Szávay képviselő úrnak még szót adok.  

Észrevételek, reflexiók 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Nagyon röviden szeretném megköszönni a válaszokat, ezeket többségében nagyon 

nagy örömmel hallgattam, és csak egy-két nagyon rövid reflexiót legyenek szívesek 
megengedni.  

Az oktatás-nevelési támogatások kapcsán, ismét visszatérve, nem vagyok benne 
biztos, hogy azt kellene megvárni, hogy a külhoni partnerek jelentkezzenek a problémával, azt 
hiszem, hogy a magyar kormányzat is lehetne egy kicsit proaktív ezzel kapcsolatban, és 
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lehetne kezdeményezni egy olyan megbeszélést, amit önök, Répási államtitkár asszonyék 
hívnak össze, hogy tekintsük át ezt a kérdést. Lehet a MÁÉRT elé hozni, de én javasolnám 
inkább a MÁÉRT oktatási szakbizottságán napirendre venni az oktatás-nevelési támogatás 
hatékony felhasználásának a kérdését, szerintem ez lenne a legmegfelelőbb fórum. 

Az ELTE programjainak a támogatását mindenképpen szeretném üdvözölni, nemcsak 
azért, mert az intézmény hallgatója és hallgatói vezetője voltam, hanem mert tudom, hogy 
tényleg nagyon jó, a külhoni magyaroknak szóló programok vannak. Ezek egy részéhez 
magamnak is volt közöm annak idején, és itt kapcsolódnék a főosztályvezető úr által előbb 
mondottakhoz. A bölcsészkar hallgatói önkormányzatának elnökeként még 2005-ben 
indítottunk egy olyan programot, hogy minden évben egy hétre a hallgatói önkormányzat 
vendégül látta a külhoni magyar felsőoktatási intézmények hallgatói vezetőit. Ez a program 
azóta is folytatódik, épp két hét múlva fognak érkezni 30-an, a határon túli magyar ifjúsági 
vezetők, akik találkozni fognak Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úrral, illetve az ön 
kabinetfőnökével. Mindenképpen azt javasolnám, hogy ha az osztályvezető úr is tud, akkor 
vegyen részt ezen a megbeszélésen, és ott bizonyára számos kérdés helyére kerülhet, vagy 
esetleg olyan jelzések érkezhetnek önökhöz rajtuk keresztül, amikről itt beszéltünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. 
Még egyszer szeretném megköszönni államtitkár asszonynak, főosztályvezető úrnak 

egyrészt a tájékoztatót, másrészt a kérdésekre adott válaszokat, ami, azt hiszem, hogy nagyon 
teljes körű volt. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk! Viszontlátásra!  

Nem tartunk szünetet, mert nagyon kell sietnünk, hanem folytatjuk a második 
napirendi pontunkkal az ülést.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): További 

jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám) (Lázár János, Kósa Lajos 
(Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, Patay Vilmos, Bábiné Szottfried 
Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin, 
Kőszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi Péter, Ágh Péter és László Tamás (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Rátérünk az eredetileg 3., most már a 2. napirendi pontunkra, hiszen az előterjesztő 
részéről Gulyás Gergely képviselő úr jelezte, hogy a többi bizottságba azonnal tovább kell 
mennie.  

A 2. napirendi pontnál köszöntöm Gulyás Gergely képviselőtársunkat, illetve a 
kormány részéről Csonka Ernő helyettes államtitkár urat, illetve Berta Zsolt főosztályvezető-
helyettes urat a KIM-ből. 

Az ajánlási pontokat fogom mondani. Az első a 62. számú. Az alkotmányügyi 
bizottság módosítójáról van szó. Az előterjesztő részéről kérdezem Gulyás Gergely képviselő 
urat. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Csonka úr! 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból kik támogatják? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. Köszönöm szépen. 
A következő a 66. számú. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
A következő a 69. számú, szintén az alkotmányügyi bizottság módosítója. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) Kik nem támogatják? 

(Szavazás.)  
A bizottság 9 igen szavazattal 1 nem ellenében támogatja. 
A következő a 130. számú. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm. 
A következő a 136.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 169. számú a következő. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottság! Kik támogatják? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Nincs 

jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
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A bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja. 
A 171. következik. Előterjesztő? 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatja az előterjesztő. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodás? (Szavazás.)  
A bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja. Köszönöm szépen. 
Köszönjük szépen a türelmet, és további jó munkát kívánunk! 

Az Emberi Méltóság Tanácsának tájékoztatója az állampolgárságukról megfosztott 
felvidéki magyarok ügyéről - Előadó: Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa 
elnöke, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, címzetes egyetemi tanár 

Tisztelt Bizottság! Máris rátérünk az eredeti 2., valójában a 3. napirendi pontunkra, az 
Emberi Méltóság Tanácsa tájékoztatójára az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki 
magyarok ügyéről. Még egyszer köszöntöm körünkben dr. Lomnici Zoltán urat, aki a 
Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, és az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, és köszönöm szépen 
a türelmét, amellyel irántunk viseltetett, hiszen most térünk rá a napirendi pontra. Megadom a 
szót önnek. 

Dr. Lomnici Zoltán tájékoztatója 
DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önök előtt és a felvidéki 
magyarok hányattatásairól néhány gondolatot elmondhatok. Elnök úrral abban maradtunk, 
hogy 2-3 mondatban az Emberi Méltóság Tanácsáról is szóljak, a célokról, a kiinduló pontról.  

Egészen röviden annyit szeretnék rögzíteni, hogy egy felhívást intéztem 3 évvel 
ezelőtt a társadalomhoz az emberi méltóság tisztelete és a diktatúrák áldozatainak védelme 
érdekében. Ehhez a felhíváshoz 48 órán belül valamennyi parlamenti párt, illetve frakció is 
csatlakozott, erről a házbizottságtól kaptam értesítést, és a sajtóban is bejelentették, és a 4 
történelmi egyház - katolikus, református, evangélikus és zsidó hitfelekezet - is 24 órán belül 
csatlakozott, továbbá 17 ezer magánszemély.  

Ennek a talaján jött létre az Emberi Méltóság Tanácsa, amelynek megalapításakor arra 
törekedtem, hogy a legkülönbözőbb szellemi értékeket valló személyiségeket gyűjtsük össze. 
Ennek eredményeként például Oláh György Nobel-díjas professzor, Amerikában élő tudós 
vállalta a tiszteletbeli elnöki posztot. Az alelnökök: Kányádi Sándor, erdélyi magyar író és 
Erdélyi Géza, felvidéki református püspök.  

A tanács sokszínűségét az mutatja leginkább, hogy Tempfli József római katolikus 
nyugalmazott püspök, Kozma Imre atya, Tőkés László református püspök, Szebik Imre 
nyugalmazott evangélikus püspök, Schweizer József nyugalmazott főrabbi is vállalta a 
tagságot olyan kiválóságok mellett, mint Jókai Anna Kossuth-díjas író, Buzánszky Jenő, a 
nemzet sportolója, Törőcsik Mari, a nemzet színésze, és sorolhatnám tovább. Arra 
törekedtünk, hogy a határon túli magyarokat képviselő személyiségeket is a tanács tagjai közé 
megnyerjük, és ezt sikerült is. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a délvidéki magyarság hiteles 
képviselői vesznek részt a munkában.  

A tevékenységünkről egészen röviden annyit szeretnék elmondani, hogy az emberi 
méltóság tisztelete a most élők és az előttünk jártak tekintetében is a kiemelt célok közé 
tartozik. Az egyik nagyon fontos projektünk az első világháborúban elhunyt, és jeltelen 
sírokban nyugvó katonák emlékének megőrzése volt. Doberdóban található az a kápolna, 
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amelynek helyét IV. Károly királyunk jelölte még ki, a magyar bakák kezdték el építeni, de 
befejezni nem sikerült a kápolnát, és a mi főtitkárunk a saját vagyonából építtette meg a 
magyar kápolnát a Capella Unghereset, amelynek közvetlen közelében 100 ezer magyar 
katona nyugszik jeltelen sírban. Elnök úrral egyeztetve szeretném megkérni a bizottság 
tagjait, hogy az általunk szervezett egyik zarándokúton vegyenek részt. Eddig 6-7 
zarándokutat tudtunk szervezni, az Országgyűlés jelenlegi elnöke is részt vett ezen a 
zarándokúton egy alkalommal, szeretnénk, hogyha a bizottság tagjai is eljönnének, már csak 
azért is, meg közeledik az I. világháború kirobbanásának évfordulója. 

Van egyébként tehetséges fiatal cigánygyerekeket támogató programunk, és számos 
egyéb is. Egy utolsó, amit még kiemelnék, hogy megépült az Emberi Méltóság Temploma 
Máriapócson, amely abban az értelemben ökumenikus, hogy mindenkit vár, aki az emberi 
méltóságot tiszteletben tartónak érzi, és ha módjuk van rá, és arra járnak, kérem, tekintsék 
meg. 

Áttérve a fő feladatomra, a határon túli magyarság helyzetére - önök tájékozottak 
ebben az ügyben, ezért lényegtelen dolgokról nem szeretnék beszélni -, mindannyian tudjuk, 
hogy 8 olyan személy volt, aki nyíltan vállalta, tehát a hatóságokkal is közölte, hogy felvette a 
magyar állampolgárságot. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy valamennyi 
parlamenti párt a honosítás kérdését fontosnak tartja, támogatja, tehát egy össznemzeti ügyről 
van szó, és ilyen megközelítésben van jelentősége annak, hogy a 8-ból 7 személy, először 
Ilonka néni, aztán a többiek is felkérték az Emberi Méltóság Tanácsát, hogy nemzetközi 
fórumok előtt képviselje őket, hiszen a szlovák állampolgárság elvételét követően folyamatos 
hatósági zaklatásnak vannak kitéve. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy levélben értesítették 
őket arról, hogy a szlovák állampolgárságukat elvették, ezután törölték őket a lakcím-
nyilvántartásból, és arra kötelezték őket, hogy az útlevelüket, személyi igazolványukat adják 
le, és nem engedték őket szavazni. 

Egy megalázó eljárásnak voltam a szemtanúja Komáromban. Reggel 9-kor a 
szavazóhelyiségnél találkoztunk, mivel személyi igazolványuk volt, valamennyien a szlovák 
törvények alapján szavazhattak volna, és Fehér István tanár úr és Boldoghy Olivér színész 
meg is próbálta ezt. Körülbelül 6 vagy 7 hatósághoz küldtek a szavazóhelyiségből, a körzeti 
hivataltól kezdve a helyi - nem tudom pontosan a nevét, hogy milyen - bizottsághoz, végül 
Fehér István, aki ezt a cirkuszt végigcsinálta, este fél 7-kor kapott a Komáromi Városi 
Bíróságtól egy olyan igazolást, hogy ő nem szavazhat, annak ellenére, hogy a törvény ezt 
lehetővé tenné, és nincs jogorvoslat ez ellen a döntés ellen.  

Ilyen körülmények között az Emberi Méltóság Tanácsa úgy látta, hogy két irányban 
kell mozogni, az egyik az Európa Tanács berkein belül az Emberi Jogok Európai Bírósága, 
ahová mind a 7 személynek - a 100 éves Ilonka néninek és az összes többi jogfosztottnak - a 
keresetét benyújtottuk. Ingyenesen vállalta a fiam a jogi képviseletet, aki ügyvéd, és a jogi 
indokolás elkészítésében segítségünkre voltak olyan szakértők, köztük az én korábbi 
kabinetfőnököm is, aki az Emberi Jogi Bíróság egyik bírójelöltje volt; tehát igyekeztük azokat 
a jogeseteket összeszedni, amelyek eredményre vezetnek. 

Tekintettel arra, hogy másfél-két évig tart a procedúra az Emberi Jogi Bíróság előtt, és 
ezeknek az embereknek hetente küldik a határozatokat, hetente próbálják tőlük elvenni a 
dokumentumaikat, törölték már a schengeni rendszerből is őket, tehát, ha kilépnek az utcára a 
szlovák személyi igazolvánnyal, akkor minden további nélkül, mint érvénytelen 
dokumentummal nem igazolhatják magukat, és őrizetbe vehetők. Valóban, egzisztenciális 
hátrányok érik őket azért, mert egyébként a szlovák alkotmány 5. § (2) bekezdésében bízva, 
amelyik kimondja, hogy akarata ellenére senkitől sem vehető el a szlovák állampolgárság, 
mégis elvették tőlük, jogorvoslatot nem biztosítottak, és folyamatosan jogsérelmek érik őket. 
Erre tekintettel nem csupán a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, hanem az Európai 
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Parlamenthez is fordultunk, itt egyébként Tőkés László, aki tagja a szervezetünknek, vállalta, 
hogy Martin Schulznak továbbítja ezt a petíciót.  

Ebben (Felmutatja.), az egyébként önök számára is rendelkezésre álló 
dokumentumban megpróbáltam összegyűjteni, ezúttal nem a strasbourgi bíróság, hanem az 
Európai Unió Bírósága, korábban Európai Közösségek Bíróságának azokat a határozatait, 
melyek alátámasztják a jogsértéseket. Itt számos jogsértésről beszélhetünk, a legfontosabb az, 
hogy az Európai Unió minden tagállama vállalja, hogy jogbiztonságot teremt országában, és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen. Ha egy állampolgár a saját 
alkotmányában, amelyet megszorítóan kell értelmezni - tehát nem lehet úgy értelmezni, hogy 
ha valaki mégis felveszi egy másik ország állampolgárságát, akkor lemond a szlovákról -, 
tehát, ha nem bízhat a saját állama alkotmányának rendelkezésében, az nem jogállam, ott nem 
beszélhetünk jogbiztonságról.  

Elsősorban ezen a vonalon indultam el, és megkértem Gubík Lászlót, az egyik 
jogfosztottat, hogy ő is írja alá a petíciót, nehogy arra hivatkozzanak, hogy fogadatlan 
prókátorként - bár meghatalmazásunk, megbízásunk is van - lépünk fel, tehát olyan személy is 
az aláírók között van, aki érintett az ügyben. A lényeg az, arra hivatkoztunk, hogy nincs ebben 
az országban jogbiztonság, hiszen az alkotmányt nem lehet komolyan venni. Az a mód, ahogy 
értesítették őket az állampolgárság elvesztéséről, tehát levélben, fellebbezéssel és bírósági 
keresettel nem támadható dokumentumban, az sem fogadható el, hiszen milyen ilyen döntés 
ellen hatékony jogorvoslatot kell biztosítani.  

A petícióban olvashatják - én most nem akarom az összes döntést elmondani - az 
Internationale Handelgesellschaft és számos más döntést -, de úgy gondoljuk, hogy ezt a jogát 
is elvonták felvidéki magyarjainknak, tehát a jogfosztottaknak. Ezután felsoroltam számos 
egyéb döntést, amelyek például az arányosság elvét érintik, a jóhiszeműen szerzett jogok 
védelmét, a méltányosság elvét, amelyet a Reich-ügyben rögzített még az Európai 
Közösségek Bírósága. 

Összességében tehát azt szerettük volna érzékeltetni, hogy az Európai Unió, amely a 
nemzetiségi kérdésekkel nem hajlandó foglalkozni, és az állampolgárság ügyét belügynek 
tekinti, tehát a tagállamok hatáskörébe helyezi - hiszen például Ausztriában is egy eléggé 
szigorú törvény tiltja a kettős állampolgárságot, persze vannak kiskapuk, hiszen a 
tartományok engedélyezhetik stb., stb. -, de ilyenfajta retorziótól nem kell tartani. Erről 
egyébként Surján László alelnök úrral is tárgyaltam, aki az Európai Parlament 
tisztségviselője, hogy az osztrákoknál ilyenfajta hajsza nem indul senki ellen.  

Végeredményben a hangsúlyt arra helyeztem, hogy ez nem nemzetiségi ügy, ez nem a 
kettős állampolgárságot kizáró jogszabály kritikája, hiszen ilyen szabályt hozhatnak, de olyan 
szabály egyetlen uniós tagállamban nincs, amely ellenkezik a saját alkotmányával. Itt, ebben a 
petícióban tulajdonképpen kizárólag a jogsértésekre próbáltam a hangsúlyt helyezni, mert az 
teljesen bizonyos, hogy minden tagállam a belépéskor vállalja, hogy a közösségi jog nem 
sérülhet egyetlen polgára, egyetlen szervezete tekintetében sem. Viszont én összesen 8 olyan 
jogesetet találtam - ezek közül 3 az Emberi Jogi Bíróság, 5 pedig az Európai Unió Bírósága, 
illetve korábban az Európai Közösségek Bírósága gyakorlatából van -, amely igazolja, hogy 
semmibe vették az Európai Unió rendelkezéseit, a közösségi jogot, az Aqui-t, akárhogy 
közelítjük, akármilyen fogalomkörbe soroljuk, tehát Szlovákia az európai normákat 
megsértette. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kormány és a politikai pártok nehéz 
helyzetben vannak a konkrét esetben, hiszen itt jogsértésekről van szó; ha politikai 
kérdésekről van szó, az egy egészen más ügy. Arra nagyon vigyáztam, hogy Magyarország 
külpolitikai érdekeit és az ott élő - egyébként már százezerrel csökkent a két népszámlálás 
között a magukat magyaroknak vallók aránya -, tehát az ott élő magyaroknak bármi módon 
ártsunk. De az teljesen világos, hogy a mi tagságunk 13 országból verbuválódott, ezek között 
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amerikai állampolgár, jemeni, egyiptomi és huszita püspök is van - ezt elfelejtettem mondani 
az ökumenizmus jegyében -, tehát a lényeg az, hogy ez egy nemzetközi európai szervezet, 
nemzetközi tagságú szervezet, és egy emberi jogokat védő szervezet felléphet a felvidéki 
magyarok ügyében. Ebbe nem köthetnek bele, nem is kötöttek, hiszen Tőkés püspök úrral 
Gasparovicshoz és Ficóhoz is írtunk egy-egy levelet, amelyre semmitmondó választ kaptunk.  

A lényeg az, hogy az európai közvéleménynek, az európai szerveknek meg kell azt 
ismerni, hogy mi történik a felvidéki magyarokkal, és azt hiszem, hogy ez a magyarságnak - 
ezért mondtam, hogy talán nem szerencsés, ha az állam vagy a pártok közvetlenül lépnek fel, 
mert akkor ez politikai dimenziót nyer -, kifejezetten jogi érvekre hivatkozva kiállunk 
mellettük. Meg kell mondanom, hogy ez nagyon fontos, hiszen ők kerestek fel minket, ők 
hatalmaztak fel minket, és ezzel jelezzük, hogy az anyaország - amely egyébként az 
alaptörvényünkben is szerepel - felelősséget vállal a határon túli magyarokért.  

Nagyon lényegesnek tartom, hogy a 100 éves Ilonka néni az Európai Unió állam- és 
kormányfőinek levelet írt, ebben kérte, hogy a petíciómat támogassa. Valamennyi Európa 
parlamenti képviselőt is megkeresett Brüsszelben, akik magyarok - tehát nemcsak a 
magyarországiakat, hanem a határon túli magyar képviselőket is -, és eddig már 12 képviselő 
- különböző pártállásúak - jelezték, hogy támogatni fogják a petíciót, hiszen fontos, hogy 
valamennyi politikai áramlat támogatását megnyerjük, akkor van esély, hogy napirendre 
tűzzék az ügyet.  

Tehát én ezt egy össznemzeti ügynek tartom, emberi jogi sérelemnek, amelynek 
azonban nemzeti vonatkozása van. Tehát úgy gondolom, hogy a nemzeti önbecsülésünk miatt 
is hihetetlenül fontos, hogy érezzék ezek a felvidéki magyarok, akik bíztak a magyar 
államban, a magyar törvények erejében, a szlovák alkotmányban, hogy nem maradtak 
egyedül. Nem véletlenül szeretnék még arra utalni, hogy ebben a küzdelemben valamennyi 
pártnak a támogatását, erkölcsi támogatását kérjük - állami támogatást nem fogadunk el -, és a 
sajtó szimpátiáját és a támogatását is kérjük.  

Holnap egyébként vendégünk lesz - reményeink szerint - valamennyi jogfosztott. Az 
Emberi Méltóság Tanácsa vendége volt október 19-én a 100 éves Ilonka néni, akit 
kitüntettünk, és most eljönnek a többiek is. Bízunk abban, hogy holnap délután valamennyi 
felvidéki magyar, aki ennyire bátor volt, és ennyire ragaszkodik a magyarságához, az 
anyaországhoz, itt lesz, és bízunk benne, hogy a sajtó érdeklődését is felkelti ez az esemény.  

Ennyit szerettem volna elmondani, és ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok.  

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Elnök úrnak már elmondtam a beszélgetésünk során, hogy bizottságunk két 

állásfoglalást hozott felvidéki ügyekben. Az első állásfoglalásunk Boldoghy Olivér 
állampolgársági ügyével kapcsolatosan született meg 2011. november 21-én, és a következő 
pedig 2012. október 2-án „A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének 
alapfeltételei” című, szeptember 24-én elfogadott dokumentumról, illetve ahhoz 
kapcsolódóan, amely közvetett módon hat ki erre a dologra, hiszen nyilvánvaló, hogy a 
szlovákiai pártok, illetve szervezetek hozzáállása nem mindegy, hogy milyen ebben az adott 
kérdésben. 

Mindannyian olvashatjuk ezt a petíciót, én azt gondolom, hogy a bizottságnak nagyon 
jó lenne, szimbolikus jelentősége lenne, ha csatlakozna ehhez a petícióhoz. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy esetlegesen mondják el a véleményüket erről, mert hogyha hoznánk 
erről egy döntést, akkor mi magunk is csatlakozhatnánk ehhez, mint parlamenti bizottság, 
tehát parlamenti bizottsági szinten. 

Köszönöm szépen a tájékoztatóját, elnök úr. Szávay képviselő úrnak adnám meg a 
szót. 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelettel üdvözlöm önt, és szeretném személyesen is és a Jobbik nevében is a 

nagyrabecsülésünket kifejezni ön és munkatársai iránt, akik ezt az ügyet felvállalták, 
képviselik a jogfosztott felvidéki nemzettestvéreink ügyét. Mindazonáltal nem értek egyet 
azzal a mondattal, amit mondott, hogy nem szerencsés, ha az állam lépne fel, mert ez politikai 
dimenziót kapna. Ez egy politikai ügy, egy tisztán politikai ügy, ezt a szlovák kormány is így 
kezelte, a szlovák kormány sem emberi jogi kérdésekkel foglalkozott akkor, amikor az 
ellentörvényt megtette.  

Két dolgot sajnálok nagyon, egyrészt, hogy nincs itt a Külügyminisztériumból egy 
kompetens ember ennek a kérdés tárgyalása kapcsán, ez, azt hiszem, jó és helyes lett volna. A 
másik pedig az, hogy nagyon sajnálom, hogy nincsen itt valaki az érintettek közül, akár Gubík 
László, aki ezt a petíciót, amelynek megkaptam a szövegét, köszönöm, elolvastam. 
Természetesen jó szívvel támogatom elnök úr felvetését, hogy ehhez a petícióhoz 
csatlakozzon a bizottság, de azt hiszem, jó lett volna, ha valaki az érintettek közül - akár 
Gubík László, akár más is - jelen lett volna, és esetleg a személyes tapasztalatait, véleményét 
is megoszthatta volna velünk.  

Szeretnék nagyon világosan fogalmazni, de sokszor elmondtam, mi a magunk részéről 
gyalázatosnak és minősíthetetlennek tartjuk a magyar külügy, a magyar diplomácia 
hozzáállását ehhez a kérdéshez, ezt önök is tudják, kormánypárti képviselőtársaim. Itt a 
bizottságban elfogadhatunk különböző határozatokat, petíciókat meg egyebeket, ha a magyar 
külügy, a magyar diplomácia személyesen nem hajlandó a kétoldalú kapcsolatokban ezeket a 
kérdéseket megjeleníteni - márpedig nem hajlandó, én több alkalommal kérdeztem a 
parlamentben a kormányt, Németh Zsolt és Győri Enikő államtitkár asszonyt is, amikor a 
felvidéki magyar jogsértésekről kérdeztem interpellációban vagy kérdésre adott válaszukban 
Ipoly-hidakról meg Duna-stratégiáról állnak neki, és nem arról, ami kérdést nekik föltettem -, 
ha a kétoldalú kapcsolatokban, a szomszédságpolitikában ezek a kérdések nem merülnek fel, 
a magyar külügy és a magyar diplomácia nem hozza világosan a szlovák fél tudtára, hogy 
ezek a jogsértések Magyarország számára elfogadhatatlanok, akkor felvidéki 
nemzettestvéreink joggal érzik úgy, hogy ez a probléma Magyarország számára nem fontos.  

Azt mondta Lomnici úr, hogy önökhöz fordultak. Persze, hogy önökhöz fordultak, jó 
is, hogy önökhöz fordultak, de ebben benne van az is, hogy Magyarország részéről érdemi 
segítséget nem kaptak. Nagyon szép dolog a kitüntetés, Gubík Lászlót is kitüntették -, a 100 
éves Tamás Aladárnét, Ilonka nénit Orbán Viktor felvitte magához a színpadra október 23-án, 
ezt nem szeretném minősíteni, ezt minősítse mindenki magában. (Dr. Hoppál Péter: Nagyon 
szép lépés volt.) Nagyon szép lépés volt (Kőszegi Zoltán: Nyílt politikai kiállás.), csak akkor 
valamit érdemben az ügyében lépni is kellene Tamás Aladárné, Ilonka néninek, és nemcsak 
egy politikai rendezvényen díszletként felhasználni őt. (Dr. Stágel Bence: Magyarország 
miniszterelnöke vitte fel.) Bocsánat, nehogy már ne kritizálhassam az ország miniszterelnökét! 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hozzászólását, kérdését mondja el, a többiek pedig utána 

reagálhatnak. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szeretném végigmondani, és utána majd reagálhatnak rá 

képviselőtársaim is. Ez a véleményem és ez az álláspontunk, ezt elég sokszor elmondtuk. Ha 
önök úgy érzik, hogy Magyarország, a magyar kormány és a magyar diplomácia tett érdemi 
lépéseket az elmúlt másfél évben, akkor legyenek kedvesek elmondani, mi ezt egyelőre nem 
látjuk. Ettől függetlenül ehhez a munkához szeretnék önöknek gratulálni, és azt az erkölcsi 
támogatást, amit ön kér a pártoktól, szerintem természetesen, nemcsak a Jobbik, hanem 
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mindenki más részéről, és hogyha bármilyen más ügyben, ebben is segíteni tudunk, 
természetesen meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Elnök Úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy megköszönjem a 

tájékoztatást részben arról, amit az Emberi Méltóság Tanácsa folytat, a tevékenységét, 
megalakulását, és azt hiszem, képviselőtársaim nevében is megköszönhetem a zarándokútra a 
meghívást, élni fogunk ezzel. Lehet, hogy a közeledő évfordulók is jó apropót adnak arra, 
hogy erre egy napot mi magunk is szenteljünk. 

A másik kérdéskörben én maximálisan támogatom Potápi elnök úr kezdeményezését, 
hogy mi magunk is az ön által tett beszámoló alapján ma a jegyzőkönyvben is felsorakozzunk 
a polgári kezdeményezés mögött. Úgy hiszem, szerintem nincs ma olyan politikai erő, aki 
Magyarországon megkérdőjelezné, hogy erre a kiállásra szükség van, és szerintem, ha ezt 
közösen tesszük, akkor ennek ereje is lehet. Nyilvánvaló, én magam is azt gondolom, hogy a 
diplomácia területén is mindent meg kell tenni azért, hogy ezek mindinkább hangot kapjanak.  

Visszaemlékszem arra, amikor talán 2008-2009-ben együtt léptünk fel a nyelvtörvény 
kapcsán, és valamennyi politikai párt, parlamenti párt vezetője végigjárta azokat az európai 
fórumokat, ahol szóvá tettük azt, és ebben Németh Zsolt államtitkár úr, képviselőtársam akkor 
maximálisan támogató és együttműködő volt. Lehet, bár egyetértve elnök úrral, ezt nem 
szabad politikai ügyként kezelni, de azt gondolom, ha minden politikai párt e mögött teljes 
erővel felsorakozik, akkor esetlegesen egy hasonló kezdeményezésként a különböző európai 
fórumok előtt ezeket a lépéseket közösen meg kellene tenni. Köszönöm, és azt maximálisan 
támogatom, hogy ma a kezdeményezést a bizottság egyhangúlag támogassa. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ékes Ilona képviselő asszony! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Köszönöm én is a tájékoztatást, és nagyon fontosnak tartom a közös fellépést. 

Szeretném emlékeztetni a bizottságot is, hogy négy éve nem kaptunk választ a DAC-os 
szurkolók megverése ügyében, és Lengyel Krisztiánnak a maradandó károsodást okozó, 
brutális megverésére sem. Talán elejét lehetne venni hasonló eseményeknek egy ilyen közös 
kiállással. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Köszönöm én is a tájékoztatást, és Szávay képviselő úr szavaira szeretnék reagálni. 

Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy ami egyértelműen jogi kérdés, azt a jogi úton tartsuk, 
és ne mosódjon össze a jog a politikával. Tehát jogi eljárást kezdeményezni nem politikai 
eszközökkel kell, hanem a jog eszközeivel.  

A politikai kiállást illetően pedig azt gondolom, hogy politikailag a legmagasabb 
szintű kiállás volt az, amikor miniszterelnök úr felvállalta ezt az október 23-i ünnepségen. Azt 
hiszem, hogy ebben a kérdésben nem hőzöngeni kellene, és nem feltétlenül - úgymond -
érzelmi megnyilvánulások kellenek, mint amit önök aktuálpolitikai köntösbe bújtatva 
próbálnak minden nap megtenni, mert néha olyan érzésem van, hogy nem feltétlenül a 
probléma megoldása a céljuk, hanem az, hogy vagdalózzanak, fröcsköljék a nemzeti 
kormányt, szerintem ez nem vezet sehová. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb kiállás volt, 
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és nem hiszem, hogy bárkit oda lehetett volna rángatni díszletként, ezért ez mindenkivel, ez 
minden érintettel szemben alávaló rágalom, akár miniszterelnök urat, akár a konkrét érintettet 
tekintve. Ő, ha nem akarta volna, akkor nem ment volna oda, de ő is fontosnak tartotta, hogy 
ott legyen, egyébként pedig őt kellene személyesen megkérdezni, hogy őt esetleg valaki 
odarángatta-e, tehát ezt kikérem az ő nevében is és természetesen miniszterelnök úr nevében 
is, bár nem igényli azt, hogy én megvédjem őt. 

Arra viszont külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy tisztelt szakértők, érdeklődők, 
kedves jelenlévők, azért van ennek valami rendje itt a parlamentben. Olyan 
véleménynyilvánítások vannak Szávay képviselő úr mögött, ami egyszerűen felháborító. A 
parlamentben még a páholyokban sem szólnak be, tapsolnak meg bólogatnak. (Dr. Hoppál 
Péter: A szocialista páholyban is előfordul manapság.) Igen, de ez döbbenetes. 

A diplomáciát illetően én már néhányszor kifejtettem a véleményem, és részben egyet 
is értek Szávay képviselő úrral, hogy valóban, amit diplomáciai eszközökkel meg lehet tenni, 
azt meg kellene tenni. Ezen a téren azt hiszem, hogy van mit kifogásolni, és érdemes lenne 
ezen a területen tenni, de ne mossuk össze a jog területét a politikával. Szerintem nekünk, 
politikusoknak nem feltétlenül jogászkodnunk kellene, ezt tegyék meg azok a szervezetek és 
azok a jogi intézmények, akik erre hivatottak. Nekünk, politikusoknak a politika 
leghatékonyabb eszközével kell lépni, de ha elkezdjük egymást fröcskölni, annak semmi 
értelme nem lesz, nincs is szerintem, és nem használunk az ügynek.  

Éppen ezért szeretnék mindenkit arra kérni, és alelnök asszony mellé csatlakozni, 
hogy próbáljuk megtalálni azokat a pályákat, ahol együtt tudunk mozogni, ahol együtt tudunk 
gondolkodni, és ne aktuálpolitikai fröcskölődéssel próbáljuk ezt az ügyet magunk alá gyűrni, 
mert ennek nincs értelme. Kérek mindenkit arra, hogy ha tudunk, akkor fogjunk össze, ha 
nem, akkor ezt ne használjuk. Abban viszont Szávay képviselő úrral egyetértek, és ez legyen 
részben önkritika is, hogy a diplomácia minden eszközét nem ragadjuk meg, és nem 
használjuk ki, ez valóban igaz, ebben nekünk is felelősségünk van, kormánypárti 
képviselőknek, hogy próbáljuk ezt megfelelő csatornákon keresztül jelezni.  

Úgy gondolom, hogy az önök munkáját nagyon meg kell köszönni, és én személyesen 
nagyon hálás vagyok, hogy ezt felvállalják, mert ez egy olyan ügy, amit valóban vinni kell, 
nekünk pedig meg kell találni a leghelyesebb és legjobb lépéseket. Köszönöm szépen. Egy 
kicsit hosszabb voltam talán, mint szerettem volna, ezért elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Azt hiszem, hogy a vita egy kicsit más irányba ment el. A külügytől egyébként mi 

nem hívtunk meg senkit, ugyanúgy, mint azokat sem, akiktől elvették a magyar 
állampolgárságot, hiszen nekünk az elsődleges célunk ma az volt, hogy az Emberi Méltóság 
Tanácsa, illetve annak elnöke be tudjon mutatkozni, és el tudja mondani, hogy egyáltalán ez a 
szervezet mivel foglalkozik, hogyan próbál meg sikereket elérni ebben az adott kérdésben, 
hiszen mi jelöltük meg elnök úr számára a témát. 

A vitában elhangzottakra is hadd reagáljak néhány szóval, hogy Tamás Aladárné 
Szűcs Ilona nénit felrángatták a színpadra, és más nem kapott kitüntetést. Október 23-án 
Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére Áder János köztársasági elnök az első magyar 
becsületrendet adományozta neki, ezt degradálni, úgy gondolom, hogy nem lehet. 
Különösebben nem kívánok a vitában elhangzottakra reagálni, azt gondolom, hogy nem ez 
volt a célja sem elnök úr tájékoztatásának, sem az egész napirendi pontnak.  

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Nem teljesen értettem Kőszegi képviselőtársam megjegyzését, főleg annak első részét, 

különösen azt, hogy engem az MSZP-s képviselőkhöz hasonlítson, ne haragudjon, képviselő 



 29 

úr, erre inkább nem is kívánok reagálni, ezzel együtt a véleményemet továbbra is fenntartom, 
de azt, hogy én fröcskölődök a nemzeti kormányra, a leghatározottabban visszautasítom. 
Képviselő úr, már 2,5 éve itt dolgozunk ebben a bizottságban, pontosan ismer, és követte a 
munkámat, akár azt, ami az előző napirendre vonatkozik, akár, ami az egyebekre, én nem 
szoktam fröcskölődni, de amikor van egy plasztikus véleményem, akkor azt világosan 
megmondom, és ezt most megismétlem. Gyalázatos és minősíthetetlen a magyar diplomácia 
hozzáállása ehhez a kérdéshez, ezt továbbra is így gondolom, ettől még nem hiszem, hogy 
fröcskölődnék.  

Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy nem pusztán jogi, hanem politikai 
kérdésről is szó van, másrészt pedig Tamás Aladárné Ilonka nénivel kapcsolatban a 
legtávolabbi szándékom sem az, hogy őt bármiben bántsam vagy támadjam, nem kívánom 
degradálni a kitüntetését sem, ugyanakkor az ő szereplését, amihez ő jóakarattal asszisztált, 
miniszterelnök úr részéről ócska politikai haszonszerzésnek gondolom. Amennyiben 
miniszterelnök úr akár csak egyetlenegyszer is ezzel a kérdéssel személyesen foglalkozott 
volna, ha például, amikor Robert Ficóval néhány hónappal ezelőtt Pilisszentkereszten 
találkozott, amikor a Szlovák Házat avatta, miniszterelnök úr a Szlovák Ház felavatását 
tartotta nemzetpolitikai sikernek, majd megdicsérte Robert Ficót a kiváló válságkezelésért; 
ebben nagyon jól egymásra találnak az Unióban. Tehát volt szó hídépítésről, energetikai 
együttműködésről, az égvilágon mindenről szó volt, csak a felvidéki magyarok számára 
sérelmes ügyekről nem, többek között az állampolgársági ügyről sem. Erre céloztam, és ennek 
tükrében tartom vagy gondolom egy nem helyes dolognak, nem egy önmagában pozitív 
lépésnek, hogy miniszterelnök úr ugyanakkor egy pártrendezvényen, egy politikai 
rendezvényen szerepeltetett egy olyan jogsértettet, akinek az ügyében, úgy gondolom, messze 
nem tett meg mindent diplomáciailag, amit megtehetett volna.  

A nemzeti ügyek mentén való összefogás, Kőszegi képviselő úr, úgy gondolom, hogy 
a legtöbbször nem rajtunk szokott múlni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Javaslom, hogy térjünk vissza a témához. Dr. Stágel Bence! 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Abszolút a témánál maradva, azt hiszem, hogy ennél a bizottsági ülésnél, és jó pár 

szakmai kérdésekkel foglalkozó bizottsági ülésen meg lehet állapítani, és ki kell mondani, 
hogy Szlovákia jelenleg nemzetállamot épít, minden egyes törekvése ezt a célt szolgálja. 
Hogyha némi történelmi vetületet is nézünk, akkor azt is látni kell, hogy évszázadokkal 
korábban is, akár 100 évvel korábban is, ha az államok között konfliktus alakult ki, azt 
elsősorban háborúval oldották meg. Azt gondolom, mivel civilizált országban élünk, mindkét 
állam az Európai Unió tagja, egyértelmű, hogy a jogi út és a diplomáciai út marad teljesen 
egyértelműen a konfliktusok kezelésére. 

Felelősen gondolkodó döntéshozóként teljesen egyértelműen rögzítenünk kell azt, 
hogy ezeket a konfliktusokat ezen a két módon lehet rendezni. Nem egyszerű kérdésekről van 
szó, és mivel bonyolultak a kérdések, ezért bonyolultak a válaszok is, bármennyire is 
szeretnének esetleg az ellenzéki pártok az egyszerű kérdésekre egyszerű válaszokat adni. Azt 
hiszem, azt sem szabad megkérdőjeleznünk, hogy mindannyian, akik mi most itt vagyunk, 
abszolút jó szándékúan, a magunk módján igyekszünk hozzájárulni a konfliktus rendezéséhez, 
és ezért is kiemelkedő az a munka, amit az Emberi Méltóság Tanácsa végez ezen a területen. 

Amikor egy országban azt tapasztaljuk, hogy nem normálisak a körülmények, akkor 
azt hiszem, az a legfontosabb, hogy próbáljunk meg normálisan működni, normálisan élni. 
Ennek az egyik legfontosabb eszköze, hogyha valamilyen jogsérelem ér bennünket, akkor 
igyekszünk a jogi lehetőségeknek megfelelően továbblépni, és nagyon örültem annak, amit itt 
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elnök úr mondott azzal kapcsolatosan, hogy igyekeztek politikai vetületet nem adni ennek a 
témának, hanem szigorúan a jogi keretek között maradva, maximálisan érvényesíteni a 
sértettek jogait. Azt hiszem, hogy ebben a munkában mi mindannyian a támogatásunkról 
biztosítjuk önöket, és kérjük, hogy a továbbiakban is maradjon ez. 

Nem mondom azt, hogy a jog eszköze mindenre jó, hiszen láthatjuk azt is, azt hiszem, 
mindannyian megdöbbenve tapasztaltuk azt, amikor Sólyom László köztársasági elnök urat 
Szlovákia gyakorlatilag kitiltotta az országból, és nemrégiben született egy bírósági döntés 
ezzel kapcsolatosan, ahol - nagyon leegyszerűsítve a bíróság indoklását - egyértelművé tették, 
hogy ebben az esetben nem az uniós állampolgárokra vonatkozó jog, hanem a nemzetközi jog 
az irányadó, és ez alapján, mivel Sólyom László államfő, ezért megtilthatta Szlovákia azt, 
hogy Szlovákia területére lépjen be egy egyébként uniós állampolgár, arról nem is beszélve, 
hogy egy nemzeti ünnepünkön látogatott volna Szlovákiába. 

Látjuk sorozatosan ezeket az abnormális eseteket, ezért is örvendetes, amit hallottam a 
beszámolóban, hogy olyan jogeseteket is kigyűjt az Emberi Méltóság Tanácsa, amikre akár 
precedens esetként is, de a mi érveinket, a mi szándékainkat, a mi céljainkat erősíti. Továbbra 
is azt kérem, hogy maradjunk meg a jogi megoldásoknál, és a jog mellett pedig természetesen 
minden fórumon, minden módon próbáljunk segíteni a felvidéki magyarokon.  

Azt mondtam, hogy nem normális helyzetben meg kell próbálni normálisan működni. 
Azt hiszem, hogy erre az egyik legjobb példa az a kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom, 
amelyik igyekszik például vasútállomásokat is átnevezni - igaz, hogy két nap múlva utána 
leverik a magyar feliratot -, vagy legutóbb azt hallottam, hogy autókra regionális matricát 
ragasztani, tehát a sok ilyen kezdeményezés, apró lépés van, ami túlmutat a politikán, és a 
normalitás irányába viszi a kérdést, ezért azt hiszem, üdvözlendő, és mindannyiunknak 
támogatni kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Elnök úrnak adom meg a viszonválaszra a lehetőséget. 

Dr. Lomnici Zoltán válaszadása 
DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa számára, mint közvetítő, de 
elsősorban a felvidéki jogfosztottak számára a legfontosabb mondatok azok voltak, hogy önök 
támogatják a harcukat, a jogos harcukat, és a lehetőségeikhez képest mindent megtesznek. 
Jelenleg is a Kúria tanácselnöke vagyok, tehát bíróként nem eshetek ki a szerepemből, de ez 
mindenképpen egy fontos politikai vonatkozás, mert nekünk minden párt támogatására 
szükségünk van, és talán ez a nemzeti összetartozás szempontjából is fontos gondolat lehet. 

A képviselő asszony által elmondottakra szeretném jelezni, hogy a gesztusoknak 
milyen értéke van a határon túli magyarok esetében. Tavaly október 22-én, Dunaszerdahelyen 
egy nagy koncertet szerveztünk, ahová mi vittük a zenészeket, teltház volt, és azokra 
emlékeztünk, akiket megvertek a stadionban, és akiknek az emberi méltóságát megsértettek.  

Nem akarom az idejüket rabolni, de harmadikként kitérek még arra, hogy számunkra 
az nagyon fontos, és erre ismét szeretnék utalni, hogy ez a jogi eljárás, amit beindítottunk, 
mindenképpen a politika síkjára kerül az Európai Parlamentben, hiszen ahhoz, hogy ebből 
bármi legyen, vagy Szlovákia szembenézésre kényszerüljön, az kell, hogy a Petíciós Bizottság 
napirendjére tűzze. Ott nagyon fontos, és ebben is tudnak a képviselők segíteni, hogy 
valamennyi frakció részéről legyen támogatás, mert akkor van esélyünk, hogy ugyanúgy, mint 
a Beneš-dekrétumok ügyében, egyáltalán foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Ebben 
mindannyiuknak a jó szándékú támogatását kérem, és köszönöm, hogy meghívtak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Tisztelt Bizottság! Az állásfoglalást csak úgy tudjuk meghozni, ha röviden 
megfogalmazzuk, hiszen nem volt semmi sem azt előre kiküldött anyagban, sem a helyszínen 
nem osztottunk ki semmit. Ez nagyjából egymondatos állásfoglalás lesz, hogy támogatjuk az 
Emberi Méltóság Tanácsának célkitűzéseit, és támogatjuk azt a petíciót, amelyet - jogaikkal 
élve - benyújtottak az Európai Parlamenthez a Szlovák Köztársaság elmarasztalása érdekében.  

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke: Szabadna egyetlen 

dolgot közbevetni?  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke: Ez is csak egy jogi 

kérdés, hogy magát a petíciót Gubík Lászlóval írtuk alá, mint uniós állampolgárral, mert a 
Charta így teszi lehetővé. Tehát nem szervezetként, hanem magánszemélyként nyújtottuk ezt 
be, csak azért mondom, hogy precíz legyen a szöveg, tehát ez nem az Emberi Méltóság 
Tanácsa petíciója, hanem a kettőnk petíciója. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Akkor tehát ezzel a pontosítással fogadjuk el ezt az állásfoglalást. Kérem, 

akik elfogadják, jelezzék! (Szavazás.) Van-e olyan, aki nem? (Nincs jelentkező.) Mindenki? 
(Bólogatások.) Köszönöm szépen. 

Még egyszer szeretném megköszönni elnök úrnak a tájékoztatót és a kérdésekre adott 
válaszait, és további jó munkát kívánunk ezen nehéz munkához! 

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke: Köszönöm szépen. 

Viszontlátásra! 

Egyebek 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Egyebekben van-e 

bárkinek mondanivalója? (Jelzésre.) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Azt szeretném megkérdezni a holnapi Szlovák-Magyar Vegyes Bizottság kapcsán, 

ugyan, most már nem sok időnk van - bár, ha akarat lenne, akkor lenne idő is -, de akár ennek 
kapcsán, akár általánosságban nem gondolná-e a tisztelt bizottság azt, hogy a vegyes 
bizottságok összehívása kapcsán a bizottság élhetne ajánlással a magyar kormány irányában, 
hogy milyen kérdések és milyen témák kerüljenek a bizottság ülésének napirendjére. Ezt most 
csak bedobom felvetésként a közösbe, és kíváncsi vagyok képviselőtársaim véleményére 
ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, ez egy olyan eszköz, amellyel a Nemzeti összetartozás 
bizottsága nyugodtan élhetne.  

Ha már egyszer úgy néz ki, hogy fideszes képviselőtársaimmal, legalábbis annak egy 
része között van némi egyetértés azzal kapcsolatban, hogy talán nem mindenben használja ki 
a magyar diplomácia azokat a lehetőségeit, amelyeket ki kellene, hogy használjon, akkor egy 
konstruktív és finom nyomásként akár egy bizottsági állásfoglalás is megjelenhetne, akár a 
Kisebbségi Vegyes Bizottság ülésével kapcsolatban, hogy mégis melyek azok a témák, 
amelyeket a bizottság egységesen fontosnak tartana, hogy a bizottság ülésének napirendjére 
kerüljön. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ehhez hozzászólás? (Jelzésre.) Kőszegi képviselő 

úr! 
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Megfontolandó a jövőben. 
 
ELNÖK: Köszönöm a jelzést, és további jó munkát kívánok önöknek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc) 
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