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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 7 perc) 

Elnöki megnyitó, 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. Köszöntöm képviselőtársaimat, illetve mindazokat, akik a munkánkat 
segítik.  

Két napirendi pontunk van a javaslatban, megkérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-
e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen.  

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc alelnök urat én 
helyettesítem, Ékes Ilona képviselő asszonyt Kalmár Ferenc András képviselő úr, dr. Hoppál 
Péter képviselő urat dr. Stágel Bence képviselő úr és Kőszegi Zoltán képviselő urat Csóti 
György képviselő úr helyettesíti. Megállapítom – ez a szavazásból is látszott –, hogy 
határozatképesek vagyunk.  

Tájékoztató a brüsszeli Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Iroda 
(Hunineu Iroda) tevékenységéről 

Rá is térünk a két napirendi pontra, amely gyakorlatilag igazából csak egy, az első 
napirendi pontunk: tájékoztató a brüsszeli Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseleti Iroda ez évi tevékenységéről. Az előadó Kiss Antal úr, a Hunineu Iroda 
vezetője, akit sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök, és át is adom a szót.  

Kiss Antal irodavezető (Hunineu Iroda) tájékoztatója 

KISS ANTAL irodavezető (Hunineu Iroda): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Vendégeink! Nagyon szépen 
köszönöm, hogy a nemzeti összetartozás bizottságában egy pár szóval – egészen pontosan 
20 percben, és remélem, nem tovább rabolva az idejüket – beszámolhatok a közös 
munkánkról, amit végeztünk. Gyombolai Péter kollégám is itt van – aki még nem ismerné –, ő 
kezeli majd a számítógépet, és ő az, aki kint van Brüsszelben, és együtt dolgozunk az iroda 
ügyein. (Előadását vetített prezentáció segítségével tartja meg.)  

Az előző évhez hasonlóan ez sem volt kevésbé mozgalmas esztendő számunkra. 
Három igazi fő csoportja van a munkánknak, amit az öt párt által létrehozott alapítvány 
kuratóriuma ránk bízott. Alapvetően az összmagyarság képviseletét valaki úgy fogalmazta 
meg, hogy nem ország, hanem nemzetimázst kell építenünk. Ezen belül nyilván fontosak a 
rendezvények, amelyek a mi támogatásunkkal szerepelnek és működnek, tehát a saját magunk 
által kezdeményezett rendezvények, és a harmadik nagyon fontos dolog magának az 
autonómia ügyének a képviselete, amit – azt gondolom – ebben az évben sikerült egy általunk 
is megjelölt magas szintre emelni a brüsszeli képviseletekkel, főképviselőkkel való munka 
kapcsán. Ez lesz majd a vége a beszámolómnak, és egy kicsit szeretném is elmondani azt, 
hogy milyen megfontolásokra jutottunk, és milyen eredményeket sikerült elérnünk.  

Mielőtt azonban belekezdenék, szeretném megköszönni a kuratórium munkáját. 
Márky Zoltán főosztályvezető úr és Pappné Farkas Klára főosztályvezető-helyettes asszony, 
illetve Bordács Csaba főosztályvezető úr itt van közöttünk, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy gördülékenyen és sikeresen működjünk. Megvoltak a kuratóriumi ülések, ahol azt 
láttam, hogy az öt párt egységesen áll ki a nemzeti közösség, az össznemzeti közösség ügye 
mellett, és ez számomra nagyon fontos, hiszen el sem hiszik, hogy mennyivel más mondjuk 
egy katalán főképviselővel leülni, és azt mondani, hogy a tízmilliós magyar közösségen túl 
három és félmillió magyar polgárt képviselhetek, ha csak néhány szóban vagy töredék 
időkben is. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, presztízs, és egy új dimenzió Brüsszelben, hiszen 
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nyilván miniszterelnök úr, házelnök úr és a közjogi méltóságok is nemzetben, 
nemzetpolitikában gondolkodnak, de számomra is meglepő volt, hogy valahányszor 
találkozom Brüsszelben képviseletvezetőkkel, politikusokkal, meglepődnek, hogy nem egy 
tízmilliós ország van csupán az Unióban, hanem egy tizenhárom és félmilliós magyar 
közösség van, amit lehet és kell is egyként képviselni. Úgyhogy azt látom, hogy amit elnök 
asszony kezdeményezett 2009-ben, az a munka és az a gondolat – legalábbis Brüsszelben – 
kezd beérni. Kezdenek bennünket komolyan venni, és odafigyelni arra az igyekezetre, amit az 
ország és a parlament képviselői, vezetői is magukénak tartanak. 

Az első rész a rendezvényeket mutatja, amelyeket támogatunk. Azt gondolom, jól 
működik az a fajta irányvonal, amit Zákonyi Botond hazaköltözése után feladatul kaptunk, 
nevezetesen, hogy próbáljunk meg nem csupán a diplomáciai, a közdiplomáciai csatornákon 
keresztül kommunikálni, hanem legyünk kicsit aktívak, proaktívak is, és rendezvényeket 
hozzunk tető alá a Hunineu Iroda segítségével, ami ezt a fajta össznemzeti gondolatot 
megvalósítja. Ilyenek a nagyon jól működő táncházak, itt a flamand barátainkkal és a 
Carpathia Egyesülettel működünk közösen. Most már ezek a táncházak évi négy-öt 
alkalommal működnek a flamand házban – ez a flamandok hivatalos brüsszeli központi háza 
–, és 120-150-180 fő részvételével zajlanak ezek az események. Itt a célcsoport a brüsszeli 
bürokrácia középrétege, azok a tisztviselők, akik családjaikkal együtt kint élnek. Tehát most 
már elértük, döntően az elmúlt évi jelentős támogatásunknak köszönhetően azt, hogy nagyban 
megnőtt a táncház létszáma, tehát a 70-80 főről 120-150 fő vagy annál magasabb a részvételi 
arány, és nagyon magas, egyre magasabb. Megfordult a trend, most már több külföldi is volt a 
rendezvényen, mint ahány magyar. Itt a cél az, hogy a Hunineu barátait, azokat, akik magukat 
a Hunineu barátainak tartják, kezdjük el összegyűjteni, akár magyarok, akár oda delegált 
európai uniós szakdiplomaták vagy a bürokráciában dolgozó szakemberek, hogy ha éppen 
lesz egy székelyföldi polgári kezdeményezés, akkor tudjunk kikhez „nyúlni”, tudjunk kiket 
megkérni arra, hogy a maguk területén képviseljék az ügyeinket.  

A másik olyan program volt, amit előkészítettünk – amit majd később láthatnak –, ez a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekfocicsapatának a kivitele. 2011-ben a szentegyházi 
gyerekkórust vittük ki nagy összefogással, idén a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyerekfocicsapatát vittük ki. Az ő kis köszönőkártyájukat mindenki megkapja, személyesen 
vannak dedikálva a kártyák, tehát minden kisgyerek aláírta önöknek, és a tavalyról elmaradt 
DVD-t is szeretettel adjuk. No, ezt úgy készítettük elő, hogy Juhász Roland, Czvitkovics 
Péter, Köteles László, a Belgiumban kint játszó magyar játékosok segítettek nekünk. A döntő 
érdemek tekintetében Juhász Roland segített a legtöbbet, hiszen a dévai árvaház csapata az 
SC Anderlecht korosztályos csapatával játszott.  

Ezt azért tartom nagyon fontosnak mint közdiplomáciai csatornát, hiszen az 
SC Anderlecht Belgium elsőszámú márkanevei között van számon tartva – olyan, mint nálunk 
a Ferencváros –, és még most is beleborzongok: a gyerekek, mikor a meccs után leültek az 
asztalhoz, semmihez nem nyúltak hozzá, hanem ahogy megszokták Csaba testvértől, 
imádkoztak az étkezés előtt. Én csak arra lettem figyelmes, hogy egy hölgy, aki ott 
segédkezett nekünk, törölgette a szemeit, és sírva fakadt, akiről kiderült, hogy ő az elnök 
özvegye, akit majd látunk még egy későbbi képen. Azt gondolom az elmúlt évek diplomáciai 
igyekezete okán, hogy ezek a gyerekek sokunknál sokkal nagyobb dolgokat tettek le az 
asztalra, hiszen ez a hölgy Belgium egyik igen befolyásos asszonya, aki maga szolgálta fel a 
gyerekeknek az ételt, és ennek a kapcsolatnak köszönhetően jön majd ide húsvétkor az 
Anderlecht egy korosztályos csapata edzőtáborozni, és szeretnének a dévai, erdélyi árvaházzal 
is egy olyan kapcsolatot kiépíteni, ami hosszabb távra szól. 

Ezt csak azért mondom, mert bekerültünk az SC Anderlecht belső köreibe, ezeket a 
gyerekeket most már ismerik, Erdély, a Székelyföld számukra egy eddig nem létező fogalom 
volt, ma már tudják, hogy ott 800 ezren laknak, hogy Csaba testvérnek ennyi és ennyi 
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árvaháza van, és azt gondolom, hogy maga ez az üzenet egy ilyen közdiplomáciai csatornán 
nagyon szépen célba ért. Ebben nagy köszönettel tartozunk ezeknek a focistáknak, akikkel 
egy nagyon jó estét töltöttünk együtt, előkészítve ezt a projektet.  

A következő egy szintén általunk támogatott, a Carpathiával közös rendezvényünk, 
ami a magyar közösségek európai jelenlétét, a múltunkat hivatott szolgálni. A St. Guido 
fesztivál Anderlechtben, itt is közösen települtünk ki a Carpathiával. Anderlecht egy 
hagyományos városrésze Brüsszelnek, ez a közdiplomáciai feladatunk szól egyrészt a 
csapatnak és az azt befogadó településrésznek, velük fontolgatjuk azt, hogy talán jövő évben 
egy egész magyar évadot szentelnének nekünk. Nagyon jól sikerült a vásárunk, a képen a 
korondi fazekasok termékeit látják, Páll Antalék dolgait vitték ki magukkal a Carpathia 
Egyesület képviselői. Tehát az egyik csatorna maga Brüsszel és a belgiumi emberek, a másik 
pedig az európai uniós intézményrendszer, és majd a harmadik lesz az autonómia-képviselet.  

Most már, hogy a Hunineu Irodát ismerik, engem is egyre többet hívnak határon túli 
magyar területekre. A Szikince fesztivál szeptemberben zajlott, nem messze a határtól, három 
pici magyar falu fesztiválja volt, ahol nagyon sok kiváló magyar embert ismertem meg, és ott 
látják is leírva: söprűzzük ki az előítéleteket, az elutasítás, az egymás értékei tagadásának 
rossz szellemét magunk közül, segítsük ellenben a nemzeti közösségek közötti interkulturális 
párbeszédet. Ezt azért tettem ide, mert van egy söprűkötő bácsi, egy 70-80 év körüli jóember, 
aki a helyi kis fesztiválra hozta ki a maga által kötött söprűket. Úgyhogy a jövő évben 
szeretném őt meghívni Brüsszel főterére; van egy kis szerkezetünk, ami akkora, mint ez az 
asztal, könnyen ki lehet vinni, és piros-fehér-zöld szalagos cirokseprűt fog ott kötni, ha 
minden jól megy, az Európai Parlament előtti téren. Ezzel a „Söprűzzük ki az előítéleteket!” 
című projekttel minden EP-képviselőnek adnánk egy magyar szalaggal kötött ciroksöprűt, 
amit otthon is tud használni, jó szájízzel gondolva magyar barátaira.  

Hívtak Verbászra is, az ottani vérengzések tömegsírjára állítottunk egy keresztet, 
pontosabban a Verbászról elszármazott magyar barátaink a Német Népi Szövetséggel 
közösen. Sajnálom, hogy ott kellett lennem, hiszen ez egy feldolgozatlan része a múltunknak. 
Azt kértem az ottaniaktól is, hogy próbáljuk meg azt a párbeszédet elindítani, amit Schmitt 
elnök úr, és ahogy látom, most Áder elnök úr is magáénak gondol, hogy a szerb és a magyar 
közösségek között el kell indulnia annak a párbeszédnek, ami ezt a gyalázatos, mély sebet 
ejtette mindkét nemzeti közösségen. Ha ez a párbeszéd elindul, akkor, azt nem mondom, hogy 
az egyszerű emberek, de az ott élő polgárok – ez egy békés polgárváros volt, német, szerb, 
zsidó és magyar közösségekkel – akkor tudják talán ezeket méltó módon feldolgozni. 
Verbászon most néhány ezer magyar barátunk él, jelentős sajtónyilvánosságot kapott ez az 
esemény.  

A Havasi kaszálók című filmet közösen vetítettük Sógor Csaba képviselő úrral, ez is 
egy olyan film volt, ami brüsszeli viszonylatban meglehetősen nagy érdeklődésre tartott 
számot. Az angol trónörökös által is kedvelt és felkeresett székely világot mutattuk be, és 
reméljük, hogy tovább folytatódik majd ez a fajta sorozat. Veres Valér tartott előadást, és 
nagyon érdekes, hogy miután a brüsszeli magyar intézet megsérült, a fejlesztési központtal mi 
vagyunk egyre felkapottabbak, hiszen nem volt más hely, úgyhogy nagyon sok program 
költözött hozzánk, és mi szívesen fogadtuk be őket, ilyen volt Veres Valér előadása is.  

A következő egy általam nagyon kedvelt terület, a Hunineu-sport. A gyerekek 
indították el a hangyát, hiszen ha látják ezen a kis kártyán – meg belül is –, a gyerekeken a 
kék-arany színű székely címeres mez van, tehát Böjte atya gyerekei voltak az első székely 
fociválogatott, akiket elvittünk Európába. Nyolcéves múltra tekint vissza azonban a székely-
magyar futsalbarátság, és ennek okán megkerestek bennünket a székelyek, hogy segítsük a 
gyerekek után a felnőtteket is. Láthatják ezt a hófehér, a Real Madridra hajazó mezt, ezt 
viselték a tizedik magyar-székely válogatottmérkőzésen a székely csapat tagjai. Ez 
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Berettyóújfaluban egy teltházas – 800-1000 néző előtt zajlott – mérkőzés volt, itt a legjobb 
játékosnak járó kupát adom át.  

Nagyon fontosnak tartom a sportot, a futsalt különösen. A legutóbbi 
autonómiamegbeszélésünkön is többször fölmerült a foci kérdése, és a katalán főképviselő, 
aki nagyon tapasztalt, öreg diplomata, egy beszélgetés során, mikor szó szót követett, rögtön 
Kubala Lászlóra terelődött a szó, aki Barcelonában megalapozta a mostani futballsikereket, 
Kocsis Sándorral egyetemben, és hogy örömmel üdvözölné egy székely-katalán mérkőzés 
létrehozását akár Brüsszelben. Tehát sokat tehetnek Székelyföldért például a futsalosaink, 
akik már bejáratták ezt a márkanevet, legalábbis magyar viszonylatban, aztán megpróbáljuk 
őket egy kicsit kimozdítani.  

Hogy továbblépjünk, a következő képen például kék melegítőben – szintén gyönyörű 
szép, hímzett székely címerrel a melegítőjükön – a székely U18-as kosárlabda-válogatott 
tagjait látjuk. Ugyanis van már székelyföldi kosárlabda-válogatott is, egy Kiss István nevű, 
marosvásárhelyi úriember menedzseli őket. Azt, hogy ez a válogatott létrejöhetett, megelőzte 
a Székely Kupa, amit szintén támogattunk. Tehát Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, 
Marosvásárhely és Kézdivásárhely csapatainak részvételével volt egy négyes döntő, és ott 
válogatták ki a szakemberek ezt a 15 igen derék székely leányt, akik reményeink szerint pár 
év múlva már a székely felnőtt válogatott tagjaiként működhetnek közre.  

Sajnos, nem jut eszembe a neve, Spanyolország mellett van egy sziget; ami ellen a 
spanyolok nagyon berzenkednek, hogy a FIFA ne vegye fel őket, ők is küzdenek az 
autonómiájukért, de például most már futsalban benne vannak – ha megnézzük a futsal EB-
sorsolását –, amire azt mondta a spanyol szövetség, hogy amennyiben ezt az UEFA fölveszi a 
tagjai sorába, a spanyol szövetség kilép az UEFA-ból. Most megnéztem a futsal EB-
sorsolását, az előselejtezőkön már ott vannak, tehát, ha továbbjutnak, akkor a mi ellenfeleink 
is lehetnek futsalban. Ezt csak azért mondom, hogy a sportnak olyan ereje lehet például egy 
autonómia tekintetében, amit sokszor talán alulbecsülünk, de azt látom, hogy ezek a lányok, 
akik most ezt bátran vállalják, szintén sokat tesznek.  

Ebben az évben meghirdettük a gyakornoki programunkat, hiszen úgy láttuk, és a 
visszajelzések is igazolták, hogy nagyon sok olyan tehetséges fiatal van határon túl, aki 
szívesen belekóstolna, körbenézne az európai intézményrendszerekben, és utána a 
tapasztalatait hasznosítaná. A neve ellenére nagyon kedves magyar kislány volt Nyina 
Okulova Kárpátaljáról, aki ma már itt dolgozik Budapesten, illetve Huszár Csilla, aki 
ügyvédként jött Délvidékről, és Klenanc Miklós szintén a Vajdaságból. Azért is volt nagyon 
jó, hogy ő velünk tartott az utóbbi időkben, hiszen az autónómiakonferencián, a kerekasztal 
előkészítésében mint alkotmányjogász nagyon sokat tudott nekünk segíteni, hiszen Miklós 
összehasonlító alkotmányjoggal foglalkozik. Számára különösen érdekes volt, hogy a nyolc 
legjobban működő európai autonómia alkotmányjogának összehasonlító vizsgálatára kértem 
meg, és remélem, hogy a februári KMKF ülésére el is tudjuk készíteni ezt a tanulmányt, 
amelyet majd mindannyiuknak át fogok adni, mely pontosan elemzi, hogy milyen jogon, ki és 
hogyan képes arra egy-egy autonómiában, hogy szavazati jogot kapjon, hogyan működnek az 
autonómiák – a 28 ezrestől a hatmilliósig –, Miklós ebben nagyon komoly segítségünkre volt.  

A sajtókapcsolatainkat kiépítettük az elmúlt időben, egyrészt a magyar, másrészt pedig 
az ottani médiumokkal. Nyilván az, hogy átüssük a hallgatás falát, nem kis feladat, de 
igyekszünk ennek megfelelni. Találkoztunk a közép-európai emberi jogi bizottság tagjával, 
Pierre Gillet atyával, akivel – amennyiben szükséges – az együttműködést tovább tudjuk 
mélyíteni.  

Péter rendszeresen részt vesz a kisebbségi munkacsoport ülésein Strasbourgban, itt 
közösen az állandó képviselet szakértőjével vannak ott, és készítik azokat az anyagokat, 
amelyeket aztán Zoltánék a Nemzetpolitikai tükörben az önök számára is hozzáférhetővé 
tesznek.  
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Sankt Vith egy kistelepülés a határ mentén, Európa egyik legjobban működő 
autonómiája. Karl Heinz Lambertz úr a német közösség elnök-minisztere vagy 
miniszterelnöke, magyar apóssal büszkélkedhet, úgyhogy nem maradtunk magyar szó nélkül 
a borfesztiválon. Ő nagyon fontos lobbistánk, stratégiai partnerünk, a Régiók Bizottsága 
Határokon Átnyúló Bizottságának elnöke is. Azt gondolom, igen kiváló kapcsolatot építettünk 
föl; egyik kiemelkedő rendezvényünk volt a Sankt Vith-i borvásáron való összmagyar 
jelenlét. Tehát korondi fazekasok voltak, erdélyi és vajdasági borokat kínáltunk, tehát egy 
olyan felépített programmal voltunk jelen közösen a bilaterális nagykövetséggel, ami 
szerintem még sokat hozhat a konyhára.  

A következő, amit már említettem, a dévai fiúk és az SC Anderlecht mérkőzése. Ami 
kicsit szomorúvá tette, ugyanakkor a média számára egy komoly és szép gesztus volt, hogy a 
korábban síbalesetben elhunyt belga gyerekek emlékére gyújtottak gyertyát a gyerekek a 
kapuban – a képen láthatók a kis gyertyák –, az emlékezés szelleme hatotta át ezt a mérkőzést. 
Ahogy említettem, Kiki Vanden Stock asszony van a kép közepén Juhász Roland mellett, aki 
az egyesület alapítójának az özvegye, az alapítvány vezetője. Azt kell tudni – csak zárójelben 
– az SC Anderlechtről, hogy Európa egyik legjobban működő klubja, gyakorlatilag családi 
vállalkozás, a családból mindenki itt dolgozik, egy nagyon pici, fegyelmezett és jól felépített 
klubról van szó. A kép jobb szélén pedig Pierre Desmet úr van, aki szintén nagy segítője 
ennek a közös projektnek. A kép jobb oldalán Kindermans úr is velük látható, aki az 
utánpótlás-igazgató, és Dubai és egyéb nagy nyugat-európai vagy ázsiai meghívásokkal 
szemben fogják a budapesti dévai projektet támogatni.  

Az Open Days az idén Horvátország csatlakozásáról szólt, ezen vettünk részt, egyrészt 
a jugoszláv utódállamok, kiegészítve Stájerországgal, Dél-Tirollal, velük egy közös nagy 
konferencián vettünk részt. Eduard Kukan, a balkáni bővítésért felelős tárgyalódelegáció 
elnöke volt annak az eseménynek a vezetője, amin jómagam is felszólalhattam. Meghívtuk 
Becsey Zsoltot, aki nagyon nagy népszerűségnek örvendő előadást tartott „Egy tank 
kereskedelem” címmel, tehát a benzintankba töltendő üzemanyagról és a nem tovább tartó 
kereskedelmi kapcsolatokról tartott egy előadást, emellett nyilván az ő felkészültsége, 
gazdasági jártassága okán sorban álltak nála a volt miniszterek, parlamenti elnökök 
négyszemközti találkozóra. Tehát az ő jelenléte nagyon sokat segített nekünk és a mi 
megítélésünknek. Ez azért is fontos, mert fogják látni, hogy mi az autonómiák ügyére mint 
gazdasági potenciálra tekintünk, mert azt látjuk, hogy Brüsszelben minden nyilván a pénzről 
és a fiskális politikáról szól. Mi az év végi konferenciánkat is ennek a jegyében készítettük 
elő, úgyhogy Zsolt ebben sokat segített nekünk, és ez az Open Days-fórum is.  

Ennek Vácon volt egy folytatása – ami kötelező kör volt – az Apor Vilmos Főiskolán 
Péterrel és Zsolttal, és itt elérkezünk ahhoz az eseményhez, amit egész évben készítettünk elő, 
nevezetesen az autonómiák együttműködése tárgyú rendezvényhez. Itt a Vajdaságból először 
még Egeresi úrral, aztán Pásztor Istvánnal is együttműködést kötött a Vajdaság és a Hunineu 
Iroda, ami többek között a gyakornoki programot és az autonómia ügyének a képviseletét 
jelenti, ezen a képen ennek a zárórendezvénye látható. Láthatók még a Kárpátalján és az 
autonómia klubnál folyó székelyföldi bemutatók.  

Majd elindítottunk egy beszélgetéssorozatot, és itt már Gunnar Holm-Jacobsen urat 
látjuk, aki a Feröer-szigetek főképviselője. Az alsó képen a két hölgy Marta Marin Sanchez és 
Camila De Epalza, ők a baszk főképviselők, aztán találkoztunk az Åland-szigetek 
képviselőjével, illetve Ian Campbell úrral, aki a skót főképviselő, majd találkoztunk Vesna 
Caminadessal, aki Dél-Tirolt képviseli, illetve Joan Prat i Collal, Katalónia főképviselőjével, 
valamint Homann úrral, aki a belgiumi németeket képviseli, továbbá Predrag Novikov úrral. 
Tehát volt egy hosszú bilaterális találkozósorozat – hogy így fogalmazzak –, amikor az 
autonómiák Brüsszelbe delegált főképviselőivel találkoztunk. Ez azért volt fontos, mert nem 
is gondoltuk volna, hogy ezek az emberek, akiket itt most sorra láttuk, mind az adott 
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autonómia miniszterelnökinek és/vagy parlamenti elnökeinek a közvetlen beosztottjai. Tehát 
az autonóm területek – amiről nyilván majd egy külön hosszabb diskurzust is érdemes 
folytatni, hogy milyen tapasztalataink voltak ezeken a találkozókon – a legmagasabb szinten 
és közvetlen bekötéssel képviseltetik magukat Brüsszelben. Péter ezen a képen például Paavo 
Lipponen volt miniszterelnök társaságában látható, Ahtisaari úr pedig tartott egy előadást, 
amin szintén ott voltunk, tehát az autonómiák nagyon is aktívan és nagyon határozottan 
vannak jelen.  

Ezek készítették elő azt a műhelytalálkozót, amire aztán a bilaterális találkozók után 
magunkhoz hívtuk meg a legjelentősebb autonómiák képviselőit a magyar fejlesztési 
központba. Ez a tábla elég jól mutatja azt az igyekezetet, amit szeretnénk minél szélesebb 
körben terjeszteni, amit általában senki nem hisz el elsőre. Nevezetesen – ha látják – a kék 
színű grafikonsor az Európai Unió egy főre jutó GDP-összege, és a legelső kis picurka a 
Vajdaság, utána következik Székelyföld, majd Magyarország, és utána jönnek az autonómiák, 
nevezetesen Grönland, Katalónia, Skócia, és így tovább, a legvégén pedig az Åland-szigetek. 
Tehát mi arra jutottunk Péterrel – másokkal is konzultálva –, hogy mivel az Unióban 
rettenetesen rögös, nehéz, hosszú, aknákkal teli utakon lehet eljutni a képviselők, bürokraták 
ingerküszöbén át a nemzeti, nemzetiségi gondolatig, és a pénz világában rettenetesen könnyen 
lehet előrefelé haladni, azt a címet adtuk ennek a tanácskozásnak, hogy az autonómiák 
zászlóshajók-e vagy kalózhajók-e az európai vizeken. Általában kalózhajóként tekintenek 
rájuk, viszont ha megnézzük ezeket az eredményeket – amik mögött egy-egy előadást is 
hallhattunk, amiről majd szintén megpróbáljuk az összefoglalókat elkészteni –, nem véletlen, 
hogy ezek a közösségek ilyen mértékben meghaladják az Európai Unión belül is a gazdasági 
teljesítményeket.  

Ott volt velünk az Eurolang főszerkesztője, aki azt vizsgálja, hogy az adott európai 
nyelvi, kulturális közösségek miért képesek komolyabb gazdasági teljesítményre, miért 
összetartóbbak és miért bírnak komolyabb perspektívával. Ő is osztotta – mint az egyik zárszó 
tartója – ezt a gondolatot, nevezetesen, hogy egy összetartó, azonos kulturális, nyelvi 
közösségből táplálkozó autonóm terület, fölrúgva az adott ország vertikális politikai 
gondolatait, rendszerét, ha horizontálisan engedik őket működni és élni, nagyon komoly 
gazdasági teljesítményekre lennének képesek, vagy éppen képesek is; a mi esetünkben a 
Székelyföld, Vajdaság vagy Csallóköz szempontjából érdemes ezeket megfontolni.  

Vendégünk volt Izsák Balázs, és azt gondolom, ez számára is nagyon hasznos és 
távolra mutató tanácskozás volt, hiszen itt egy teremben a hét legnagyobb autonómia 
képviselőjével tudott nagyon gyorsan kapcsolatot teremteni, reméljük, hogy használni is. A 
következő a családi fénykép erről az eseményről. 

Amiben, azt gondolom, nagyot léptünk előre, hogy ennek a brüsszeli autonómia 
klubnak mi vagyunk a kezdeményezői, a tagok, akiket itt látunk, mind nagy örömmel vesznek 
ezen részt, sőt már témajavaslatot is adtak, hogy hogyan és miként folytassuk ezeket a 
megbeszéléseket. Tehát a Feröer-szigeteki bálnavadászoktól a székely kaszálókig vannak 
közös témák, úgyhogy folytatni is fogjuk, negyedéves-féléves rendszerességgel fogunk 
találkozni, és megpróbáljuk ezt a kis csapatot egyben tartani, és a magyar autonómiaügyek 
szolgálatába állítani.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Nem várt fordulat, olyan hirtelen véget ért, itt belemerültünk az 

autonómiákba. Köszönjük szépen a tájékoztatót, a magam nevében, illetve gondolom, a 
bizottság nevében is megtehetem, gratulálok az elért eredményekhez, illetve az elmúlt évben 
végzett tevékenységhez. Sokszor mondjuk azt, hogy minden reklámnak a fele kidobott pénz, 
csak azt nem tudjuk, hogy melyik az a fele, amelyik kidobott pénz. Biztosan sokan gondolják 
úgy, hogy egy-egy ilyen esemény, rendezvény megszervezése is hiábavaló dolog, sokkal jobb 
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lenne konkrétan megkeresni egy-két vagy nagyon sok képviselőt vagy pénzügyi szakembert, 
és így tovább, és őt beállítani valahogy a lobbisorba. Meg aztán lehet, hogy nem a 
közvéleményt kellene megfogni, és nem ilyen látványos akciókat szervezni, hanem mindig 
bent lenni az Európai Unió parlamenti termében. De való igaz az, hogy sokszor sokkal 
nagyobb eredményeket lehet elérni egy-egy ilyen civil kapcsolattal, ahova természetesen 
mindig azokat az embereket – mint ahogy láttuk is itt a fotókon, illetve a tájékoztatóban – 
meghívottként, előadóként vagy támogatóként az iroda munkatársai – vagy akik az irodához 
különböző módon kapcsolódnak – megnyerték és azért ott voltak, de talán a lobbimunka így 
sokkal hatékonyabb. Magam is néhányszor már részt vehettem a Hunineu rendezvényein, bár 
nem ebben az évben, hanem az előző évben, és látom azt, hogy valóban ennek van értelme, és 
talán ki is mondhatjuk, hogy csak így lehet vagy csak így van értelme, ha ezeket a dolgokat 
visszük a továbbiakban is előre. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ki szeretne kérdezni, hozzászólni, javaslatot tenni? 
(Jelzésre.) Kalmár Ferenc képviselő úr! 

Hozzászólások 

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. Úgy látom, hogy röviden lehet 
hozzászólni, mert egy órakor mennünk kell.  

Először is gratulálok ehhez a munkához, és ezt a brüsszeli autonómia klubot nagyon jó 
ötletnek tartom, és megmondom őszintén, nagyon tetszik. Igazgató úrnak az a megállapítása, 
hogy Brüsszel a pénzről szól, így van, és a pénzt egyből megértik. Mikor autonómiáról meg 
nemzetpolitikáról beszélünk, akkor mindenki fél tőle és nehéz, viszont itt van egy nagyon jó 
példa, ami mutatja – mondhatnám úgy – Európának az autonómiaterületek metamorfózisát, 
ami nem más, mint Dél-Tirol, ahol még a ’60-as években robbantgattak, most pedig 
Olaszország egyik legfejlettebb tartománya, és nettó befizető, ha jól tudom, az olasz központi 
költségvetésbe.  

A másik, amit én is tapasztaltan Strasbourgban például, amikor Izsák Balázs ott 
vendégeskedett, mikor több delegációvezetőhöz meg bizottsági elnökhöz elvittük, én magam 
a diszkriminációellenesség és egyenlőség bizottság svéd elnökéhez kísértem el, és a svéd 
elnök asszonynak halvány gőze nem volt arról, hogy mi az, hogy Székelyföld meg székelyek 
meg ilyesmi. Ezért kellene ezekről a dolgokról, ahol csak lehet, beszélni. Azt is tapasztalom, 
és nem tudom, hogy eddig mi történt Strasbourgban, de annyira kevesen tudnak a mi 
problémáinkról. A felszólalásaim 80 százalékába mindig beépítem a magyar kérdést, sőt az 
egyik felszólalásban mondtam, hogy igenis létezik Európában magyar kérdés, amit nem 
említenek, de azért van, és meg kell oldani.  

A másik, amit nagyon jónak tartok, a proaktív – mondjuk így – tevékenységüket 
Brüsszelben. Az volna mondjuk még egy lépéssel több, ha meg tudnák győzni a brüsszeli 
bürokratákat olyan pályázatok kiírásáról, amelyek ezt a témát vinnék előre, vagy 
finanszíroznának mondjuk bizonyos bemutatásokat Európában, hogy mutatkozzanak be az 
autonóm tartományok, vagy melyek azok az autonóm régiós törekvések, amelyek Európában 
vannak, és ha lehetne, hogy ezt Brüsszel finanszírozza, az jó volna.  

Még egy gondolat, és be is fejezem: azt hiszem, Károly herceg és Kálnoky grófék 
kapcsolatát sokkal erőteljesebben ki kellene használnunk, mert azért Károly hercegnek és a 
brit királyi családnak azért van egy lobbiereje ebben a világban.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony, utána pedig képviselő úr.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök Úr! Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! 

Engedjék meg, hogy magam is megköszönjem ezt a beszámolót, hiszen annak idején, amikor 
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az alapítókkal konszenzus született abban, hogy létrehozzuk ezt az irodát, akkor legfeljebb 
csak reménykedtünk abban, hogy meg fogja találni azt az igazi szerepét, ami mondjuk az 
Európai Unió és a nemzet között egy olyan interface-szerep, ahol nyilvánvalóan azokat a 
szolgáltatásokat az iroda meg tudja tenni a nemzet különböző részei felé, akik még esetleg 
távolabb voltak, illetve vannak az Uniótól, ugyanakkor lehetőségünk lesz arra is, hogy azokat 
a brandeket, amit például a székely brand jelent, kellőképpen meg tudjuk ismertetni az 
Unióval is. Így én köszönöm, és azt hiszem, Zákonyi Botond irodavezető úrnak Kiss Antal úr 
méltó utóda lett, és folytatja ezeket a jó hagyományokat, és beérik azokon a területeken is, 
mint amilyen az autonómia kérdése.  

Igazából nem kérdezni szeretnék, hanem inkább javaslatokat tenni. Egyrészről ebben 
az esztendőben létrejött az autonómia albizottság is a nemzeti összetartozás bizottsága 
albizottságként. Azt gondolom, hogy van néhány olyan kérdés, ilyen például az autonómia, 
amiben egyfelé kell hogy húzzuk a nemzet szekerét, és számunkra nyilvánvalóan fontos 
kérdés lenne, hogy azt a közös tudást megteremtsük, amiből a lehető legrövidebb időn belül 
és az európai modelleket is figyelembe véve legjobb megoldás születik.  

Éppen ezért, látva ezeket a konferenciákat és az autonómia klub létrejöttét is, 
egyrészről szeretném önt tájékoztatni, hogy éppen szerdán lesz az ez évi utolsó autonómia 
albizottsági ülésünk, és nagyon örülnék, ha erre ön is mint a Hunineu Iroda vezetője eljönne, 
hiszen az egyik napirendi pontunk pontosan a székelyföldi autonómia kérdésében a különböző 
polgári kezdeményezések területén az előrehaladás áttekintése lesz, hogy hogyan tudunk 
készülni a 2013-as esztendőre. Nyilván ebben nem csak és kizárólag az SZNT, hanem a másik 
két kezdeményezés ismertetésének is helyt fogunk adni.  

A másik pedig, közben a különböző területeket végigjárva éppen a Vajdaság lesz a 
következő témánk, áttekintve ott az autonómia helyzetét. Azt gondolom, hogy önmagában 
azzal, hogy ezt nem tekintjük tabunak Európában, hanem ezt a kérdést igenis asztalra merjük 
tenni, javasolnám önnek mint a Hunineu Iroda vezetőjének, hogy esetlegesen mi magunk is a 
2013. esztendőre tekintsük át azt, hogy hogyan tudunk lépni ennek a kérdésnek az érdekében 
akár konferenciákkal, akár a polgári kezdeményezéssel. A különböző lépéseinket 
harmonizálandó esetleg kész vagyok arra, hogy ezt tekintsük át, és egy közös „non paper”-rel 
dokumentáljuk, hiszen számunkra talán az egyik legfontosabb most a közös tudás a lépések 
tekintetében.  

A következő egy megjegyzés lenne, ez pedig, hogy Pierre Gillet atyával mi magunk is 
tárgyaltunk, magam is találkoztam vele pár héttel ezelőtt. Azt gondolom, a felvidéki 
kárpótlások ügyében érdemes lenne szintén párbeszédet folytatnunk, hogy hogyan tudunk 
lépéseket tenni a tekintetben, hogy az egyébként a felvidéki kitelepítések során vagyonuktól 
megfosztottak ügyében és az általuk tárolt kérelmek ügyében előre tudjunk lépni.  

Köszönöm szépen, és kívánok önöknek jó munkát a 2013. esztendőre, és 
természetesen önnek és munkatársainak áldott karácsonyt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Vilmos képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Igazgató Úr! Hölgyeim és Uraim! Szeretném én is kifejezni az elismerésünket a 
munkájukért. Azt hiszem, ez egy nagyon jó összefoglalója volt mindannak, amit tettek abban 
a szellemben, ami az alapítás óta és közben közös támogatással és elhatározással született, és 
szeretném is megerősíteni a támogatást a Szocialista Párt részéről. Ez valóban azon kevés 
területek egyike, ahol konszenzusos együttműködés érvényesül, úgyhogy sok sikert kívánok 
én is a munkájukhoz.  

Azt gondolom, hogy amit Szili Katalin elmondott, abban az értelemben fontos lehet, 
hogy a bizottságunk munkáját év közben is tegyük aktívabbá, tehát az együttműködést, az 
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információáramlást. Itt nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy igazgató úr többször jöjjön 
el, de esetleg küldjön olyan anyagokat vagy mi járuljunk hozzá adott esetben az önök 
tevékenységéhez. Nyilván meg lehet ezt találni, de ha erre figyelünk a következő féléves 
napirendünknél mi is, önök is, akkor azt hiszem, meg fogjuk találni bizottsági, albizottsági, 
autonómia albizottsági szinten is.  

Egyúttal, ha nincs akadálya, ha ezt az összefoglaló bemutatót eljuttatná a bizottság 
titkárságához, akkor mindannyian meg tudjuk kapni, ami itt a háttérben futott, ez számunkra 
is jó összefoglaló maradna az eddigi munkáról.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magam annyival szeretném kiegészíteni az itt 

elhangzottakat, hogy a jövő évben Magyarország lesz az elnöke a Közép-európai 
Kezdeményezések elnevezésű európai szervezetnek, amelynek a közgyűlése, illetve több 
ülése Magyarországon lesz. Szeretnénk ezt kivinni Budapestről, kicsit megismertetni velük 
Magyarország más tájait is. A kulturális bizottság elnöke a dél-tiroli, német nemzetiségű, 
olasz nevű Oskar Peterlini, és lehet, hogy ezt a szervezetet, illetve ezt az elnökséget is fel 
lehetne használni arra, hogy az autonómiatörekvéseinket megismertessük velük is, illetve 
támogatókat szerezzünk közöttük is. Azt gondolom, a kulturális bizottságot mindenféleképpen 
be lehetne vonni ebbe a munkába, hiszen gyakorlatilag mi ugyanazokat szeretnénk elérni, 
amiket már néhány évtizeddel ezelőtt elértek Dél-Tirolban is.  

Visszaadom a szót igazgató úrnak.  

Reflexiók 

KISS ANTAL irodavezető (Hunineu Iroda): Köszönöm szépen. Hogy az utóbbival 
kezdjem, mi a 2013. évre egy olyan különleges kiadvánnyal készülnénk, aminek aztán a 
kiegészítő rendezvényeit is tervezzük a következő esztendőre. Ez nevezetesen az „Egy 
konyha, nyolc ország, kilenc bor” című szakácskönyv lenne, aminek már megvannak a 
receptjei. Tehát Magyarországról a gulyásleves és a dobostorta, azonkívül nyolc recept, tehát 
a környező hét országból egy professzionális válogatás alapján a levestől az édességekig 
mindenhonnan szerepelne ebben egy-egy étel, amely könnyen elkészíthető, és négy brüsszeli 
nyelvre: angolra, franciára, flamandra és németre kerülnének ezek fordításra, ezek az 
előkészületek megvannak. Azt gondolom, hogy ezt a szakácskönyvet is – ami 
szórómennyiségben, több ezer példányban fog készülni a tervek szerint – szívesen ajánlom 
ennek a Közép-európai Kezdeményezés kultúrával közös munkacsoportjának az asztalára, 
hiszen országhatárok nélkül így értik meg leginkább a brüsszeli barátaink is, hogy itt miről 
van szó. Tehát „Egy konyha, nyolc ország”, ez az egyik jövő évi tervünk. 

Egy dolgot elfelejtettem mondani, ami érdekes volt, hogy a baszk után a katalán 
képviselő következett a workshopunkon. Ne gondoljuk azt, hogy Katalónia függetlensége 
olyan meleg téma lenne, egész egyszerűen a pénzről szól. A baszkok több pénzt kapnak és 
tarthatnak maguknál Spanyolországon belül, mint a katalánok. Tehát a katalánok abban 
ügyesek, hogy olyan mérhetetlenül magasra tették most a lécet, hogy a spanyolok boldogok 
lesznek, ha egy kicsivel több pénzt adnak a katalánoknak, és ők megmaradnak Katalóniaként, 
maximális és kiváló autonómiajogokkal. Ez erről szól. Ahogy az elmúlt évi belgiumi 
kormányválság is az autonómiákról szólt, minden autonómia több pénzt kapott, lett is 
miniszterelnök.  

Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az autonómiák ügye Európán belül nem a 
szeparatizmus irányába vezet, hanem a pénz irányába, tehát azért jó az a vonal és nagyon 
méltányolandó, amit Izsák Balázsék képviselnek, mert ezen a vonalon megy. Az ott lévő 
nyolc autonómia-képviselő mind megértette, hogy ha ők támogatják a Székely Nemzeti 
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Tanács kezdeményezését, ezzel saját maguk gazdasági erejének és létének a fenntartását is 
segíteni fogják. Tehát nyolc támogatónk jelen esetben ott van.  

A Károly herceggel kapcsolatos kérdés nagyon jó felvetés, mi is gondolkodunk rajta, 
bár Skócia függetlensége kapcsán mondjuk nem egyszerű diplomáciai feladat, de meg lehet 
találni a helyét, úgyhogy mi is kacérkodunk ezzel, de szerintem nálunk magasabb szinten 
kellene őt valamilyen ügyes csavarral bevonni ebbe a rendszerbe.  

Nagyon köszönöm elnök asszony meghívását, örömmel elmegyek, és amit itt már 
említettem a bevezetőben is, hogy a gyakornokainkat – mindenkit a saját lehetőségeihez 
mérten – egy olyan anyag összeállításában kértem, hogy segédkezzenek, ami a nyolc európai 
autonómiát egyenként nagyon rövid történeti áttekintését jelenti, illetve jelenlegi 
hatalomtechnikai gyakorlási szempontból megvizsgálja. Megnézzük, hogyan működnek ma, 
mindegyiknek megvizsgáljuk a GDP-jét, kiegészítve a saját maguk által adott információkkal, 
hogy miért működnek gazdaságilag jól, és megnézzük az alkotmányjogi berendezkedését. 
Tehát egy ilyen anyagot szeretnék az önök rendelkezésére bocsátani, ismerve a képviselői 
olvasói hajlandóságot, a lehető legrövidebb formában, tehát nem szeretném, ha meghaladná a 
30 oldalt (Kalmár Ferenc András: És a lehető leghamarabb.), és a lehető leghamarabb, jó. 
Tehát ez a cél, illetve amit Kövér elnök úr kért, hogy ez a KMKF-re készüljön el, szeretnének 
ott erről röviden beszélni, de remélem, hogy addigra ez meg is lesz, úgyhogy ezzel tudnánk, 
szeretnénk segíteni a gyakornokainkkal, illetve Péterrel együtt az önök munkáját.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm még egyszer igazgató úr tájékoztatóját, szóbeli 

kiegészítését, illetve az előadást, és képviselőtársaimnak is a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Ezennel a napirendi pontot lezárhatjuk, még egyszer köszönöm szépen, további jó munkát 
kívánok mindannyiuknak. A napirendet, illetve az időpontot többször kellett módosítanunk, 
ezért elnézést kérek minden képviselőtársunktól, szakértőktől, a munkánkat támogatóktól.  

Azt terveztük, hogy a bizottsági ülés után tartunk egy kis pezsgős koccintást, sajnos ez 
is időpont-változtatáson ment át, az interpellációs szünetben várunk mindenkit sok szeretettel, 
a meghívott vendégeinket szintén.  

Egyebek 

Az egyebekben Szabó Vilmos képviselő úr kért szót.  
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Két olyan témát szeretnék említeni, amiről a médiából értesültem, értesültünk – gondolom 
vagy legalábbis feltételezem. Az egyik, hogy a kormányzat kezdeményezi a Friends of 
Hungary Alapítvány létrehozását, amelyre már elég tetemes összeget ki is utalt a költségvetés 
általános tartalékából, mintegy 3 milliárd forintot, és ha jól érzékelem abból a néhány sorból, 
akkor ez érintkezik a tevékenységében, bár mondjuk az Egyesült Államokban kerül 
bejegyzésre, de hát a külhoni magyar kérdéssel. Ezért hát fontosnak tartanám, hogy a 
bizottság erről kapjon valamit, sőt fontosnak tartottam volna, hogy előzetesen kapjunk 
valamiféle tájékoztatást. Nyilván a kormányzat saját felelőssége megvan ebben, de mondjuk 
egy ilyen elhatározás és ilyen felhozatal, azt gondolom, komoly szándékot és hátteret 
feltételez maga mögött.  

A másik hasonlóképpen a médiából, illetve talán a Magyar Közlönyből derült ki, hogy 
a nemzeti konzultáció keretében a kormányzat a határon túl élő magyarokat is meg kívánja 
kérdezni. Ismét tiszteletben tartva a kormányzat saját végrehajtói felelősségét, de azt 
gondolom, hogy ez ügyben is jó lenne, ha a bizottság kapna tájékoztatást. Ezért azt kérném 
elnök úrtól, hogy a következő félévi programunk összeállításánál erre legyünk figyelemmel.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Erre azt tudom mondani, hogy ne is beszéljünk róla, el van intézve, tehát a 

következő félévi programba betesszük.  
Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor, akikkel esetleg nem találkoznánk 

délután, azoknak kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, jó egészséget, és 
remélem, hogy minél többükkel tudunk néhány percre találkozni itt, ebben a teremben, az 
interpellációs szünetben, három óra körül.  

Köszönöm szépen, jó munkát kívánok önöknek.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 1 perc)  

 

Potápi Árpád János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


