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Napirendi javaslat  
  
 
1. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere meghallgatása 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
  
2. A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, 

társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság megalakítása 
  
3. A Nemzeti összetartozás bizottsága 2013. évi őszi munkatervének elfogadása 
  
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői   
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Helyettesítési megbízást adott  

 Hidvéghi Balázs (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere  
 

Megjelent 

 Hölvényi György államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Gyetvai Árpád főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Beke Márton megbízott főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 
 

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

napot kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel, nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Kiemelt tisztelettel köszöntöm 
körünkben Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét, Hölvényi Györgyöt, egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Gyetvai Árpád 
főosztályvezető-helyettest, kabinetfőnök-helyettest, illetve Beke Márton megbízott 
főosztályvezetőt. 

Tisztelt Bizottság! A bizottságunk a tegnapi szavazások alkalmával három fővel 
egészült ki. Szeretném itt is elmondani, hogy a bizottságunk így már 12 tagúról 15 tagúra 
növekedett. Hidvéghi Balázs úr a Fidesz részéről alelnök lett, Varga László a KDNP részéről 
a bizottság új tagja, illetve Mile Lajos LMP-s képviselőtársunk került még be a bizottságba.  

Szeretném a jegyzőkönyv számára elmondani a helyettesítéseket. Hidvéghi Balázs 
alelnök urat megérkezéséig helyettesítem én, Gaal Gergely képviselő urat helyettesíti Kalmár 
Ferenc András képviselő úr, dr. Hoppál Péter képviselő urat helyettesíti megérkezéséig Ékes 
Ilona képviselő asszony.  

Az új alelnöknek, illetve a bizottság új tagjainak kívánok jó munkát, sok sikert ebben a 
bizottságban. Örülök annak, hogy úgy döntöttek, hogy a Nemzeti összetartozás bizottságában 
szeretnék folytatni tovább a munkájukat. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatot megkapták. Szeretnék itt a szavazás előtt egy 
módosítást tenni. Szávay képviselő úrral egyeztetve szeretném a javaslatból visszavonni a 2. 
napirendi pontot, azt a következő hétre áttenni, így igazából kettő, illetve az Egyebekkel 
együtt három napirendi pontunk lesz a mai napon. Megkérdezem, hogy a módosítással együtt 
elfogadják-e a napirendi javaslatot. Kérem, hogy jelezzék. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú volt ebben a bizottság. Köszönöm szépen. 

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere meghallgatása (Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Rá is tudunk térni az 1. napirendi pontra, Balog Zoltán miniszter urat hallgatnánk meg, 
az emberi erőforrások miniszterét. Át is adom miniszter úrnak a szót. 

 

Balog Zoltán tájékoztatója 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Örülök neki, hogy azt hiszem, hogy miniszterségem alatt először a 
Nemzeti összetartozás bizottsága előtt néhány szóval beszámolhatok a minisztériumnak a 
határon túl élő magyar közösségekkel kapcsolatos tevékenységéről.  

Ha szabad azzal kezdenem, ez egy ilyen - hogy is mondják a retorikában - captatio 
benevolentiae, jóindulat megnyerése, ami arra vonatkozik, hogy végre van egy ilyen 
bizottság. Szerintem ez egy régi adóssága a Magyar Országgyűlésnek, hogy nem volt olyan 
bizottság, hanem a Külügyi bizottságnak egy ilyen appendixeként szerepeltek azok az ügyek, 
amik a határon túl élő, kívül élő magyar közösségeket érintik. Az, hogy ez egy önálló 
bizottságot kapott, szerintem egy nagyon jó dolog, jó előrelépés. 

Ha szabad erre a logikára, ami létrehozta ezt a bizottságot, fölfűzni a minisztérium 
beszámolóját is, illetve a minisztérium munkáját is, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy ha 
komolyan gondoljuk a magyar nemzetek határok fölötti egységét, összetartozását, akkor 
valójában nem lehet Magyarországon olyan ügy, olyan belügy, ami ne érintené egyúttal a 



 6 

határon kívül élő magyar közösségeket is. Ennek a koordinálása divatos szóval azt szokták 
mondani, hogy egy komplex megközelítést igényel, horizontális kiterjedést igényel. 

Amikor a minisztérium élére kerültem, akkor ott is láttam ezt a problémát, hogy a 
különböző szakterületek foglalkoznak ugyan határon kívüli ügyekkel, de alapvetően hiányzik 
egy olyan koordinációs központ, amely összefogná nemcsak az információkat, hanem a 
tevékenységeket is, és a fölösleges kettősségeket kikerülné, vagy segítene kikerülni a 
párhuzamosságokat, ahol ezekre nincs szükség, megszüntetni, ahol pedig ebből jó 
együttműködés van, szinergia van, azt pedig meg tudná erősíteni. Azért van itt velem 
Hölvényi György államtitkár úr, mert őt bíztam meg, aki egyébként is az egyházi, civil és 
nemzetiségi ügyeket irányító államtitkár, ebbe a portfolióba illett bele leginkább az, hogy a 
minisztériumon belül a határon kívüli magyar közösségek ügyeit összefogja, koordinálja, 
miközben természetesen ennek nagyon erős lábai vannak különösen az oktatás és a kultúra 
területén, bár más területeken is sikerült előrelépnünk, hogy megteremtsük azokat a lábakat, 
amik a határon túli ügyeket jelentik. (Hidvéghi Balázs megérkezik az ülésre.) 

Éppen az ő államtitkárságához kötődik az a fontos nemzetpolitikai döntés, hogy 
miközben az előző kormány alatt az NCA, az úgynevezett Nemzeti Civil Alap a határon 
kívüli magyar közösségek ügyeit, azt hiszem, hogy talán az európai uniós források környékén 
vagy az európai uniós programok környékén egy ilyen alfejezetként határozta meg, egy külön 
kollégiumot hozott létre a Nemzeti Együttműködési Alap, a Nemzeti Összetartozás 
Kollégiumát, aminek a felügyelete szintén ehhez az államtitkársághoz tartozik. Ebben a 
rendszerben úgy van, hogy ha azok a magyar pályázók, akik határon kívül tevékenységet, új 
tevékenységet folytatnak, és konkrét együttműködést, partneri kapcsolatot mutatnak be 
határon túli magyar civil közösségekkel a Kárpát-medencében, akkor előnyt élveznek a 
támogatásnál. Lehet azt mondani, hogy ma már a minisztérium is segíti a Kárpát-medencei 
civil háló folyamatos bővülését, ami egy ilyen jelentős dolog, és elsősorban ezt magyar 
civilek folytatták, folytatják, kezdeményezték, akkor is, amikor a szél szembe fújt, akkor is, 
amikor van egy kis hátszél. Jó lenne, ha még nagyobb hátszél lenne. Most a kormány számára 
is ez egy elsődleges céllá vált. 

Ha megengedik, akkor a különböző területekről adok egy rövid áttekintést, és aztán 
majd igyekszem rövid lenni, hogy a kérdésekre is legyen lehetőség. 

A köznevelés területén a tárca külhoni oktatásra fordított keretösszege 2013-ban 
868 millió forint volt. Ez egy növekedést mutat az előző évekhez képest. Az egy jó döntése a 
kormánynak, hogy a szükséges zárolásokat úgy hajtjuk végre, hogy határon túli forrásokat 
vagy határon túlra menő forrásokat nem zárolunk, tehát ezeket a zárolás nem érintette. Ez is 
jelzi a kiemelt státuszát ennek a területnek. 

A határon túli támogatásnak vagy egyáltalán politikának az a természete, hogy 
különböző helyeken vannak a kormányzaton belül. A végső kormányzati koordináció a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül van. Az ottani összegekről én most nem 
adnék tájékoztatást, de nyilván nagyon lényeges az a támogatás, ami onnan indul ki.  

Mi a szakterületi támogatásban léptünk előre. Tudjuk azt, hogy az egy fontos cél, hogy 
minél több szülő írassa magyar nyelvű iskolába, óvodába, középiskolába a gyermekét, és 
ehhez konkrét, a családokhoz érkező támogatással is segítséget nyújtunk. De legalább olyan 
fontos az, hogy azok a pedagógusok, akik ezeket a gyerekeket tanítják az óvodától egészen a 
középiskoláig, sőt az egyetemig, megfelelő képzésben, továbbképzésben részesüljenek. Ezért 
fontos, hogy a határon kívüli módszertani központokat, amelyek a magyar ajkú és a magyar 
tannyelvű iskolákban tanító pedagógusokat képzik, illetve az ő szakmai munkájukat 
támogatják, 2013-ban is az előzőekhez hasonlóan 60 millió forinttal támogattuk. 

Aztán egy másik fontos terület. Ha valamelyik fiatal gyermek nem tud eljutni magyar 
tannyelvű iskolába különböző okok miatt, akkor legalább a nyári táborokban legyen 
lehetősége arra, hogy magyar közösséggel legyen együtt és valamifajta képzést, kulturális 
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pluszt kapjon. Ezért a Kárpát-medencei nyári akadémiákat az idén is támogattuk egy összesen 
40 millió forintos keretösszeggel. Ez jelentős növekedés az előző évekhez képest.  

Egy másik iskolai program, és talán rögtön ezzel kellett volna kezdenem, hogy az egy 
egyoldalú, egy egyirányú utca, ha úgy gondoljuk, hogy nekünk kell folyamatosan segítenünk 
a határon kívül élő közösségeket, közben pedig azzal keveset foglalkozunk. A 2004-es 
sajnálatos és szégyenletes népszavazás mutatta ezt a hiátust, hogy Magyarországon a magyar 
iskolákban, a magyar köztudatban milyen módon vannak jelen a határon kívüli közösségek, 
mennyire tekintik őket a magyar nemzet részének és egyáltalán mennyire élő a kapcsolat. 
Ennek a kapcsolatnak az építésére egy kétirányú utcát építettünk ki. Ugyan nem tartozik 
hozzánk a „Határtalanul!” program egyelőre, de én ezt az egyik legfontosabb programjának 
tartom az új magyar köznevelési rendszernek, aminek az a célja, hogy minden iskolás gyerek 
az iskolában eltöltött ideje alatt legalább egyszer eljusson határon kívüli közösségekhez. 
(Dr. Hoppál Péter megérkezik az ülésre.) Azt az érzelmi, kulturális pluszt, amit egy ilyen 
látogatás jelent, szerintem nem lehet eléggé értékelni, szinte fölmérhetetlen, hogy aztán 
később, ha jól sikerülnek ezek a programok, akkor ez milyen öntudat-erősödést jelent. 

A másik oldalról pedig - erre is egy körülbelül 20 milliós keretünk van - elindítottuk a 
„Julianus testvériskola” programot. Ez azt jelenti, hogy támogatjuk a határon túli magyar 
iskoláknak a magyarországi közoktatási intézményekkel való kapcsolatát, az ilyen 
programokat támogatjuk. 

Egy másik lehetőség, ami megint a kétirányú utcáról beszél. Vannak olyan sajátos 
nevelési igényű, úgynevezett SNI-s tanulók, határon túli diákok, akik Magyarországra 
érkeznek, mert ott nem találják meg a megfelelő támogatást, gyógymódokat. Őket támogatjuk 
szintén egyfajta ösztöndíjjal, hogy Magyarországon a gyógyításuk, illetve a sajátos nevelési 
igénynek megfelelő képzésük, nevelésük lehetővé váljon. 

Ilyen módon támogatjuk például a szlovéniai tanárok részvételét a debreceni nyári 
egyetemen, ahol nyelvileg is meg kell őket erősíteni. 

A zánkai táborban száz határon túli diák jutalomtáborozására volt lehetőség, és más 
ilyen támogatások vannak, amik szintén a kétirányú közlekedésről szólnak. 

Ha a felsőoktatás területére lépünk, akkor a számokon túl talán fontos még elmondani 
azt, hogy különösen Erdély, Románia viszonylatában át kell gondolnunk azt, hogy azokat a 
kihelyezett akkreditált képzéseket, amelyeket magyar egyetemek, adott esetben magyar 
magánegyetemek folytatnak a többségi magyar területeken, különösen is Székelyföldön, hogy 
lehet összehangolni azzal a tevékenységgel, amit a Sapientia Egyetem végez Erdélyben 
Romániában, hiszen nem jó, hogyha rossz konkurencia van, mert hogy ha ugyanazt a képzést 
nyújtja egy magyarországi magánegyetem egy kihelyezett tagozaton, meg egyébként a 
Sapientia is nyújtaná, akkor itt valami együttműködésre, koordinációra van szükség a 
jövőben. Ezt erősíteni fogjuk. Miután mindig az volt az elvünk, hogy ott élők mondják meg 
azt, hogy mit is várnak tőlünk pontosan segítségben, ezért ma már nem támogatunk úgy 
határon túli magyar nyelvű képzést Magyarországról kiinduló akkreditációval, tehát magyar 
egyetem kihelyezett képzését, hogy ne kérnénk ki a Sapientia Tudományegyetem véleményét 
ebben az ügyben. 

Új programunk, ahogyan említettem, a hallgatók támogatása mellett az oktatók 
támogatása. Van ma már egy oktatói ösztöndíjprogram is, tehát a magyar nyelvet oktató 
tanároknak adunk Magyarországról ösztöndíjat. Ezenkívül megint csak a kétirányú utcának az 
erősítésében vagy a kétirányúság erősítésében Magyarországon 625 határon túli diák részesül 
miniszteri ösztöndíjban. Ez a 2013. évben egy több mint 100 milliós összeget jelent. 
Azonkívül ösztöndíjakat adunk szakkollégiumi diákoknak is, akik a határon túlról érkeznek, 
ez egy 7 millió forintos összeg, és az előbb említett felsőoktatási oktatói ösztöndíjban 36 
évnél fiatalabb külhoni magyar oktatók részesülnek, ez évi félmillió forintos ösztöndíj nekik, 
erre 40 millió forintot fizetünk ki ebben az évben. Ez egy lényeges dolog, úgy gondolom. 
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Támogatjuk még Szlovákia, Felvidék viszonylatában a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetemen a magyar nyelvű képzést 20 millió forinttal. 

Ahogy említettem, a felsőoktatásban pedig azt a koordinációt, ami egyébként jól 
látszik, hogy egyre erősebb, maga a szakma is igényli, hogy hogyan tudnak együttműködni a 
magyarországi és a határon kívüli magyar ajkú felsőoktatási intézmények, ezt próbáljuk 
erősíteni. Ennek éppen a múlt héten egy nagyon szép példája volt az, hogy az összes Kárpát-
medencei magyar egyetemnek volt egy közös tanévnyitója Budapesten, amit on-line az összes 
egyetemen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Beregszászon, Komáromban is lehetett követni. 
Szerintem ez egy szép és felemelő szimbolikus cselekmény volt. 

Még ha szabad a nehézségekről is egy szót mondani. Ahol, nem tudom, érdekes 
módon, de mindenképpen a szlovák félnek jelenleg együttműködése mutatkozik, ez a Selye 
János magyar nyelvű komáromi egyetem megerősítése, hogy itt az új minősítési rendszerben 
ne csússzon le egy főiskolai szintre. Miután nem készültünk erre megfelelően, hogy 
magyarországi professzorokat küldjünk ki Komáromba, akik ott az akkreditációban a saját 
minősítésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő szintre kerüljön ez az oktatási 
intézmény, tehát miután erre nem készültünk a költségvetésben, úgyhogy én a miniszteri 
tartalék terhére kívánom megoldani ezt a kiküldetést. Tehát a Magyarországról menő, 
felsőoktatásban dolgozó tanároknak, professzoroknak a kiküldetési költségét a 
minisztériumban a miniszteri tartalékkeret terhére fogjuk biztosítani. 

Mindenképpen érdemes szót ejtenünk az egyházakkal való együttműködésről, ami az 
egyik leglényegesebb terület, hiszen a kontinuitást az egyházak képviselik mind a magyar 
nyelv megőrzése tekintetében, mind pedig a kulturális azonosság szempontjából is. Itt 
lényeges elmaradások vannak, és a magyar kormánynak folyamatosan feladata az, hogy ezt 
nemzetközi fórumokon visszafogottan, bilaterális kapcsolatokban pedig határozottan 
képviselje, hogy az az ingatlanrendezés, az a kárpótlás, ami jár ezeknek az egyházaknak, 
annak az ügyét előmozdítsuk. Különösen Románia viszonylatában vannak itt egyszerre apró 
pozitív jelek, meg jelentősebb negatív jelek. Itt a strasbourgi bíróság előtt is nagyszámú per 
van ebben a tekintetben, és a strasbourgi bíróság, látva a perek nagy számát, már fölhívta a 
román államot, hogy a kárpótlási gyakorlatát törvényi szinten egyesítse.  

Itt az elmúlt időben éppen idén júliusban több éves szünet után újra összeült az 
államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról döntő tárcaközi, úgynevezett restitúciós 
bizottság. Itt történtek pozitív döntések nyolc épület esetében, ahol természetben visszaadják 
az evangélikus, református, ortodox egyházaknak, huszonhárom igénylésnél kártérítést ítélt 
meg a bizottság, harminchetet pedig elutasított. Aztán a szokásos technika, hogy utána a 
konkrét épületeknél pedig aztán elhalasztja a konkrét visszaszolgáltatást mindaddig, amíg a 
kormány nem dönt arról, hogy hogyan is lehetne elhelyezni az ott levő ingatlanokat. Ez 
különösen fájdalmas a gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár tekintetében. 

Szerbiában is elfogadtak 2006-ban egy egyházi ingatlanrendezési törvényt. A mi 
feladatunk a nemzetközi szinten, illetve a kétoldalú kapcsolatokban való segítségnyújtás, 
illetve nyomásgyakorlás mellett az, hogy segítséget adjunk ezeknek az egyházaknak abban, 
hogy ha most egy egyébként számarányokhoz képest jelentős ingatlanportfolióhoz jutnak, 
akkor legyen egy olyan, mondjuk így, szakmai menedzseri szemlélet, vagy pedig egy olyan 
csapat irányítsa, kezelje ezeket a dolgokat, ami az ingatlanhasznosításból ezeknek a 
közösségeknek bevételt teremt, hogy ne csak egyszerűen teljesen lehasznált, tönkrement 
ingatlanokat kapjanak a nyakukba, amivel nem tudnak mit kezdeni, hanem ebből legyen 
valamifajta komplex kezelése ezeknek a dolgoknak. 

Mind az összes határon túli közösség vonatkozásában elmondható az, hogy az egyházi 
fenntartású oktatási intézmények, amelyek biztos bázisai a magyarnyelv-tanításnak, 
meglehetősen bizonytalan jogi státuszban vannak. Éppen ezért az az elv, amit mi egyébként 
Magyarországon alkalmazunk, hogy egy magyar diáknak vagy magyar ajkú diáknak a 
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taníttatásához a szomszéd országok államainak ugyanannyival kell hozzájárulni, mint ami egy 
nem magyar ajkú állampolgárnak jár, sajnos még nagyon kevéssé érvényesül. Különösen igaz 
ez Kárpátalja tekintetében. Tehát itt folyamatosan tűzoltás van. Nagyon erősek, nagyon 
aktívak a magyar ajkú egyházak az iskolafenntartásban, különösen a református egyház, de a 
görög katolikus egyház és a római katolikus egyház is. Az egyházi líceumokra gondolok. A 
finanszírozás pedig folyamatosan komoly gondokkal küzd. 

Jelentős feladatunk természetesen az egyházi ingatlanok - amelyek egyúttal magyar 
műemlékek is ezekben az országokban - felújítása, karbantartása. Erre 2011-13 között a 
minisztériumunk 1,2 milliárd forint támogatást nyújt.  

Lényeges pont - és örülök neki, hogy államtitkár úr jól küzdött a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal - egy jelentős emelés, aktuális emelést, ahol előre tudtunk lépni, ez az 5000 
fő alatti településen szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelempótló támogatása, ezt mintegy 
50 millió forinttal kívánjuk a jövő évben megemelni. Hogy valami jót is mondjak azért az 
előző kormányról, ennek a támogatásnak, a magyarországi lelkipásztorok jövedelempótló 
támogatásának a kiterjesztése a határon túlira, azt hiszem, az előző kormány annak idején erős 
országgyűlési noszogatásra megvalósult lépése, szerintem ez egy jelentős lépés. Itt mi 
magunk is gondolkodunk komoly emelésben. 

Ha szabad néhány szót mondanom még a kulturális ügyekről. Ha itt is kezdhetem egy 
pozitív emlékkel vagy pozitív lépéssel. Augusztus 20-án vagy lehet, hogy 19-én - hogy is volt 
pontosan -, augusztus 20-a kapcsán Kolozsváron jártam, ahol megtekinthettük az István, a 
király című rockoperát Zsuráfszky Zoltán rendezésében. 1942 óta Kolozsvár főterén 
nyilvánosan a magyar himnuszt nem énekelték, 1942 óta most először. Egy akkori szemtanú, 
egy 97 éves teológiai professzor társaságában voltam ott, ő akkor is énekelte, úgy hívják, 
hogy Tőkés István, ő most is énekelte. Akkor becslései szerint olyan 8-10 ezren lehettek. 
Most 40-50 ezer magyar, elsősorban fiatal állt ott a téren, és hogy méltányosak legyünk, úgy 
énekeltük a Himnuszt, hogy mellettem állt az színpadon Emil Boc, Kolozsvár 
főpolgármestere, aki az ottani magyar napokat nagyon komolyan támogatta, anyagilag is és 
egyébként erkölcsileg is részt vett ezen az előadáson, és még másodszor is elénekelte a 
Himnuszt, mert az is az előadás része volt a végén. Ez egy szimbolikus dolog, de ez jelzi azt, 
hogy vannak előrelépések meg természetesen vannak visszalépések.  

Tehát amikor magyar kulturális napokat, egyébként ma a Kárpát-medence szintjén az 
egyik legjelentősebb kulturális fesztivált meg lehet rendezni Kolozsváron a szónak a jó 
értelmében vett multietnikus közegben - gondoljunk arra, hogy Funar főpolgármestersége 
alatt milyen hangulat volt Kolozsváron -, aközben ezt Marosvásárhelyen nem lehet megtenni, 
ahol sokkal logikusabb lenne - a magyarok aránya -, és más helyeken is akadályokba ütközik. 
De ez jelzi azt, hogy azért lehet kötni szövetségeket ebben az ügyben is. 

Mi magunk is próbáljuk azt, hogy a kultúra területén természetesen a magyar-magyar 
kapcsolatokat erősítsük, de ahol lehet, ebbe a többségi nemzet - mondjuk így - pozitívan 
hozzáálló képviselőit, politikusait is bevonjuk. Erre a Duna-stratégia egyébként egy nagyon jó 
lehetőséget biztosít, mert a Duna-stratégiában úgy lehet itt a népek egymás mellett éléséről 
beszélni, amiben egy egyenrangú partneri viszonyban szólhatunk erről. 

Fontosak azok a találkozók, amiket a kultúra területén támogatunk. Ezek részben a 
határon kívüli művészeti produkciók magyarországi bemutatását, például a határon túli 
színházak találkozójának a keretében erősítik, szakmai fórumok - Nyíregyháza jó gazdája 
szokott lenni ezeknek a találkozóknak, Kisvárda -, és egyébként pedig az ottani helyi szintű 
kezdeményezéseket is támogatjuk. Itt a táncszínházaknak és minden más kulturális 
eseménynek is jelentős a támogatása. 5,5 millió forintot fordítottunk a táncegyüttesek 
támogatására, 30,5 millió forintot határon túli színházak támogatására és a táncegyüttesek 
magyarországi vendégjátékára. A teljes összeg: 160 millió forintos pályázati összeg van a 
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magyar színházi és táncszféra számára, amely lehetőséget biztosít határon innen és túl a 
kiemelkedő programok támogatására. 

15 millió forintból két szakmai program valósult meg. Egyik a közösségfejlesztő 
szakemberek képzése. Egyes régiókban a közösségfejlesztési, közösségi folyamatok 
motorjaivá válhatnak ezek a szakemberek. Itt is egy módszertani képzést támogattuk. Aztán a 
kulturális és közösségi találkozókat említettem már, a civil szférában erre is egy jelentős 
forrás áll rendelkezésre. 

Egy fontos dolog. Fontos dolognak tartom azt, hogy szeptember 4-én, tehát ebben a 
hónapban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős 
Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága, az 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, a Balassi Intézet, a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Forster Gyula Intézet és a Teleki László Alapítvány 
aláírtak egy olyan együttműködési megállapodást, ami már nagyon aktuális volt, a határon túli 
örökség megóvásának támogatása programot, hogy végre ezeket a forrásokat együtt lássuk, 
hogy a különböző alapítványok, egyébként közalapítványok és a különböző minisztériumok 
hogyan is tudják segíteni a határon túli magyar örökség megóvását. Ez egy nagyon jó 
együttműködésnek látszik, most már legalább a számokat látjuk együtt és a prioritásokat 
együtt határozzuk meg.  

Ennek révén most három erdélyi helyszínen indulhattak meg újra a restaurálási 
munkálatok: a székelydályai református templom, a radnóti Kornis-Rákóczi-Bethlen kastély 
két leégett bástyájának, illetve leégett tornyának a helyreállítása és a vedresábrányi református 
templom felújítása van benne ebben a keretben. 

Még egy mondatot hadd mondjak a vegyes bizottságok működéséről, amelyek 
egyszerre kezelik a kétoldalú kapcsolatokat, és ugyanakkor mindig van ennek egy 
nemzetiségi lába is. Szerintem itt is egy kicsit jobb együttműködésre lesz szükség a jövőben, 
hogy amikor ott mi, a vegyes bizottságunk valamit nagyvonalúan ígérünk mondjuk például a 
magyarországi szlovák nemzetiségnek vagy éppen román nemzetiségnek, akkor 
együttműködve a nemzetpolitikai ügyekben döntést hozókkal egyúttal meg is kérjük ennek az 
ellentételezését, ami egy magától értetődő dolog. Néha elmennek egymás mellett az 
információk meg a stratégiák; szerintem itt egy jobb együttműködésre lesz szükség 
mindenképpen a jövőben. 

Elnök úr, ez nyilván egy töredékes beszámoló, de úgy gondolom, hogy maradjon idő a 
kérdésekre is, úgyhogy ennyire jutottam. Állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, felvetések, vélemények 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Azzal fejezte be, hogy maradjon idő a 

kérdésekre. Az én kérdéseimet, amiket összegyűjtöttem, nagyjából meg is válaszolta, de 
megpróbálok néhány kérdést megfogalmazni.  

A tegnapi napon a Magyar Hírlapban jelent meg önnel egy nagy interjú, ami az elmúlt 
másfél éves tevékenységére vonatkozik, illetve azt foglalja keretbe. Ebben az interjúban 
nagyon sok minden területről szó van. Az utolsó kérdése így hangzik, amit én is 
megfogalmaztam magamban, és szeretnék feltenni, bár ott a választ is olvashatom. „Lassan 
másfél éve az emberi erőforrások minisztere. Ma is jó döntésnek tartja-e, hogy ennyi területet 
felügyel?” Természetesen az én válaszom igen, de szeretném az ön válaszát is meghallgatni, 
hogy ön másfél év után hogy látja ezt. 

A következő kérdésem. A következő választásnál, 2014-ben a határon túli magyar 
közösségek, illetve itt a közösségek is, de nyilván azok, akik állampolgársági vizsgával 
rendelkeznek és esküt tettek már, tehát magyar állampolgárok, részt vehetnek a parlamenti 
választásokon. Hogyan zajlik a regisztráció folyamata? A kormány hogyan kívánja 
felpörgetni azt a szerintem egy kicsit késlekedő folyamatot, ami a regisztrációt jellemzi, 
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hiszen körülbelül 460 ezer új magyar állampolgárról lehet beszélni, tehát akik már esküt is 
tettek, és a regisztrációban részt vettek száma durván 20 ezer körüli. Tehát én úgy gondolom, 
hogy ha ennek az üteme nem gyorsul fel, akkor nem fogjuk elérni a 450 ezres számot. 
Nyilván ennyien nem vehetnek részt különböző okok miatt a szavazáson, de messze el fog 
maradni mondjuk a 250 ezertől vagy a 300 ezertől. Ezen a téren egyébként európai 
összehasonlításban tehát Magyarország a többi európai országhoz hasonlít, mennyiben 
újszerű az, hogy mondjuk új magyar állampolgárok vagy határon túli magyar állampolgárok 
beleszólhatnak mondjuk a parlament döntéseibe ilyen módon? 

A tavalyi évben közel hétezren vettek részt a magyar felsőoktatásban nem magyar 
állampolgárok. Ezeknek a döntő többsége határon túli volt, ahogy néztem a számokat. Ahogy 
számolgattam, körülbelül harmada az, aki külföldi és nem is magyar nemzetiségű. Ebben az 
évben növekedett-e a számuk? Sikerült-e több külföldi diákot idevonzani Magyarországra, 
hiszen az, hogy itt Magyarországon külföldiek tanulhatnak, külföldi diákok tanulhatnak, az 
ország presztízse szempontjából vagy imázsa szempontjából óriási jelentőségű. 

Nagyon sok országban találkozni olyan magyarul tudó, felsőszintű politikai, gazdasági 
vezetőkkel, akik Magyarországra mindig jó szívvel gondolnak vissza, és ezáltal nemcsak a 
politikai kapcsolataink, hanem a gazdasági kapcsolataink is jelentősen előtérbe tudnak 
helyeződni. Mondok egy példát. Ázsiában a legtöbben az ilyen vezetők közül talán 
Vietnámban tudnak magyarul, körülbelül négyezren vannak, akik nagyon jól beszélnek 
valamilyen szinten vagy jó szinten magyarul, és ők az életkoruknál fogva mind jelentős 
pozíciókban vannak. Az elmúlt években a keleti nyitásnak is köszönhetően jelentősen javult a 
két ország viszonya az elmúlt két-három évben, olyannyira, hogy a vietnámi köztársasági 
elnök, ha jól tudom, a múlt héten itt volt Magyarországon. Ez mind annak volt köszönhető 
vagy annak köszönhető, hogy annak idején a ’70-es, ’80-as években nagyon nagy számban 
külföldi diákok tanultak Magyarországon. 

Egy utolsó kérdés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában hogyan érvényesülnek a 
nemzeti összetartozás prioritásai a napi irányításban? (Jelentkezések.) 

Megpróbálok sorba menni. Először Szávay István képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm 

tisztelettel miniszter urat, vendégeinket. Elöljáróban csak annyit, tisztelt miniszter úr, 
köszönöm szépen az elhangzottakat, nekem azért erős hiányérzetem van. A legtöbbször ezzel 
szoktam kezdeni, kénytelen vagyok az ön esetében is. Én azért egy kicsit többet hallottam 
volna a problémákról, a tervekről, a megoldandó feladatokról. Azt hiszem, ismert, hogy ezen 
a területen azért lenne még bőven mit csinálni, de akkor segítek, és néhány dologra hadd 
kérdezzek rá. Próbálok rövid lenni, bár nem ígérem, hogy menni fog. 

Csak címszavakban azzal kapcsolatban, amit ön is említett és előzetesen én nem írtam 
föl magamnak. Ha már szóba került a Nemzeti Együttműködési Alap. Ezt elvileg azért hozták 
létre, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram helyett egy új, egységesebb, jobb, hatékonyabb, 
jobban strukturált rendszert sikerüljön megalkotni, amiben kétségkívül van külhoni 
magyarokra vonatkozó kollégium meglehetősen nagy keretösszeggel. Ezt mi üdvözöltük, ezt 
most is megismétlem. Ezzel együtt vannak azért ott a működésben olyan gondok és 
problémák, amikre azért érdemes lenne, azt hiszem, egy kicsit jobban odafigyelni akár 
miniszter úr részéről is. Ebbe most különösebben nem kívánok belemenni, de azért érdemes 
lenne néha pályázó civilek véleményét is megkérdezni, hogy jobbnak, hatékonyabbnak, 
gyorsabbnak és pontosabbnak tartják-e a rendszert, mint az előzőt. 

Az osztálykirándulások ügyét említette államtitkár úr. Én nagyon sajnálom, hogy nem 
képesek tartani azt, amit a parlamentben 3 évvel ezelőtt ígértek. El lehet mondani minden 
alkalommal, hogy mennyire sikeres az osztálykirándulási program, de szeretném ismét 
sokadjára felhívni a figyelmüket, önök azt ígérték 2010-ben, hogy 2014-re egy teljes 
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évfolyamra az osztálykirándulást ki fogják teljesíteni. Ez közel százezer diák. Ahhoz képest 
továbbra is 14-15 ezren élhetnek ezzel a lehetőséggel. 

Oktatás-nevelési támogatások ügye. 2012 májusában, amikor miniszter úr itt járt 
meghallgatáson ebben a bizottságban, akkor sokadjára kérdeztem, azóta még egy jó párszor, 
és akkor most ismét meg fogom kérdezni, hogy van-e valami egészen halvány elképzelése 
önöknek azzal kapcsolatban, hogy ezzel a rendszerrel mit kell csinálni. Akkor én elmondtam, 
hogy ennek milyen visszaélései vannak, mennyire nem lehet ellenőrizni, hogy ezt a pénzt 
valóban a gyermekekre költik, egyáltalán magyar szülők magyar gyermekei kapják-e meg ezt 
a támogatást. Számos helyről, főleg Felvidék keleti részéről vagy Délvidékről hallani egészen 
elképesztő példákat, ahol az antiszociálisan viselkedő hallgatók többsége vagy cigány tanulók 
miatt viszik már el a magyar szülők a magyar iskolából a gyermekeket. Délvidéken még 
rosszabb a helyzet, ott koszovói szerb cigányok gyermekei járnak 20 ezer forintért a magyar 
iskolába. Ön akkor azt válaszolta, szeretném idézni, azzal kapcsolatban, hogy jó-e, hogy a 
szülők kapják a pénzt, ez volt a kérdésem, a hatékonyság növelése. Ön azt mondta: „én 
másodszorra nyilatkoznék, először beszéljen az a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amelynek a 
napi szintű folyósítással kapcsolatban tapasztalatai vannak, nézzük meg ezeket, azután 
szerintem érdemes erre a kérdésre válaszolni”.  

Eltelt azóta több mint egy év. Miniszter úr, sikerült-e önnek ezt a kérdést áttekinteni, 
és van-e valami elképzelésük ennek az oktatás-nevelési támogatásnak a hatékonyabbá tétele 
és az ellenőrzése szempontjából? 

Illetve adódik a másik kérdés, hogy önök 12 év alatt, és ez az előző kormányok bűne 
is, nemhogy nem növelték ezt az összeget, amit mi számos alkalommal javasoltunk, hanem 
most már odáig is eljutottunk, hogy a teljes összeg sem jutott el a szülőkhöz. Tud-e miniszter 
úr egy konkrét időpontot mondani, hogy a fennmaradó összeg, amit már idén nem sikerült a 
zárolások miatt folyósítani, mikor fog a szülőkhöz eljutni? Annyit tudunk csak, hogy Répás 
államtitkár asszony ígéretet tett arra, hogy ezt a családok meg fogják kapni. Répás államtitkár 
asszony ígéreteinek a súlya azért az elmúlt három évben meglehetősen megkopott a gyakorlat 
alapján a mi szemünkben, úgyhogy én inkább miniszter úrtól várnék egy határozott választ 
ezzel kapcsolatban. 

Szó volt Kolozsvárról, úgy fogalmazott miniszter úr, hogy jó hírről szeretne 
beszámolni. Én már repestem az örömtől, mert azt hittem, hogy arról fogunk hallani, hogy 
végre sikerült a Iorga-táblát eltakarítani a Mátyás-szoborról.  

Másik régi vesszőparipám. Államtitkár úrral, Halásszal és L. Simon államtitkár úrral is 
több alkalommal leveleztem ebben az ügyben, kaptam több alkalommal is ígéretet, hogy önök 
ezt fontosnak tartják, ebben a diplomácia is lépni fog. A kolozsvári Mátyás-szobrot magyar 
állami pénzből, és együttműködés, államközi szerződés keretében újítottak fel, és a románok 
ezt a szerződést megszegve raktak oda egy provokatív magyarellenes táblát, amivel 
kapcsolatban a mai napig sem nagyon tapasztaltunk semmilyen érdemi fellépést a kormány 
részéről. Szeretném kérdezni, hogy önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. 

Határon túli felsőoktatás kapcsán egyrészt akkor a közoktatás. Két dologra szeretnék 
rákérdezni jelzés alapján. Az egyik a szabadkai műszaki szakközépiskola helyzete. Ide 1500 
diák jár, ezeknek több mint a fele magyar nyelven tanul. Ez az egyetlen délvidéki magyar 
középiskola, amelyben számtalan műszaki szakma magyar nyelven tanulható. Nagyon nagy 
baj van, az iskola rettenetesen leromlott állapotban van, 210 millió forint kellene a 
felújításhoz. Úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban már érkeztek jelzések önökhöz. Tényleg 
felháborító és méltatlan körülmények uralkodnak, a számítógépteremben a gépekre ráomlott a 
vakolat, és nem tudják használni, szülők több alkalommal vagy több szülő már nem is engedi 
iskolába a gyermekeit. Tud-e erről a problémáról, miniszter úr? Lesz-e ennek valami 
megoldása? 
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A másik a Beregszászi Magyar Gimnázium helyzete. Kárpátalja legnagyobb magyar 
középiskolája. Jelezték, kérték a felvételüket - mi is javasoltuk - a nemzeti jelentőségű 
intézmények közé. Ez nem történt meg. Tudni kell, hogy az iskola vezetése és a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség nem feltétlenül a legtestvéribb viszonyban vannak egymással, 
ők úgy gondolják, hogy emiatt szenvednek bizonyos hátrányt a magyarországi támogatások 
kapcsán. Felújítanivaló ott is lenne egyébként bőven, számos alkalommal pályáztak, és úgy 
gondolják, hogy méltatlanul utasították el több alkalommal is különböző minisztériumok a 
támogatási kérelmüket. 

Külhoni magyar hallgatók a magyar felsőoktatásban, volt erről is szó. Több 
alkalommal jeleztem itt, rögtön fordulok főosztályvezető úrhoz. Van egy 237/2006-os 
kormányrendelet, ez alapján a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntik el, hogy a 
külföldi és külföldi rendszerű középiskolákban megszerzett eredményeket miként számítják 
be. Javasoltam annak idején - nem történt meg -, hogy nagyon jó lett volna a felvi.hu-n egy 
ezzel kapcsolatos tájékoztató anyag közzététele, mert ez segített volna a határon túli magyar 
diákoknak orientálódni, hogy milyen intézményekbe jelentkezzenek, hogy a nem 1-től 5-ig 
terjedő, hanem mindenféle egészen elképesztő zagyva rendszerekben szerzett határon túli 
osztályzataikat hol, hogyan tudják beszámítani. Ezt a segítséget nem kapták meg, mint ahogy 
egyébként, szintén csak egy apró, de méltatlan dolog, hogy tájékoztató sms-t határon túlra 
nem küld a… Nem is tudom, kinek kell küldeni. Az Oktatási Hivatalnak? Szóval nem küld a 
határon túli magyar diákoknak a pontszámukról. Nem hiszem, hogy ez egy olyan óriási nagy 
pluszköltség lenne, viszont meglehetősen méltatlannak érzem. 

Külhoni magyar hallgatói önkormányzatok. Szintén sokadszorra rákérdeztem, hogy 
mikor lesz a magyar állam által fenntartott vagy támogatott külhoni magyar intézményekben a 
hallgatói önkormányzatoknak az anyaországihoz hasonló finanszírozásuk, valamilyen 
normatív finanszírozás, amikor nem a dékánnál meg a rektornál kell kuncsorogni néhány ezer 
hrivnyáért vagy lejért egy rendezvények vagy egy gólyatábor megszervezéséhez. 

Azt hiszem, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről is itt 
néhány mondatot talán illett volna említeni, miniszter úr. Egészen elképesztő az az állapot, 
ami ott zajlik. Azt hiszem, ezt önök is pontosan tudják. Románia a saját törvényeit nem tartja 
be az egyetemen belüli magyar nyelvű képzésekkel kapcsolatban. Ádám Valéria és néhány 
társa, a romániai magyar orvosi és gyógyszerész egyesület - bocsánat, lehet, hogy nem 
mondom jól a nevüket - belekezdtek egy aláírásgyűjtésbe itt Magyarországon is, amiben 
kérik, hogy a magyar parlament ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Azt nyilatkozta akkor a 
vezető, hogy „Románia EU-kompatibilis törvényeket hoz, de azokat nem tartja be. Azt várjuk, 
hogy a magyar kormány gyakoroljon nyomást, hogy a románok tartsák be a saját 
törvényeiket.” Ehhez képest az történt, hogy a kormánypártok egyik magas rangú vezetője 
gyakorolt nyomást az egyesület vezetőjére, hogy ezt az aláírásgyűjtést hagyják abba, mert ez 
kellemetlen a Fidesznek. 

Önálló magyar nyelvű egyetem Délvidéken. Korhecz Tamás elnök úr volt körülbelül 
egy éve a vendégünk, akkor hallottunk erről sokat, hogy vannak kezdeményezések, illetve 
pozitív fejlemények azzal kapcsolatban, hogy egy egységes magyar felsőoktatási intézmény a 
Délvidéken létrejöhessen. Most jelenleg nyolc helyen van széttagolva a magyar nyelvű 
oktatás Délvidéken. Ezzel kapcsolatban van-e valami fejlemény, arra szeretnék rákérdezni. 

A diplomahonosítások ügye. Sok külhoni magyar fiatal azért nem tud hazatérni a 
tanulmányai befejeztével, ami egyébként alapvetően érdeke lenne a magyar államnak, és 
főszabály szerint erre is biztatjuk az itt tanuló külhoni magyar fiatalokat, mert vagy túlságosan 
drága a diploma honosítása, vagy túlságosan bonyolult, vagy mind a kettő. Délvidéken 
például a Szekeres László Alapítvány ezt nagyon helyesen és kedves gesztusként megtéríti a 
honosítóknak, de ettől függetlenül ezt előre ki kell fizetni és végigcsinálni az eljárást.  
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Hadd idézzek önöknek egy konkrét esetet. A Magyar Remény Mozgalomnak az egyik 
ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóján Szabadkán részt vett egy hölgy, Gilicze Zsuzsannának 
hívják, ő a Szegedi Tudományegyetemen általános szociális munkás diplomát szerzett. Ez 
viszonylag hiányszakma egyébként Szerbiában, magyar nyelven nem is lehet tanulni. Itt 
szerzett oklevelet, és mint elmondta, a diplomáját magyar és angol nyelven állították ki neki, 
de Szerbiában nem, viszont az Európai Unió területén bárhol elismerik az oklevelet. Odahaza 
egyébként a Belgrádi Politológiai Egyetemen kellene honosítani a diplomáját, szerb nyelven 
különbözeti vizsgákat tenni ahhoz, hogy ezt az oklevelet elismerjék neki. 

Horvátországgal már ’97-ben kötöttünk egy ilyen kölcsönös diplomaelismerési 
egyezményt, amikor szintén nem voltak az EU tagjai. Én úgy gondolom, hogy ezt Szerbiában 
sem lenne nehéz tető alá hozni. Ezzel kapcsolatban történt-e már valami, ha nem, akkor 
kívánnak-e ez ügyben lépni? 

Ja, és hát Ukrajnáról is beszéljünk, ott még a tudományos fokozatok elismerése is régi-
régi probléma, ezt a pedagógus szövetség, azt hiszem, számos alkalommal már önöknek 
jelezte. Ott még annyira nevetséges a dolog, hogy semmilyen diplomát, illetve tudományos 
fokozatot nem lehet automatikusan honosítani, ami csak külön érdekes, például a magyar 
nyelv tanulmányi végzettség esetén, amit egyébként utána ukrán nyelven kell honosítani.  

Részképzésekkel kapcsolatban. Az egyik határon túli magyar diákszervezet 
felvetéseként érkezett hozzám, ezt inkább csak kérdésként teszem fel. Van egy viszonylag jó 
részképzési rendszerünk, azt hiszem. Az a felvetés, hogy nem lehetne-e egy olyan egységes 
részképzési rendszert létrehozni - azt hiszem, ez Magyarország vagy a minisztérium feladata 
lenne -, ami lehetőséget biztosítana arra vagy keretet, hogy a külhoni felsőoktatás 
intézményeinek a diákjai ne csak magyarországi, ne csak egyirányú részképzési lehetőségek 
legyenek, hanem mondjuk Ungvárról is lehessen menni Kolozsvárra vagy a Sapientiáról 
mondjuk a Selyére valamilyen egységes részképzési rendszer keretében.  

Nekem ennyi kérdésem lenne, és arra kérem tisztelettel miniszter urat, hogy 
szíveskedjen mindegyikre válaszolni, és ne hozzon abba a helyzetbe, hogy kénytelen legyek 
esetleg újra szót kérni. Ez néha elő szokott fordulni itt a bizottságban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előadás vagy a tájékoztató fél óra volt, a kérdés 

negyedóra. Kalmár Ferenc képviselő úr jelezte, hogy 11 órakor el kell mennie, ezért Csóti 
György előtt, illetve alelnök úr előtt adjuk meg neki a szót. 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A következőket szeretném mondani, kérdezni 
önöktől. Az első megjegyzésem talán miniszter úrhoz fűződik. Említette miniszter úr a 
kolozsvári magyar kulturális napokat, és hogy van, akivel lehet szövetségeket kötni 
Romániában. Ilyen típusú magyar napokat rendeztek egy évvel korábban Brassóban is. Az a 
meglátásunk, hogy ott lehet rendezni meg ott lehet szövetségeket kötni, ahol a többség 
hatalmi szempontból, mondjam úgy, hogy kényelmes helyzetben van, hiszen messze 50 
százalék alá esett a magyarság száma. Brassóban 8-10 százalék, Kolozsváron is nem éri el a 
30 százalékot, Marosvásárhelyen pedig közel 40 és 50 százalék között van, ami azért jelentős. 
Ezzel számolni kell a jövőben is. 

A másik nagyon fontos dolog, amit miniszter úr említett, az egyházi kárpótlás. Ez 
valóban nagyon fontos. A jelenlegi román kormány reakciója is eléggé furcsa és ideges, főleg 
itt az archívumok területén, ami, ahogy említette miniszter úr a Batthyaneumot, egy nagyon 
fájó pont. Én emlékszem, gyerek voltam, mikor szüleim révén ismertük az akkori 
gyulafehérvári püspököt, és bizony sírva mondták, hogy miket vittek el a Battyhaneumból 
állami irattárakba, és most pedig a román parlamentben elhangzott, hogy az a veszély áll fenn, 
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hogy majd történelmet hamisítanak, ha visszaadják ezeket az iratokat. Ebben valahogy kellene 
lépni, és a kérdésem az, hogy milyen lehetőségeink vannak egyáltalán ezen a téren. 

A másik kulturális területet érint, és ez időtlen idők óta probléma. Én itt felemlítettem 
ezt a kérdést már kulturális személyiségeknek, akik a bizottságunknak vendégei voltak, és 
most is önnek is említem. Az ember bemegy egy múzeumba például Erdélyben vagy akár 
Felvidéken vagy bárhol, az életben meg nem tudja, hogy azt a kulturális létesítményt vagy 
műemléket magyarok építették vagy milyen magyar kulturális vonatkozása van. Legutóbb a 
vajdahunyadi várban voltam, ahol ember meg nem mondta volna, hogy a Corvin család 
magyar királyt adott, nem is akármilyet és nem is egyet, meg hadvezért és így tovább. Ez a 
történelemhamisításnak egy módja, és lehet, hogy ezt a megközelítést inkább szakmai úton, 
történészeken keresztül lehetne megoldani. 

Még egy nagyon fontos dolog. Az identitás megőrzésének egyik alapvető tantárgya a 
történelem. Tapasztaltam dél-tiroli utam során ebben az évben, hogy német és olasz 
történészek közösen írtak történelemkönyveket, amelyekből tanítanak Dél-Tirolban az 
iskolákban, úgy az olasz, mint a német iskolákban. Ilyen jellegű akció francia-német 
vonatkozásban is megvolt. Úgy hallom, de itt szeretnék rákérdezni, hogy így van-e, tud-e 
miniszter úr erről, hogy magyar-szerb viszonylatban is van-e ilyen kísérletezés vagy van-e 
ilyen kezdeményezés, hogy közös történelemkönyvet írni. 

Amit tudunk, hiszen szintén itt, ebben a bizottságban osztottak egy pár hónappal 
ezelőtt egy Székelyföldön megírt történelemkönyvet, ami A székely nép története címet viseli, 
és általános iskoláknak szánták, ami tudomásom szerint Romániában elég nagy port kavart 
fel, hogy nem a hivatalos trendet követi. Lehet, hogy ebben a dologban is kellene lépni, sőt 
biztos is. Vannak bizonyos tapasztalataim, hiszen Szegeden szerveztünk szerb, román és 
magyar történelemtanároknak olyan szemináriumokat, amelyek közelebb hozzák az 
értékeléseket és a történelemtanítás problematikáját. Voltak eredményei ennek. 

Továbbá meg szeretném kérdezni, hogy mennyivel tervezik növelni a határon túli 
oktatásra fordítható támogatások összegét jövőre.  

Ennyi. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenekelőtt én is megköszönöm miniszter úr beszámolóját, és egyben 
köszönetemet, köszönetünket fejezzük ki az eddigi erőfeszítésekért, amelyeket a határon túl 
élő nemzettársaink ügyében kifejtettek az elmúlt években. Nagyon-nagyon fontos, amit most 
mondok, az összhangban van miniszter úr bevezetőjével, itt már többször elmondtam a 
bizottságban is, egy definíció, hogy az elszakított nemzetrészek ügye, a leginkább ismert 
kifejezéssel határon túli magyarok ügye egy speciális belügy, aminek külpolitikai vonatkozása 
van. Szóval ez a kiindulópont, ahogy a dolgot, ahogy a kérdést kezelnünk kell.  

A külügyi vonatkozásokat kezeli a Külügyminisztérium, viszont az egész mint 
speciális belügy teljes mértékben egy kormányzati feladat, amelynek egy horizontális 
együttműködési rendszere kell hogy működjön, és létre is jött három évvel ezelőtt egy 
koordinációs bizottság államtitkári szinten. Erre szeretnék rákérdezni. Tudom, hogy ez nem 
az EMMI feladata, hanem a KIM feladata, a KIM-nél működő államtitkárság feladata, hogy 
ezt végezze, csak hogyan látja miniszter úr ezt a működést, működik-e egyáltalán ez a 
koordinációs bizottság, hiszen rendkívül fontos, hogy összehangoltan, koordináltan történjen 
az elszakított nemzetrészek támogatása és a velük való kapcsolattartás. Ez egy konkrét 
kérdésem, hogy ez működik-e rendszeresen, és ha nem, akkor hogy lehetne hatékonyabbá 
tenni. 
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Egy másik kérdés pedig vagy inkább javaslat, ami az egyházi ügyeket illeti. Köztudott 
már, legalábbis a szakértők vagy az odafigyelő emberek számára, hogy Romániában gomba 
módra szaporodnak a hagymakupolás templomok. Miközben a kormányzat feladata, 
kötelessége, hogy az Erdélyben vagy máshol működő magyar egyházakat támogassa - és most 
maradjunk Erdélynél, maradjunk Romániánál -, hogy az egyházak kárpótlása felgyorsuljon, 
folyamatosan föl kell hívni a figyelmet arra a diszkriminációra, amely a magyar egyházakat 
sújtja ezen a területen. De úgy gondolom, hogy nemzetközi színtéren - ez kétoldalú, amit most 
mondok, ez nem működik, nincs értelme - rá kell mutatni az ortodox bazilikák tömegére, mert 
tényleg bazilikaméretű templomokat építenek olyan falvakban, kisvárosokban, ahol a 
magyarság nemcsak többségben van, hanem színtiszta magyar vagy 80-90 százalékban 
magyar, és odatelepítenek vagy zárdákat... Szóval ismerjük a folyamatot. Én azt gondolom, 
hogy ahol lehet, föl kell hívni a figyelmet a nemzetközi színtéren, hogy ez a jele a szándékos, 
tervezett, eltökélt asszimilációs folyamat kierőszakolásának és az etnikai viszonyok tudatos 
megváltoztatásának, mert ez egy pontos jele annak, hogy már előre építik a templomot oda, 
ahol még csak egy-két román család él vagy egy sem. 

Ami a feliratokat illeti, Kalmár Ferenc képviselőtársamhoz csatlakozva tényleg erre is 
oda kell figyelni. Az Isonzó völgyében voltam nyár elején, és most nem emlékszem pontosan 
a kápolna nevére, amelyet az osztrákok építettek, de a templom falán, a kápolna falán a felírt 
nevek, nem tudom én, hány ezer magyar, osztrák és más nemzetiségű halott van ott, de 80-85 
százalékban magyar nevek vannak. A múzeumvezető vagy az őr hívta fel a figyelmünket, 
hogy miért nincs magyar prospektus, tájékoztató, mert van szlovén, van olasz, van német, de 
magyar nincs. Szent-Iványi István figyelmét fölhívtam erre. Mondhatom, hogy sok ilyen 
példa van, Szepességről is beszélhetnék, színtiszta magyar vonatkozású kastélyokban, 
kiállításokon, képeken - magyar képek - csak át van festve a magyar arisztokrata neve, és 
valami hülyeség van alá írva, le van takarva a festményen. Ilyen dolgok vannak. Tudom, hogy 
ez marginálisnak tűnik, de amikor ilyen dolgokkal foglalkozunk kulturális ügyekben, akkor 
erre is oda kell figyelni.  

Az ortodox templomok mértéktelen terjedésére mindig föl kellene hívni a figyelmet, 
nekem ez a véleményem, de az első kérdésem a legfontosabb, a tárcaközi horizontális 
koordináció működik-e, és ha nem, akkor tisztelettel kérem miniszter urat és a minisztériumát, 
hogy lépjenek ez ügyben, hogy ez hatékonyan működjön. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Négyen jeleztek még. Hidvéghi Balázs alelnök úr! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm 

miniszter urat, államtitkár urat, főosztályvezető urat, egyben elnézést kérek a késésért, de 
eltévedtem a Parlament folyosóin, még szoknom kell a pontos elhelyezkedését a teremnek. 

Először is hadd kezdjem azzal hogy köszönetet mondjak miniszter úrnak, államtitkár 
úrnak azért az elkötelezett kiállásért a határon túli magyar ügyekben, amit mutatnak. Ez nem 
új keletű, nagyon sokat jelent. Nagyon örülök annak, hogy ilyen gyakran vannak határon túli 
területeken iskolákban, egyházaknál, kulturális eseményeken. Rendkívül fontos dolog, 
úgyhogy a magam nevében, de talán a bizottság nevében is mondhatom, hogy ezt nagyra 
értékeljük. (Kalmár Ferenc András távozik az ülésről.) 

Négy kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a szórványmagyarság támogatásával 
kapcsolatos, elsősorban oktatási intézményekről van szó. Azt látjuk, hogy sokszor azon dől el 
egy-egy szórványterületen, hogy lesz-e ott magyar jövő vagy nem, hogy van-e iskola, oda 
járnak-e gyerekek, mi az a nyelv, amin szocializálódnak, és ahogy aztán a kapcsolataikat, 
életüket alakítják és továbbélik. Sokszor olyan konkrét és praktikus kérdések merülnek föl, 
amikor az ember határon túl jár, hogy például ha buszoztatni lehetne a gyerekeket, ha lenne 
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olyan szolgáltatás, hogy összegyűjtsék a magyar gyerekeket egy szórványterületen, akkor 
megoldhatóvá válna az, hogy mondjuk magyar iskolába járjanak, de ha ez nincs meg, akkor 
nem tudják, mert nincs meg az az anyagi lehetőség például a családokban. Ezt csak egy 
példának hozom. Van-e arra lehetőség, hogy akár ilyen szintre menve is a magyar kormányzat 
támogassa ezeket az intézményeket?  

Nekem azt mesélte Kallós Zoltán bácsi nemrég Válaszúton, amikor meglátogattam 
nyáron, hogy ők már száz éve is kisebbségi sorban éltek ott azon a részén a Mezőségnek, ahol 
akkor is román többség volt, és mutatta nekem az akkori térképet meg a mostanit, és büszkén 
elmondta, hogy igenis van lehetőség és mód arra, hogy a szórványban is megmaradjanak. 
Talán a legkiválóbb példája az ő intézménye ennek. Mindenképpen szeretném kérdezni és 
mondani is, hogy ennek a résznek, tehát a szórványnak a támogatása milyen fontos 
véleményem szerint. 

Egyetértek teljes mértékben Kalmár Ferenc képviselőtársammal, ő már elment, a 
levéltárak ügyét írtam föl magamnak második pontban. Ezzel tisztában vagyunk, hogy itt 
milyen fontos dologról van szó, milyen lehetőségei vannak akár a kormányzatnak, és itt most 
már európai fórumokra gondolok, akár európai bírósági fórumokra, közvéleményre, vagy van-
e lehetősége mondjuk ennek a bizottságnak, a parlamenti képviselőknek, hogy ezt az ügyet 
dűlőre jutassák vagy valami áttörést el tudjunk érni, mert egy égbekiáltó dologról van szó, 
elsősorban Románia esetében.  

A harmadik kérdésem Kolozsvárhoz kapcsolódik. Úgy tudom, hogy megkeresték a 
minisztériumot, már talán Halász államtitkár urat olyan jellegű javaslattal, hogy Kolozsváron 
kulturális intézetet lehetne létrehozni, és tudomásom szerint a református egyház Kolozsváron 
rendelkezik is olyan ingatlannal vagy ingatlanokkal, melyek akár ilyen célra és valamilyen 
ügyes megoldással hasznosíthatók lennének. Kérdezem, hogy ez ügyben van-e valami 
előrelépés, tényleg konkrét tervről van-e szó, vagy csak egy tapogatózás volt. Úgy tudom, 
hogy a főkonzulátus ez ügyben tárgyalt a minisztériummal. Mindenképpen nagyon fontosnak 
gondolnám, amennyiben igen, hogy akár az egyházak bevonásával, de valami ilyesmit létre 
tudjunk hozni. 

Lehet, hogy Kolozsváron azért van most egy jobb helyzet, mert egyrészt van egy 
normális polgármester Emil Boc személyében, másrészt valóban, ahogy szintén elhangzott, 20 
százalék alatt van a magyarság, hogy ha a diákokat odaszámoljuk, akkor talán egy picit több, 
de mindenképpen egy kisebbségi helyzetben vannak. Azt gondolom, hogy ehhez képest 
Marosvásárhelyen valóban egy csatatérként élik meg a románok azt a szituációt, ami ott van. 
Elsősorban egyébként mondom mindannyiunknak, hogy vissza kellene szerezni a 
polgármesteri széket magyar kézbe, és akkor könnyebb lenne nyilván a kulturális fesztivált is 
a városban tartani. Úgyhogy ez volt a harmadik. 

Utolsó kérdésem pedig a Mária-úttal kapcsolatos. Ez össz Kárpát-medencei 
kezdeményezés. Magyarországon látjuk már ennek kiépülőben lévő kezdeményeit. Mennyire 
tudjuk ebbe bevonni a határon túli Mária-kegyhelyeket, és mit tud ebben a minisztérium tenni, 
van-e szerepe és lehetősége? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Ferenc alelnök úr! 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm. Miniszter úr nagyon tartalmas 

előadásában említette, hogy a határon túli magyar színházak és néptáncegyüttesek 
35,5 milliós támogatást kapnak, a kérdésem, hogy a jövő évi tervezésnél nőhet-e ez, illetve 
lenne egy javaslatom a modellt tekintve, ami nem csak erre a két területre lenne alkalmazható. 
Mint ahogy a határon átnyúló EU-s projekteknél vannak ezek a tükörprojektek, hogy partnert 
kell keresni és együtt szervezni, egy ilyen egymásra való tekintettel való támogatási rendszer 
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kialakítása. Tudom, hogy limitálva van, tehát mindenre nem vonatkozhat, de a mi 
tapasztalatunk Nyíregyházán az, mert nagyon sokat fordítunk anyagi, erkölcsi támogatást, 
figyelmet a határon túli magyarokra, mindig hívunk vendégeket, mindegyik színházzal - 
Beregszász, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti - élő kapcsolatunk van, nem beszélve a 
néptáncegyüttesekről.  

Megrendeztük most már harmadszor a „pulyabált”, 650 gyerek táncolt Nyíregyházán. 
Mi finanszírozzuk, ez a megye, és nagyon szívesen jöttek volna határon túlról is. Mindig egy-
egy vendéget tudunk hívni. Lehetne ezt bővíteni, mert nagyon szeretnék ezt ott határon túl, 
nyilván itt a határ menti térségekről van szó elsősorban, de lehet Székelyföldről is, hiszen 
onnan is hívunk meg. Minden programunk így megy. Tehát most volt a „gasztrocsata”, a 
„tirpák fesztivál”, volt a „Nagykárolyból Nagybánya”, azelőtti héten a „Kóstolja meg 
Magyarországot!”, szintén három határon túli csapat főzött. Jövő héten lesz a magyar 
népmese napja, hogy csak a legfrissebbeket mondjam. Itt tavaly is egy profi mesemondót is 
hívtunk, meg gyerekeket is tanárokkal. Sokkal nagyobb lenne az igény. Tehát nem tudjuk 
őket - hogy mondjam - finanszírozni meg fogadni szálláshely szempontjából. Nyilván ezt 
körbe kell nézni, hogy milyen területen, de nagyon hasznosnak tartanám, hogy különösen 
azok az önkormányzatok, ahol kiterjedt testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatrendszer van - 
ezen keresztül én azt érzékelem, az tapasztalható -, hatékonyabb többlettámogatást tudna a 
kormány is adni, többet kihozni egy ilyen partnerséggel. 

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

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen én is miniszter úr beszámolóját. Nyilván tekintettel arra 
a feladatkörre és arra a felelősségre, amit miniszter úr visel a nemzetpolitikában, azt 
gondolom, hogy egy tárgyilagos beszámolónak lehet tekinteni, amit ön elmondott, ezt én 
tudomásul is veszem. Engedje meg, hogy tegyek néhány megjegyzést és fölvetést. 

Az első: én is hajlottam volna, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemről szóljon, 
miközben tudom, hogy ez persze nem a minisztérium dolga, de ennek kapcsán azért hadd 
mondjam el, miniszter úrnak nyilván van ráhatása az egész történésre, hogy én nagyobb 
aktivitást várnék el a kormányzattól úgy összegészében. Most nem csak azért említem meg, 
hogy sajnálom, hogy miniszterelnök úr a közös kormányülések gyakorlatát nem tartotta jónak, 
de azt még inkább, hogy ehelyett nem lett más, mert istenem, hát az előző nyolc év, ez se jó, 
de valami olyasmi, ami egy rendszeres találkozási lehetőséget adna és ügyeket felvetni. 
Ugyancsak a kisebbségi vegyes bizottságról tett említést miniszter úr, ami az ön tárcáját illeti, 
de hogy ezek is leginkább nem üléseztek vagy ha üléseztek, akkor nem sikeresen. Valamilyen 
módon meg kellene találni a formáját, hogy érezzék a román vezetők, hogy igenis ez egy napi 
kérdés is.  

Miniszter úr is, ha román kollegájával találkozik, hisz ismerjük, hogy éppen az 
Oktatási Minisztérium nagyon nagy ráhatással van itt az orvosi egyetem magyar 
intézményeinek létrejöttében, illetve ennek az akadályozásában, hogy így mondjuk, tehát a 
kétoldalú kapcsolatokban a kollegájával vagy a minisztérium vezetőivel való találkozón 
mindenképpen nagyobb aktivitást és adott esetben több nyilvánosságot is javasolnék. Jól 
tudjuk, hogy ha nincs nyilvánosság, akkor kevésbé érzik fontosnak, vagy úgy gondolják, hogy 
ez talán nekünk magyar oldalon annyira nem is fontos. 

Hasonlóképpen gondolom szlovákiai irányba, ahol az elmúlt években az 
államnyelvtörvényről, a kisebbségi nyelvhasználati törvényről nincs szó kétoldalú 
kapcsolatokban vagy találkozásokkor, beleértve a miniszterelnöki találkozókat is. Meg se 
említődnek ezek a dolgok, nem hozzák szóba, de hát leginkább mondjuk a miniszterelnök 
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találkozóit előkészítően kellene erről szólni. Korábban az EBESZ kisebbségi főbiztosa egy 
állandó, összehangolt nyomás alatt volt, magyar diplomáciai, külügyi, kormányzati és minden 
érintett tárca, amely ebben szerepelt, tevékenykedett is és aktív volt. Most ő se érzi úgy, hogy 
neki ebben aktívnak kellene lennie, vagy talán a szlovákok például jobban meggyőzik őt. 
Ezért tehát én azt gondolnám, hogy próbálja miniszter úr érvényesíteni a befolyását, vagy 
legalábbis fölvetni, hogy ezekben a kérdésekben több kell. 

Itt már szó volt az előbb a szórványoktatásról. Én csak kérdezném, hogy a 
csángóoktatás körül - ez nem a miniszter úrnak összegészében a feladatköre - van-e a 
minisztériumnak valamiféle kapcsolata, hogy hogyan zajlik és mi zajlik, vagy ha nincs, akkor 
lehetne-e tartalmilag, egyáltalán az egészre való ráhatással. Azt gondolom, hogy nagyon 
fontos lenne, hogy ez ne álljon le, vagy ne tűnjön el, vagy ne haljon el, vagy ne szűnjön meg, 
hiszen azért minden ellentmondásával együtt, ami ott történt az elmúlt egy-két évtizedben, az 
nagyon-nagyon nagy előrehaladás. 

Engedje meg, hogy Kárpátalja vonatkozásában a figyelmét fölhívjam. Tudom, hogy az 
Ungvári Nemzeti Egyetemen zajló magyaroktatás nem a szíve csücske a mai kormányzatnak 
semmilyen formájában, de azért szeretném mondani - ha munkatársai megtették ezt és ön 
tudja, akkor persze csak elmondom itt hangosan a bizottsági ülésen, de ha nem, akkor nézze 
meg -, hogy 25 éve alakult a Hungarológiai Központ, 50 éve nyílt meg az első magyar 
tagozata az Ungvári Nemzeti Egyetemen, 20 éves a Kárpátaljai Magyar Tudományos 
Társaság, 15 éves a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, és 5 éve 
működik a magyar tannyelvű humán és természettudományi kar az Ungvári Nemzeti 
Egyetemen. Én azt gondolom, hogy ezek az évfordulós számok annyit mindenképpen 
megérdemelnek, hogy azokat, akik ebben szerepet játszottak és egyáltalán, ezeket valamilyen 
módon, ha másképpen nem… Tudom, hogy anyagi támogatást a kormányzat nem kíván adni, 
de legalább az elismerést a miniszter úr részéről nagyon jónak gondolnám. Ezért javasolom 
önnek, hogy ezt tegye meg vagy legalábbis gondolja meg. 

Engedje meg, hogy elmondjam, a Nemzeti Kulturális Alap körül olyan információink 
vannak, hogy mind a miniszteri keretből, mind a kollégiumi döntésekben az idén kevesebb 
támogatást kapnak határon túli pályázatok, és a nyertes pályázatok jelentős része pedig 
többnyire a Fidesz partnerszervezeteihez köthető civil szervezetek adták be, KMKSZ 
alelnöke, Erdélyi Magyar Néppárt széki vezetői és még egyebek.  

2013-ban nem volt pályázat, legalábbis eddig, ami a határon túli épített örökség 
védelmének megóvását szolgálta volna, bár amit most említett konkrétan, azok lehet, hogy 
ebben vannak, ezt nem tudom, ön említette néhány templom konkrét építését, de mindenesetre 
a konferenciákon túl nagy támogatások nem voltak. 

Nem a személyeskedés célzatával mondom, csak tekintettel arra, hogy pénz az mindig 
kevés van, hogy mondjuk a korábbi kulturális államtitkár úr és mai kormány-főtanácsadó, 
Szőcs Géza 3 millió forintot kapott a Ha a polip szuszog Kolozsvárott című könyve kiadására. 
Ezt azért említem meg, merthogy más határon túli kiadók átlagban 3-400 ezer forint 
támogatást kapnak egy kötet megjelentetésére. Hasonlóképpen furcsának gondolom, hogy a 
Külügyminisztérium 14 millió forintos pályázatot nyert el, és ennek keretében az ungvári 
főkonzulátus szervezte, szervezi a Csárdáskirálynő darabot. Nagyon helyes, hogy a 
Csárdáskirálynőt megszervezik és megrendezik, de hát tekintettel a pénzügyi helyzetre, talán 
a 14 millió forint egy kicsit sok erre. 

Köszönöm szépen még egyszer a beszámolóját. Ennyit kívántam szólni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Alelnök Urak! Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Miniszter Úr! Én is köszönöm a 
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beszámolóját, bár ezt képviselőtársaim megtették. Amikor készültem erre a mai felszólalásra, 
nyilván áttekintettem a 2012. május 7-ei beköszöntőjét miniszter úrnak, hiszen azt gondolom, 
hogy egy másfél év távlatában praktikus áttekinteni azt az ívet is, azzal, hogy egy egészen új 
típusú, új felfogású tárcavezetés állt neki ennek a munkának, hogy gyakorlatilag most a ciklus 
vége előtt néhány hónappal meddig jutottunk. 

Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Én szeretnék néhány kérdést ezzel 
kapcsolatosan nyilván feltenni, kiegészítve azt is, amit képviselőtársaim mondtak, azzal 
együtt, hogy azt szeretném megjegyezni, hogy nyilván a szimbolikus térben szerintem sokat 
léptünk előre, ugyanakkor nekem hiányérzeteim pontosan abban vannak, és a kérdéseim is 
leginkább erre vonatkoznának, amelyet lehet, hogy nem éppen miniszter úrnak kell pontosan 
látnia, de azt gondolom, hogy az a tárca, amit ön vezet, és amely számtalan feladattal 
rendelkezik, arról én úgy gondolom, hogy nyilván mindannyiunknak a közérzete alapvetően 
abban van, hogy ennek a részletei és a hétköznapokban ennek a megoldásai hogyan történnek. 

Kicsit ez kapcsolódik ahhoz is, amit Csóti képviselőtársam mondott, hogy végül is a 
nemzetpolitika egy olyan belpolitika, aminek külpolitikai vonatkozásai vannak. Ezért 
alapvetően a Kárpát-medencei térben történő kooperációról szólnának a kérdéseim. 
Egyrészről arról, ami a civil támogatásokat jelenti, hogy hogyan látja miniszter úr, hogy 
együtt azzal is, hogy a következő év nyilván egy választásokkal teli év lesz, hogyan állhatunk 
a 2014-es év elé, ami reményeim szerint a civilek, főleg az anyaországi, de a különböző 
határon túli törekvésekeit segíti, illetőleg a határon túli szervezetek támogatását jelenti.  

Ehhez kapcsolódik a következő, és azért megyek ilyen sorrendben, mert igyekeztem 
egy olyan formát választani, ahol lehetőség szerint inkább alfabetikus sorrendben tegyem fel 
ezeket a kérdéseket. 

A másik a csángóoktatásra és pasztorációra vonatkozik. Egy elég jelentős átalakítás 
történt a csángóoktatási rendszerben. Mennyire látják megnyugtatónak azt, amit 
képviselőtársaim is említettek, hiszen egy közös érdek az, hogy magyar nyelvű oktatás főleg a 
szórványterületen erőteljes legyen. 

A harmadik az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos. Sokszor felmerül az, hogy ott, ahol 
nem lehetséges, már kihasználatlanul állnak egyházi ingatlanok, amit visszakaptak határon 
túl. Felvetették többen ottjártamkor is, hogy tudnának-e az irányba lépést tenni, hogy 
esetlegesen más - gondolok itt szociális vagy egészségügyi feladatokra - szolgálatába állítják 
ezeket az ingatlanokat. Tenne-e ez ügyben a tárca lépéseket? 

A negyedik az Európai Unió. Nyilván egy következő EU-s költségvetési időszakra 
készülve folynak-e abban egyeztetések, amelyek a szomszédos országokkal közös projektek 
előkészítését jelentik vagy egyáltalán a finanszírozási lehetőségeit? 

A következő kérdésem, amiről nem esett szó, tudva azt, hogy nem konkrétan a 
bizottságunk feladatkörébe tartozik, de szerintem azért ide is tartozik, ha már 
nemzetpolitikáról beszélünk, ez a hazai nemzeti kisebbségek kérdése. Én magam tavaly 
májusban azt a kérdést tettem fel, hogy mennyire látja megnyugtatónak a választási 
rendszerben azokat - próbálok szofisztikált lenni - a lehetőségeket, amik mondjuk a hazai 
nemzetiségek starthoz állását jelentik a következő parlamenti választáson. Megnyugtató-e ez 
abban az igényben, hogy valóban valamennyi hazai nemzeti kisebbség parlamenti 
képviselettel rendelkezzen? 

A következő. Az Ojtozi-szoros kérdésében szeretném felhívni a tárcájuk figyelmét. 
Jövő évben 100 éves évfordulója lesz az első világháború kitörésének. Ehhez kapcsolódik a 
kérdésem. Nyilván ez nem csak és kizárólag hazai, hanem Kárpát-medencei emlékek 
felújítását, egyebet jelenti. Ebben kívánnak-e valamilyen koordináló vagy egyéb lépéseket 
tenni? Ehhez kapcsolódik konkrétan az Ojtozi-szoros kérdése, hiszen itt egy olyan emlék van, 
ahol első, második világháborús magyar, német, szovjet, román katonák sírjai domborulnak. 
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Ebben civil kezdeményezések indultak, és ebben szeretném miniszter urat és munkatársait is 
megnyerni annak, hogy legyenek támogatói. 

Az utolsó kérdésem a PannonForrás. Mi lépett a PannonForrás helyébe, amely 
alapvetően éppen a felnőttszakképzés kérdéseit és egyáltalán a felnőttszakképzést segítette a 
Kárpát-medencében? Ennek a helyébe mi lépett, és az, ami új szervezetrendszer lépett, 
mennyiben megnyugtatóan látja el távlatosan ezeket a feladatokat? 

Miniszter úr, köszönöm önnek is és a munkatársainak is, elnök úrnak is és alelnök 
uraknak a figyelmet. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat megkérdezem, hogy van-e még kérdés. 

(Jelzésre:) Egy kérdése van még Szávay Istvánnak. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Elnézést, hogy visszavettem magamhoz a 

szót. Egy nagyon rövid dolgot átugrottam itt a sok és bonyolult jegyzetemben. Egy viszonylag 
friss dolog, amit most így elkezdek mondani, és aztán a következő félévben majd számos 
alkalommal fel fogom rá hívni a figyelmet. Ez a „Hűség oszlopának” az ügye most 
Temesváron. Nem tudom, hogy erről értesült-e már miniszter úr vagy a munkatársai. Nagyon 
röviden, egy újabb magyarellenes provokáció készül. Egy olyan emlékművet kívánnak most 
Temesvárra, a forradalom városába visszahelyezni, amit annak idején az osztrák 
önkényuralmi rendszer az 1850-es években emelt annak tiszteletére, hogy Temesvár és védői 
a magyar szabadságharc során milyen dicső módon ellenálltak a magyar ostromnak. Ezt az 
emlékművet kívánják most a város központjába visszahelyezni. Helyi magyar szervezetek, az 
RMDSZ, de más szervezetek is már tiltakoztak ez ellen. Én őszintén bízom benne, hogy a 
magyar kormánynak lesz ebben a kérdésben majd szava. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, éppen egy órát tartott a kérdések sora. 

Előzetes megbeszélésünk az volt a miniszter úrral, hogy előreláthatólag 11 órára be tudjuk 
fejezni a jelentést, beszámolót, illetve a kérdéseket és az arra adott választ. Úgyhogy ez nem 
sikerült. De gondolom, sikerült jegyzetelni. Át is adom önnek a szót. 

 

Balog Zoltán válaszai 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Valóban így van. Körülbelül ötven kérdést kaptam. Már most csalódást kell okoznom Szávay 
képviselő úrnak, amire azt a politikusi erényt szeretném gyakorolni, hogy amire kapásból nem 
tudok válaszolni, ott nem beszélek mellé, hanem utánanézek, és természetesen szívesen 
válaszolok rá. Tehát nem fogok minden kérdést megválaszolni, de nemcsak az idő szűkössége 
miatt, mert addig maradok, amíg a bizottság ezt igényli, hanem azért is, mert valóban olyan 
konkrét kérdések is érkeztek, amiknek utána kell nézni, hiszen az első kérdése az elnök úrnak 
az volt, hogy ennek a tárcának az együttállása mennyiben indokolt, mennyiben jó. Éppen 
ezért a konkrét, részletes ügyekkel az államtitkárok foglalkoznak, nekem más feladatom van, 
a koordináció és az áttekintés, de természetesen a válaszra minden képviselő jogosult. 
Úgyhogy amire nem tudok válaszolni most, azt a munkatársaim jegyezték, és arra írásban 
választ fogok adni azoknak, akiknek akár időhiány, akár információhiány miatt nem sikerült. 

Ha szabad itt rögtön az előző kérdésekhez hozzászólni, amik itt egy órán keresztül 
záporoztak, eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen én is szívesen ülnék azon az oldalon, 
tehát a panaszlistát én is tudnám növelni, hiszen egy olyan ügyről beszélünk, ahol az 
előrelépés sokszor úgy zajlik, hogy egy élő klasszikust idézzek, hogy - mondjuk így - 
visszanyomnak bennünket három lépést, és aztán előrelépünk egy lépést, és akkor azt 
megünnepeljük, miközben két lépéssel hátrébb vagyunk, mint korábban. Ez bizony sajnos 
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nemzetpolitikában gyakran előfordul, merthogy itt nem kizárólag a saját erőnkre 
hagyatkozhatunk, hanem bizony itt az együttműködésnek - a konfrontáció talán túl erős szó - 
és a határozott érdekérvényesítésnek egy olyan játéka a dolog, amit Csóti elnök úr itt az 
évtizedes tapasztalataival úgy fejez ki, hogy ez egyszerre belügy és külügy.  

Én most elsimítottam vagy kiegyenlítettem ezt a mondatot, ami az első Antall-
kormány idején a hármas prioritás. A hármas prioritásnál az a nehéz, hogy prioritás csak egy 
van. Ha hármas prioritás van, akkor az mindig egy feszültséget jelent, hogy akkor most 
melyik is az erősebb. Valóban így van, és ebben nyilván nemcsak külügyi, hanem belügyi 
bölcsességre is szükség van, hogy mikor kell az érdekérvényesítés erősítését megcélozni és 
mikor kell inkább az együttműködésre tenni. Ebből a szempontból vannak tapasztalataink is. 

Hadd mondjam azt még, ha ebben a bizottságban talán ez egy kétes babér is, hogy 
akik azt jósolták 2010-ben, hogy most itt egy ilyen soviniszta kormány érkezik, és akkor most 
úgy elromlanak a szomszédsági viszonyok, hogy itt nemsokára már Kárpát-medencei háború 
lesz, azok azért csalódtak, akik ezt várták, mert úgy gondolom, és különösen is az első három 
évre mondhatjuk, éppen Romániára, ahol a legnagyobb magyar közösség van, hogy 
kiegyenlített viszonyok voltak, és talán még azt lehet mondani, hogy az elmúlt 20 évben soha 
nem volt olyan jó a helyzet, mint ahogy jelenleg volt. Aztán ez elromlott, aztán ez majd 
megint vissza fog jönni. 

Számos országgal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy amikor a legradikálisabb 
lépést megtettük, és azért itt most egy évről van a beszámoló, de amiről önök beszélnek, 
azoknak minimum 90 éves történetük van, ha nem több, de ha arról beszélünk, ahogy 
említette képviselő úr, alelnök úr, hogy Válaszúton már 1920 előtt is kisebbségben voltak a 
magyarok, akkor nem 90 éves történetről beszélünk, hanem nem is tudom, mennyi, induljunk 
Bethlen Gábortól. Tehát egy évről beszámolni itt nehéz ebben az ügyben. Folyamatában kell 
nézni a dolgokat. De ahogy az elmúlt három évben a legradikálisabb lépést megtettük, egy 90 
éves adósságot törlesztettünk a magyar állampolgárság visszaállításával, és hogy ebből nem 
lett egy konfrontáció, mert úgy könnyű elkerülni a konfrontációt, hogy nem csinálunk semmit, 
de ha csinálunk is valamit és közben pedig sikerül a konfrontációt azért megvívható keretek 
között tartani, szerintem az egy lényeges dolog.  

Tehát valójában minden nemzetpolitikai beszámolónak ezzel kellene kezdődnie, hogy 
úgy indítottuk a kormányzásunkat, hogy a nemzeti összetartozás ünnepe, az alkotmányban a 
trianoni fájdalomról való méltó megemlékezés és egyébként az állampolgárság visszaállítása 
volt az a három nagyon döntő dolog, amivel indítottunk, és mindent ennek a fényében kell 
nézni, és ahogy Szili elnök asszony mondta, valóban a szimbolikus térben ezek nagyon erős 
mondásokat, és ha ezeket nem fordítjuk le hétköznapokra, ami mindig egy nehezebb és 
lassabb folyamat, akkor ezeknek az értéke is - mondjuk így - vagy a fénye is megkophat. 
Tehát az a célunk, hogy ez ne így legyen. 

A minisztérium egységéről szintén sokat lehetne beszélni, elnök úr. Rögtön azt 
említeném, hogy ha van olyan ügy, ami miatt érdemes egyben tartani ezeket a területeket, az 
éppen a határon túli magyarok ügye, hiszen olyan kapcsolódások vannak, amik egy 
minisztériumon belül könnyebbé teszik az együttműködést, még ha itt vannak is 
hiányosságok, hiszen nehezen ér össze ezeknek a különböző szakterületeknek, amiknek 
önálló súlya is van, a koordinációja. Én úgy látom, de hát természetesen önöknek a joga a 
kritika, hogy az elmúlt másfél évben talán erősödött ez a koordináció azzal is, hogy erre a 
koordinációra külön egy államtitkárt jelöltünk ki, nemcsak határon túli ügyben, hanem más 
ügyekben is, hiszen számos olyan ügy van, hogy csak egyet említsek véletlenül, a 
mindennapos testnevelés ügye vagy éppen a magyarországi egyházak ügye is, ami 
koordináció nélkül nem fog menni. 

Aztán itt szóba került a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság kérdése. Az, hogy milyen 
prioritásai vannak a magyar kormánynak, kifejezi azt, hogy tulajdonképpen három tárcaközi 
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bizottságunk van. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság, amely államtitkári szinten ülésezik 
évente egyszer vagy kétszer, szakértői szinten pedig, mondjuk így, hogy kéthavonta, és 
folyamatos a konzultáció. Éppen az a célja, hogy az összes tárca között összegyűjtse az 
intézkedéseket és összehangolja. A másik a Társadalmi Fölzárkózásért Felelős Cigányügyi 
Tárcaközi Bizottság. Szerintem ez is egy fontos prioritást jelöl. A harmadik pedig az Európai 
Koordinációs Bizottság. Tehát ez a három bizottság az, amely intenzív munkát folytat. 

Köszönöm elnök úrnak, hogy rákérdezett a 2014-es választási részvételre, regisztráció 
ügyére, satöbbi. Ez egy olyan kérdés lesz, amire itt konkrétan most nem fogok válaszolni, de 
természetesen az adatokat rendelkezésre bocsátjuk. Az aggodalmat, amit megfogalmazott az 
alacsony regisztrációval, én is osztom. Szerintem itt még kell egy fontos előrelépés. Majd 
talán a kihelyezett konzuli napok mintájára érdemes újra biztatni arra, hogy regisztráljanak 
azok, akik választani akarnak a 2014-es választáson.  

Ha megengedi, akkor itt azért mégiscsak elmondom, mert ebben a körben nyilván 
ismert, de a nyilvánosság számára nagyon kevéssé. Amikor készültem a meghallgatásra, 
akkor a munkatársaim is teljesen meglepődtek ezen, hogy ma Európában Magyarországon 
kívül huszonnégy európai uniós tagállam biztosítja külhoni állampolgárai számára a szavazati 
jogot. Ez több mint kétharmados többség Európában, huszonnégy tagállam. Akkor is 
biztosítja nekik, ha nem rendelkeznek belföldi lakcímmel. Tehát ez egy fontos szám. 
Huszonkét tagállam van a magyar szabályozáshoz hasonlóan. A külhoniaknak aktívan 
regisztrálni szükséges huszonkét tagállamban, tizenhét tagállamban van lehetőség levélben 
történő, postai regisztrációra. Mindamellett az Európai Unió országainak többségében, 
tizenhatban van lehetőség arra, hogy a külhoni választópolgár szavazatát szintén levélben, 
postai szolgáltatás igénybevételével juttassa el a hatóságokhoz.  

Ha ebben együtt tudunk működni… Bízom benne, hogy ebben a körben egyetlen párt 
sem támadja ezt a választójogot, amin persze lehetne finomítani, lehet majd ezen alakítani, 
más országok 5-10 éves tapasztalatok után tértek vissza arra, hogy hogyan is történjen akkor, 
amikor két szavazata van egy állampolgárnak, hogyan is történhet szavazás. Én ezt az 
anyagot, amit az Alapjogokért Központ bocsátott a rendelkezésünkre, szívesen átadom a 
bizottságnak, érdemes megnézni. Pontos kimutatás van arról, hogy mely országban, 
Ausztriától Szlovéniáig az Európai Unióban milyen módon lehetséges olyan 
állampolgároknak, külhoniaknak a szavazása, akik egyébként belföldi lakcímmel nem 
rendelkeznek.  

Tehát szerintem ez egy fontos érv a kezünkben, amikor mellette akarunk érvelni, hogy 
miért is tesszük ezt, hiszen tudomást kell venni arról, hogy Magyarországon a lakosságnak 
egy jelentős része - most itt számot nem mernék mondani - kritikusan viszonyul ehhez az 
ügyhöz. Azt hiszem, volt egy olyan pártelnök, aki ilyen szavakat engedett meg magának, 
hogy ne szeressük túl a határon túli magyarokat. Én nem gondolom, hogy ezen az úton 
kellene járnunk, de ez mindenképpen jelez egy olyan tendenciát, hogy ha napi szinten nem 
küzdünk meg iskolákban, kulturális tevékenységünkben azért, hogy egy mindennapi valóság 
legyen a határon túli magyaroknak a hozzánk tartozása, akkor bizony itt nagyon hamar eltűnik 
vagy csökken ez a típusú nemzettudat. 

Elnök úr kérdése a hétezer Magyarországon tanuló határon kívüli magyarra. Azt kell 
mondanom, hogy csökken ez a szám, és nem tudom, hogy ennek örülünk vagy pedig 
aggódjunk ezért, merthogy a célunk az, hogy olyan helyzetbe hozzuk a határon túli magyar 
nyelvű felsőoktatási intézményeket, hogy inkább ott tanuljanak a diákok, miközben nem 
akarjuk ezt az utat elzárni előlük. Egyébként az összes Magyarországon tanuló külföldi 
húszezer éves átlagban, húszezer fő. A célunk azt, ezt tűztük ki a Stipendium Hungaricum 
programmal, hogy megháromszorozzuk tíz év alatt ezeknek a számát, tehát ennek 
hatvanezerre kellene fölmennie.  
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Amit itt említett elnök úr is, Vietnám, Kína, tehát számos ország. Keleti nyitásnak 
nevezzük ezt a politikát, és a keleti nyitásban benne van Afrika is és Dél-Amerika is, mert 
hogy ha körbemegyünk a Földön, akkor az is keletre van, tehát a keleti nyitás azt jelenti, hogy 
a nem EU-s relációk megerősítése. Itt több ezer ösztöndíjat készít a magyar kormány és várja 
a külföldi hallgatókat, aminek egyébként indirekt módon nemzetpolitikai jelentősége is van, 
hogyha ők ideérkeznek. 

Szávay képviselő úr kérdéssorának nekifutok. Az önök pártjára jellemzően itt a 
komoly és komolytalan ügyek keverednek vagy komoly és komolytalan felvetések. Amit a 
„Határtalanul!” programra mondott, gondolom én, az iskolai programok kapcsán, az a 10 
százalékos teljesítés valóban nagyon alacsony. Itt azért tudni kell azt, hogy olyan módon 
alakul ma át a magyar köznevelés rendszere, amiről nyilván különböző állásponton vagyunk, 
hogy arra, hogy egységesen országos programokat úgy tudunk indítani, hogy ebben az iskolák 
belépését ne várjuk, ne legyen két-három csatornán keresztül - iskola, önkormányzat, 
minisztérium, közben még egy alap vagy egy alapítvány -, azért igazából most szeptember 1-
jétől nyílik lehetőség. Tehát a fenntartás éppen az elmúlt egy évben változott úgy, hogy egy 
iskolai évben két külön fenntartója volt az iskoláknak. Most ezzel az egységes fenntartással 
szerintem itt egy nagyobb léptékű teljesítésre lesz lehetőség. Ebben egyetértünk, hogy ez 
valóban egy alacsony teljesítés. 

A nevelési támogatások ügyénél én egyfajta ellentmondást érzek abban, hogy egyrészt 
sajnálja ezt a támogatást bizonyos szociális rétegektől, akiket etnikailag is beazonosít - téves 
beazonosítás -, vagy szociálisan vagy etnikailag, másrészt meg azt kéri számon, hogy miért 
nem növeljük az összeget. Van probléma ezeknek az összegeknek a folyósításával, és ebben is 
egyetértünk, hogy van szerintem, ezt a rendszert mi találtuk ki, mi vezettük be ’98 és 2002 
között, részben ez az összeg nem növekedett, részben pedig a szétosztó csatornákkal 
kapcsolatos problémák és minden más probléma is fölmerült, úgyhogy ebben az ügyben egy 
komoly előterjesztés készül a MÁÉRT novemberi ülésére. Tehát a Magyar Állandó 
Értekezletet össze fogja hívni a kormány, és itt kell megvitassuk azokkal, akik egyébként a 
kedvezményezettjei ennek. Alapvetően mondanám azt, hogy azért ezekben az ügyekben 
azoknak a véleményének a kikérése, akik érintettek az ügyben, elengedhetetlen. Ezt megtettük 
egyébként az elmúlt évben. Különösen is az egyházak fogalmaztak meg kritikákat ezzel 
kapcsolatban és ajánlottak egy másik rendszert. Ennek a rendszernek az áttekintése vagy a 
megvizsgálása, hogy ez egy jobb rendszer lenne-e, amit ők ajánlanak, folyamatban van, és 
hogy ha konkrét eredmények lesznek, akkor szívesen tájékoztatom a képviselő urat. 

A nemzeti jelentőségű intézményekre utalt képviselő úr. Ez is egy nagyon jó fölvetés 
és támogatjuk ezt a fölvetést. Erre is konkrét előterjesztés készül a novemberi Magyar 
Állandó Értekezletre, hogy mely intézmények milyen alapon tartozhatnak bele ebbe a körbe.  

A külföldi osztályzatok vagy egyáltalán a külföldi minősítések beszámítása. Kicsit 
lekezelően vagy leértékelően nyilatkozott itt a szomszéd országok rendszeréről. Nyilván nekik 
megvan a maguk rendszere, de valóban nehézséget okoz az, hogy mit és hogyan számítsunk 
be. Ezzel a jelenlegi felvételi eljárásban egy külön stáb foglalkozott a minisztériumban, hogy 
pontosan lássák - itt voltak is valóban kisebb anomáliák - azt a határon túlról Magyarországra 
jelentkezettek, hogy az ő pontjaik itt pontosan mit érnek, mi az, amit beszámítunk és mi az, 
amit nem. Szükség volt egyébként miniszteri intézkedésre is éppen Kárpátalja 
vonatkozásában, ahol az első körben hátrányosan számították a pontokat. Tehát egy valóban 
létező problémáról van szó. 

A marosvásárhelyi orvosi kar kapcsán hadd mondjam azt, hogy én ott jártam a 
helyszínen többször is és tárgyaltam ebben az ügyben. Itt ez egy jó kérdés, Szabó Vilmos 
vetette ezt föl, mint régi külügyes, azért pontosan tudja, mikor azt mondja, hogy a 
transzparencia segít. Azért én ezt relatív kijelentésnek tenném. Van, amikor segít, van, amikor 
árt. A transzparenciát nem mindig mi irányítjuk, hanem az rögtön mindenfajta manipulációkra 
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is ad lehetőséget. Tehát itt a háttérben azért folynak olyan tárgyalások, amik egy 
határozottabb fellépést jelentenek. Én magam egyébként azon a tüntetésen vettem részt 
államtitkárként, amikor kiálltunk a magyar nyelvű orvosi kar mellett, és aztán nem tudtam, 
hogy örüljek annak, hogy ez kevés sajtónyilvánosságot és transzparenciát kapott, vagy pedig 
sajnáljam, hogy nem mondták azt, hogy a magyar kormánynak egy tagja jelen volt, igaz, 
akkor még én államtitkár voltam, hogy itt előreszaladjak ezzel a kérdéssel, hiszen ezt többen 
kérdezték.  

Még visszatérve Szávay képviselő úr kérdésére. Hogy mondjam, szakmai nyelven azt 
jelenti, amiről ön beszél, hogy az ekvivalenciaszerződések felülvizsgálata, hogy hogyan 
ismerjük el kölcsönösen és hogyan lehet honosítani a diplomákat a különböző országokban. 
Erre egy külön alap van a minisztériumunkban, hogy anyagi segítséget is adjunk adott esetben 
a diplomák idegen nyelvre vagy jelenlegi országuk nyelvére való lefordításban. Ez az egyik 
része. A másik része pedig a kétoldalú tárgyalások, most jön hozzám majd az ukrán oktatási 
miniszter, ahol ezt a kérdést folyamatosan fölvetjük, de valóban itt is szükséges lenne egy 
kevésbé bürokratikus megoldás. Itt is az az érvényes, hogy a bürokratikus rendszerről soha 
nem tudja az ember, hogy az a szokásos, mondjuk így, hogy K.u.K.-világból itt maradt 
bürokráciáról van-e szó, vagy pedig ennek van-e valamifajta politikai üzenete is. 

Az egységes részképzési rendszer egy komoly felvetés. Mi is foglalkozunk ezzel, és a 
Kárpát-medencei rektori konferenciának most már állandó meghívottjai a határon kívüli 
magyar nyelvű intézmények vezetői, én úgy tudom, hogy ott ezzel az üggyel foglalkoznak. 
Szakmai javaslatot kell tenni, és aztán mi tudjuk ezt adott esetben kodifikálni, de itt 
kodifikációs szempontból van a legkevesebb feladat, hiszen nem Magyarország az, amely 
kodifikál ebben az ügyben, hanem legfeljebb csak indirekt módon érintett, hanem a két 
szomszédos ország az, amelyeknek egymással szerződést kell kötni, vagy az intézményeknek 
maguknak kétoldalú szerződéseket kell kötni. 

Kalmár képviselő úr felvetésére említeném meg, és ezt Hidvéghi képviselő úr is 
említette, hogy valóban így van, olyankor már könnyű nagyvonalúnak lenni, amikor a 
kisebbség vagy a nemzetiség létszáma 10 százalék alá vagy 20 százalék alá kerül, vagy 
mondjuk így, hogy könnyebb. Így lehet Nagyszebennek szász polgármestere, így most már 
könnyű. Mondjuk 70 évvel ezelőtt még egy kicsit nehezebb lett volna ez az ügy. Valóban ezt 
látni kell. Én hadd mondjam megint csak a transzparenciát és a nyilvános kiállást. Amikor az 
említett István, a király rockopera előtt én mondhattam egy rövid beszédet, akkor egyrészt 
megköszöntem a kolozsvári polgármesternek, hogy itt meg lehet rendezni a magyarnapokat, 
másrészt pedig fölsoroltam azoknak a városoknak a nevét, ahol meg nem lehet megrendezni, 
Kolozsvár főterén, és erre meglehetősen élénk visszhang érkezett a 40-50 ezres közönség 
részéről. 

Az egyházak kárpótlásának az ügyében azt tudjuk tenni, hogy a nemzetközi 
fórumokon segítséget nyújtunk az egyházaknak ahhoz, hogy jogi képviseletük 
professzionálisabb legyen. Éppen most olvastam… Ilyeneket nem szabad, a transzparencia, 
nem tudom, a nemzetbiztonsági információs hivatali jelentésekre is érvényes-e, Szabó 
államtitkár úr, most olvastam egy ilyen titkos jelentést, amiben leírják azt, hogy milyen 
problémák vannak az egyházak kárpótlásával. Egy pontot szerintem ebben az ügyben meg 
lehet említeni, az például a nyelvtudás hiánya. Tehát ha valamit csak az ország hivatalos 
nyelvén lehet beadni, akkor folyamatosan - erről statisztika van - a kérvények 30 százalékát 
azzal küldik vissza, hogy nyelvileg nincs rendben, ahelyett, hogy mondjuk el lehetne fogadni 
magyar nyelven is adott esetben. Tehát az ottani munkatársak jelzik ezt az ügyet. 

A kulturális emlékek, múzeumok magyar nyelvű kiírásai, ez is egy valóban komoly 
probléma. Én konkrét példát tudok arra mondani, hogy ha mi támogatunk valamilyen 
kiállítást vagy valamilyen kulturális intézményt, akkor a szerződésben természetesen feltétellé 
kell tenni azt, hogy magyar nyelven is megjelenjenek a feliratok. Ez egy módszer vagy ez egy 
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lehetőség. Vagy pedig ha odamegy az ember, talán nem tűnik - hogy mondjam - 
öndicséretnek, ha azt mondom, hogy azért hívják Márai Sándor térnek ma Kassán a Márai 
Sándor teret, mert a miniszter odament. Ha nem mentünk volna oda, akkor ez Alexander 
Márai tér lenne. Viszont miután odamentünk, és ezt az early warning szisztémát használtuk a 
külügyi világban a nagykövettel, a miniszterrel, és egészen ez fölment a külügyminiszteri, 
majdnem a miniszterelnöki szintig, ezért megváltoztatták a szlovákok a maguk döntését, és 
most Márai Sándor nevét viseli ez a tér, mert hogy nyilvánvaló volt, hogy ha odamegy a 
magyar kulturális miniszter, akkor ez egy kínos dolog lenne. Odajött a szlovák oktatási 
miniszter is, és első mondatban ő nevezte Márai Sándort nagy magyar írónak, miközben az 
előzetes konzultációban azt kérték, hogy mindent mondjunk, csak ezt a mondatot ne. Tehát ott 
is azért különböző megközelítések lehetségesek.  

A történelemhamisítás, történelemtanítás, közös történelemkönyv. Majdnem kész már 
a magyar-szlovák közös történelemtankönyv, bár én nem tudom pontosan, nem ismerem 
ennek a tartalmát, én inkább olyan történelemkönyvben gondolkodnék egyelőre, ahol leírják a 
magyar álláspontot meg leírják a másik álláspontot tisztán, az szerintem jobb, mintha 
megpróbálunk nivellálni. Itt még azért nagyon messze vannak egymástól az álláspontok. 

Szili Katalin említette az első világháborúra való megemlékezést. Mi ugye ezt nem 
nagyon ünnepeljük. Éppen most írtam alá egy levelet a francia honvédelmi miniszternek, azt 
hiszem, aki azt kérte, hogy ünnepeljük meg az első világháborút. Ön se ezt mondta. Ez nem 
bírálat, csak mondom, hogy ebben a keretben… (Dr. Szili Katalin: Én direkt megemlékezést 
mondtam.) Így van, csak a franciák ünnepelni akarnak velünk, és visszaírtam, hogy mi 
ünnepelni nem tudunk, viszont az áldozatokról szeretnénk megemlékezni, és áldozatok 
minden oldalon vannak, magyar oldalon meg bőségesen, úgyhogy ha ebben partnerek, akkor 
szívesen elmegyünk az általa ünnepségnek nevezett ünnepségre. Nem értettem félre, tehát 
képviselő asszony ebben az ügyben pontosan fogalmazott. 

Csak azt akarom említeni, hogy viszont az osztrákokkal egy olyan konferenciát fogunk 
szervezni, ahol arról van szó, hogy az általános iskolai történelemkönyvekben hogyan tanítják 
az első világháborút mondjuk Zágrábban, Belgrádban, Budapesten, Pozsonyban, Bécsben és 
Prágában, ez egy érdekes összehasonlítás. Nemhogy a tudósok hova jutottak már el, hanem 
egy elsőosztályos gyerek mit tud meg arról, hogy mi volt az első világháború, hogy ne 
forduljon elő az a történet, ami az én kedves barátommal előfordult, akinek egy nagyon 
kedves horvát szomszédja van, nagyon jó a viszony, és aztán most életében először eljött 
Budapestre, és amikor hazajött a horvát szomszéd, akkor azt kérdezte az én barátom 
feleségétől, hogy de hát olyan gyönyörű ez a Magyarország, nem is értem, hogy minek 
jöttetek akkor ide. Ez úgy jelzi, hogy a jóindulatból is milyen ismertségek következnek. 

A támogatások emelésére kérdezett még, azt hiszem, Kalmár képviselő úr. Valóban a 
következő évben számos prioritás van. Szili képviselő asszony említett itt néhányat. 
50 millióval tudjuk emelni azt a költségvetést, ami nálunk oktatási programokra van, de hát a 
nagyobb összegek részben a Miniszterelnökségen vannak, gondoljunk a Sapientia milliárdos 
támogatására, részben pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, tehát ott még 
jelentősebb előrelépések lesznek. 

Csóti képviselő úrnak már erre a nemzetpolitikai egyeztető tanácsos kérdésére 
igyekeztem válaszolni, az államtitkári koordinációra.  

A megfogalmazással, hogy hogyan kellene a határon túli ügyeket kezelni, teljes 
mértékben egyetértek, és azzal is, amit az ortodox térnyerésről mondott. Valóban itt a 
nemzetközi figyelemfelhívás egy nagyon fontos dolog. Megjegyzem itt, anélkül, hogy 
bármilyen feladatot előírnék az egyházaknak, mert ettől politikus tartózkodjon, úgy 
gondolom, hogy az egyházak még többet tudnának tenni, mondjuk így, az ökumené 
szellemében, tehát azért ez itt mégiscsak, hogyha egymást testvéregyházaknak tekintik az 
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ortodox egyházak meg a protestáns egyházak, számos nagy nemzetközi szervezetben közös 
tagsággal vannak, tehát szerintem ott egy erősebb hangvétel ebben az ügyben fontos. 

Amit Isonzó kapcsán mondott képviselő úr, azzal is egyetértek, bár ott azért van egy 
magyar kápolna, azt éppen mi tettük rendbe, amit a magyar katonák puszta kézzel építettek, és 
ott azért az egy fontos magyar emlékhely, de más területeken is fontos ez az ügy. 

2003-ban azért hiúsult meg majdnem a nagyváradi Bethlen-szobor, amit 1941-ben 
nyert el pályázaton Kós Károly fia, hogy fölállít egy Bethlen-szobrot Nagyváradon, majdnem 
azon bukott meg, hogy megtiltotta a polgármester, hogy Bethlen Gábor legyen a szobor alatt, 
hanem Gabriel Bethlent kellett volna írni. Úgy oldották meg a szervezők az ügyet, ez a 
magyar rafinéria, hogy egy fekete lepellel letakarták a nevet, és aztán odament szemét 
behunyva, bekötve a szemét egyébként egy marosvásárhelyi színész, átment egy árkon 
anélkül, hogy elbukott volna, rátette a kezét, és azt mondta, hogy „olvasom, Bethlen Gábor”. 
Tehát ez jelzi, hogy milyen bűvészmutatványokra van szükség számos esetben ezekben az 
ügyekben. 

Igen, a levéltárak ügye is egy olyan dolog, ahol valóban a nemzetközi tiltakozásra 
nagyon nagy szükség lenne, mert itt egy utólagos történelemátírás folyik folyamatosan, és 
ebből a szempontból a legfájdalmasabb a Batthyaneum ügye.  

A kolozsvári intézetnyitás, ingatlanvásárlás. Itt előrehaladott tárgyalások folynak, 
komoly segítséget is kapunk. Tehát én bízom benne, hogy itt hamarosan előrelépés lesz. 

Amit a Mária-út kapcsán említett képviselő úr, van egy jó példa, már a Szent Erzsébet-
út, amely szintén Magyarországon és a jelenlegi Szlovákián vezet keresztül, ahol azért volt 
egy jó együttműködés, ahol a szlovákoknál el lehetett érni azt, hogy legalább hajlandók 
lebegtetni ezt a dolgot, hogy hol is született Szent Erzsébet, Sárospatakon vagy pedig 
Pozsonyban. Bratislavában szerintük. Tehát valóban egyébként nemzetpolitikailag is 
jelentősége van, hiszen ezek a kegyhelyek alapvetően magyar történelmi kegyhelyek is, 
úgyhogy ebben próbálunk együttműködni. 

Amit Kovács Ferenc alelnök úr mondott a találkozókról, az jelzi azt, hogy valóban a 
legjobb kezdeményezések azok, amik helyi szinten oldják meg ezeket a kétoldalú 
kapcsolatokat. Ehhez a kormányzat, illetve a költségvetés plusztámogatásokat tud adni, 
amiknek a növelése valóban lényeges dolog lenne.  

Szabó Vilmosnak már több ügyben reagáltam azokra a fölvetésekre, amiket itt 
említett. Hadd mondjak néhány szót külön a szórványoktatásról, ami egy valóban súlyos 
kérdés. Ez se egy egyéves beszámoló, de azért ha ebben az ügyben egyszer a határon túliakkal 
is meg magunk között is egyezségre jutnánk, hogy mi is az a nemzetstratégia, amely nem 
kíván olyan dolgokat is megtartani, amiket már nem lehet megtartani, viszont az ott 
felszabaduló erőforrásokat arra fordítja, hogy megtartsa azt, amit mindenképpen meg kell, ez 
szórványügyben meg nagyon fontos dolog. Itt azért részleteket nem akarok mondani, mert ez 
még nem nyilvános, de a szórványoktatás kapcsán egyházi körben a hétvégi iskolák kérdése 
egy fontos dolog, vagy vasárnapi iskoláknak is lehet ezeket nevezni, valamit pótolnak akkor, 
amikor már nem tud magyar iskolára, magyar nyelvű iskolára találni az, aki 
szórványterületeken él, de ez egy ilyen napi szintű kérdés. A stratégiai kérdés az, hogy adott 
esetben szórványügyekben nem lehetne-e valamifajta… Hogy is fejezzem ki ezt… Szerintem 
ezt inkább ne bolygassuk, mindenki tudja, hogy mire gondolok. A szórványban levő 
magyarok Magyarországon kívül, meg még mindig tömbben levő magyarok viszonya meg a 
köztük való közlekedés viszonya, ez egy nagyon lényeges kérdés. 

Nekem nincsenek ellenérzéseim az ungvári egyetemmel kapcsolatban egyáltalán, ezt 
komolyan mondom. Az eddigieket is komolyan mondtam. Tehát ha a képviselő úr itt konkrét 
ügyeket mond, ahol elismerést tudunk kifejezni akár egy kitüntetéssel, díjjal vagy bármilyen 
segítséggel, konkrét programhoz való támogatással, akkor állok rendelkezésre.  
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A nagy különbség az, hogy azért az ungvári egyetem egy állami fenntartású egyetem, 
tehát ott elvileg ugyanazon a szinten finanszírozzák a magyar Hungarológiai Intézetet is meg 
a magyaroktatást is, mint minden mást. Tehát ott azért kisebb az anyagi problematika. A 
beregszászi főiskola meg az ukrán törvények szerint egy magánfőiskola, amire ők egy fillér 
támogatást nem adnak hivatalosan. Tehát gyakorlatilag nekünk kell ott a fenntartani, vagy 
mondjuk így, hogy normatív alapon nem adnak rá támogatást, tehát azt ott nekünk kell 
fenntartani, úgyhogy ezért van az erőforrások átcsoportosítása. Ezt komolyan mondom, mert 
valóban minél több, annál jobb ebben az ügyben. 

Az, hogy az NKA-ban hogyan osztják a támogatásokat, ugyan én vagyok a felügyelő 
miniszter, sőt most papíron én vagyok az NKA elnöke is, éppen azért, hogy ezt a felügyeleti 
jogot kifejezzem, de ez nem terjed ki arra, hogy kuratóriumi döntéseket felülbíráljak. Ha 
valóban kevesebb forrást terveztek be, kiterjed a jogom, de még ezt soha nem tettem meg, 
mert úgy gondolom, hogy ott autonóm testületek vannak. (Csóti György távozik az ülésről.) 
Még ha jóvá is kell hagyni, én általában ezeket jóvá szoktam hagyni, de ha a források jövő évi 
tervezésében itt kevesebb van vagy akár az ideiben is, mint az előző évben volt, akkor arra 
kérem, hogy a munkatársaim hívják föl a figyelmet, az természetesen nem fordulhat elő. 
Tehát ha ez így van, akkor lépni fogok ebben az ügyben.  

Azt hiszem, hogy Szili Katalin elnök asszonynak is néhány kérdését már 
megválaszoltam az előzőekben, a civil támogatások kérdését is a 2014-es évben. Ezt Szávay 
képviselő úr is említette. Én is úgy látom, tehát én óvatosabban fogalmaznék, önök 
ellenzékben vannak, hogy ez az új NEA-rendszer valóban gördülékenyen működik-e már, ezt 
meg kell vizsgálnunk valóban. Én azt mondom, hogy kísérleti szakaszban vagyunk, és ebben 
az ügyben szerintem minden jobbító javaslatra nyitottak vagyunk. 

Csángóoktatás ügyében. Ez részben pedagógusok kérdése, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségén keresztül zajlik ez az ügy. Itt az egyházak azért aktívabbak, mint 
korábban voltak, azt hiszem, ma már minden évben négy csángó pap tanul Magyarországon, 
hogy aztán magyar nyelven tudjon majd ott pasztorációt végezni. Ez egy lényeges dolog. 

Amit a restitúció ügyében fölvetett elnök asszony, azzal is teljes mértékben egyetértek. 
Utaltam is erre, hogy itt valami ingatlangazdálkodásnak kell lenni, hogy hogyan hasznosítunk 
bizonyos ingatlanokat üzleti alapon azért, hogy más ingatlanokban pedig olyan közhasznú, 
közcélú tevékenységet lehessen folytatni - idősgondozást, gyerekek, óvoda, és így tovább -, 
hogy annak meglegyen a finanszírozása. 

Az európai uniós közös projektek, ezeket úgy hívják, hogy transznacionális projektek, 
a kétoldalú kapcsolatokban jönnek szóba. Hogy az EU egyébként mennyire vak ebben az 
ügyben - lehet, hogy jobb is nekünk, hogy vak -, azt mi sem jelzi jobban, hogy azért az 
Ipolyon építendő hidak ügyében most történt egy előrelépés, ott több ilyen transznacionális 
projekt van, amit nem lehet a másik partner nélkül megvalósítani. Egy külön pénzügyi forrás 
van arra, a határ két oldalán élők közötti kulturális különbségek leépítése nekünk nem célunk, 
hanem a kulturális egység megerősítése. Tehát látszik, hogy nem ránk találták ki, de ha ezt 
tudjuk erre használni, az mindenképpen egy jó dolog. 

Az Ojtozi-szoros kapcsán feltett kérdésére, ha megengedi, írásban konkrét választ 
fogok majd adni, abban az ügyben most nem tudok konkrét választ adni. A temesvári ügyben 
is azt tudom mondani a „Hűség oszlopáról”, hogy nyilván ott sok minden történt abban a 
városban, mi arra koncentrálunk, hogy 1989-ben onnan indultak el a romániai politikai 
változások, aminek a 25 éves évfordulója lesz jövőre, és nyilván egy nagyon világos, nagyon 
határozott ünnepségsorozattal méltóképpen tudjunk megemlékezni erről az évfordulóról, 
bevonva ebbe azokat a nemzetközi erőket is, amelyeknek ez annak idején fontos volt, mert ez 
nem egy magyar ügy volt, hanem egy közös, nem is csak magyar-román ügy, hanem egy 
közös kelet-európai ügy.  
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Még Szili elnök asszonynak a hazai nemzeti kisebbségek választójogáról. Én úgy 
látom, hogy ez az ügy nyugvópontra jutott. Nyilván lehetett volna ezt jobban is csinálni, én 
személyesen is része voltam, ha mondhatom ezt elnök asszonynak, amikor házelnök volt, az 
ezzel kapcsolatos nagyon határozott, nagyon innovatív kezdeményezéseinek is. Tehát hogy 
mondjam, elnök asszony akarta ezt, és valóban összehozta ekörül a kisebbségeket, a 
nemzetiségeket, mi meg megcsináltuk, egy kicsit másként, mint ahogy azt annak idején 
gondolták. Itt is lesz szerintem egy próbaidő. Én reális esélyt látok arra, hogy a roma 
kisebbség és a németek képviselőt küldjenek a parlamentbe, teljes jogút. De a szószólók 
intézménye is, ami szintén egy közös gondolat volt, szerintem egy olyan jelentős előrelépés, 
ami mégiscsak egy 200 fős parlamentben - tehát most azért nem egy majdnem 400 fős 
parlamentről beszélünk, hanem körülbelül a feléről -, ebben hozzátenni addicionálisan ezeket 
a képviselőket, szerintem egy komoly jelzés arra, hogy komolyan gondoljuk ezt a 
képviseletet. 

Ha utalhatok még egy dologra, ami az összeférhetetlenségből következik. Itt óvatos 
leszek, nehogy Szávay képviselő úr fölkapja az érvelésemet. Tehát amikor az a problémánk 
van bizonyos nemzetiségű önkormányzatokkal, hogy túlságosan centralizált, túlságosan - 
mondjuk így - one man show a dolog, egyszemélyes a történet, akkor itt most lehetőség van 
egy komoly demokrácianövelésre, hiszen ha a nemzetiségi listák indulnak, tehát az országos 
önkormányzat állíthat listát, nem civil szervezetek, hanem az országos önkormányzat, a lista 
első helyezettjének van esélye meg esetleg a másodiknak a befutásra. Ez az ember nem lehet 
az országos önkormányzat elnöke, annak másnak kell lenni, mert összeférhetetlenség van. És 
ha netán, amire minden pártot biztatok, pártlistán bejut mondjuk egy nemzetiségi vezető - 
most mindegy, hogy melyik nemzetiségről beszélünk -, akkor az már egy harmadik személy, 
mert az megint nem lehet természetesen ezen a listán. Tehát itt azért van lehetőség arra, hogy 
ebben az ügyben mondjuk egy szélesebb legitimációjú képviselet jöjjön létre, de ez mondjuk 
csak egy konkrét sajátossága ennek az ügynek. 

Ennyire telt, elnök úr, és ígérem azt, hogy minden olyan kérdésre, amire nem tudtam 
válaszolni, írásos választ fogok adni a bizottság tagjainak személyesen címezve. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! Röviden kérném. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Még egy mondatra visszavenném a 

szót. Köszönöm szépen. Ha már miniszter úr úgy gondolta, hogy a hozzá feltett képviselői 
kérdéseket minősítse az esetemben, akkor azért hadd minősítsem én is az ön válaszait. 
Egyrészről én tizenöt kérdést tettem föl önnek egészen konkrétan, ebből hatra kaptam választ 
vagy legalábbis hatot érintett, ebből mondjuk körülbelül kettő vagy három volt nagyjából 
elfogadható a számomra. Ez mellékes. Kilenc kérdésre egyáltalán nem kaptam választ.  

Viszont akkor szeretném megköszönni ezt az előzékeny felajánlást a miniszter úr 
részéről, miszerint ezekre a kérdésekre akkor írásban kaphatunk majd öntől választ. Ezt annál 
is inkább köszönöm egyébként, mert nem nagyon szoktunk ilyen előzékenységet más, itt 
meghallgatott miniszterek vagy államtitkárok részéről kapni, úgyhogy ezen kilenc kérdést 
illetően akkor tényleg várom miniszter úr véleményét. Ez az egyik, amit szerettem volna ezzel 
kapcsolatban mondani. 

A másik pedig, akkor azért hadd kérdezzem már meg, miniszter úr, mégis, hogy azok 
közül a kérdések közül, amiket bátorkodtam öntől megkérdezni, melyiket tartja 
komolytalannak, ez engem is érdekelne és bizonyára azokat is, akik megkértek engem, hogy 
ezeket a kérdéseket föltegyem. 

Köszönöm. 
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BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Írásban jelzem, hogy melyek a 
komolytalanok. Nekem más statisztikám van. Legalább hármat vagy négyet mint konkrét, jó 
javaslatot befogadtam, a részképzéstől elkezdve számos kérdés volt, de ha megengedi, akkor 
szerintem az összes tizenötre írásban válaszolni fogok. Ahol ez ismétlés, azt én tudom, hogy 
ismétlés. Tudja, ez olyan, mint a messiás a zsidók és a keresztények között. Tehát amikor 
vitatkozunk róla, hogy Jézus messiás volt vagy nem, majd meglátjuk, ha visszajön, és ha 
akkor a zsidók fölismerik benne a messiást, hogy ugyanaz a személy, aki már egyszer járt itt, 
akkor majd meg fogunk tudni egyezni. Tehát részemről egyes kérdések megismétlik majd az 
elhangzott választ, egyesek pedig újak lesznek, ön pedig úgy azonosítja be, ahogy jól esik. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen a tájékoztatót. Köszönöm 

szépen a kérdéseket, az aktivitást és köszönöm szépen a választ. További jó munkát kívánok, 
a bizottság számára pedig egy kettőperces technikai szünet. (Rövid szünet.)  

A 2. napirendi pontot további egyeztetés miatt akkor nem tárgyaljuk.  

A Nemzeti összetartozás bizottsága 2013. évi őszi munkatervének elfogadása 
A 3. napirendi pont a Nemzeti összetartozás bizottsága 2013. évi őszi munkatervének 

elfogadása. Mindenki megkapta kézhez természetesen, ki lehet ezt egészíteni, de én úgy 
gondolom, hogy ez egy formalitás, hiszen ezt mindig az élet írja, és bármikor tudunk 
egyeztetni. Képviselőtársaim, hogyha jelzik azt, hogy még olyan téma van, amit fel kellene 
venni napirendre, ezt megtettük eddig is, eztán is megtesszük. Azért kérném önöket, hogy ha 
lehet, vita nélkül erről döntsünk, hogy aztán folyamatos egyeztetést tartva végre tudjuk hajtani 
ezt a munkát. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem szeretnék vitatkozni, de azért 

szabadjon már hozzászólnom, elnök úr, ezzel együtt is. Semjén miniszterelnök-helyettes úr 
azt mondta annak idején, hogy bármikor eljön, amikor hívjuk, Répás Zsuzsanna úgyszintén. 
Miniszter úr tavaly, illetve idén februárban volt nálunk, gondolom, most is úgy tervezi, hogy 
februárban fog jönni. Én azért mindenképpen szeretném javasolni, hogy Répás államtitkár 
asszonnyal azért egyszer találkozzunk már még a félév folyamán, ha miniszter úrral nem is, 
de azt hiszem, hogy jó lenne, ha államtitkár asszony egyszer az ősz folyamán eljönne 
hozzánk. Ez az egyik. 

A másik kérdésem. Ja, bocsánat, nagy örömmel látom a főkonzulok tervbevételét, a 
meghallgatásuk tervbevételét, ezt határozottan szeretném üdvözölni, és mint saját 
javaslatomat meg is köszönni, hogy ez napirendre került. 

Kövér László elnök úr korábban kétszer is napirenden volt, illetve pontosabban 
munkatervben volt, hogy őt valamilyen formában meg fogjuk hallgatni. Szeretném kérdezni, 
hogy ettől most miért tekintünk el, vagy nem fontos már, vagy elnök úrnak nem fontos, vagy 
mi nem hívtuk, vagy miért maradt ki most már véglegesen is az üléstervezetünkből.  

Ez a kettő kérdésem lenne. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki van egészítve a munkaterv. Van-e még hozzászólás? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a 
munkatervet. Akik elfogadják, kérem, hogy jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyebek 
Az Egyebekben elsősorban a kihelyezett üléssel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni 

önöket, hogy a program nagyjából összeállt, elsősorban a titkárságnak köszönhetően, illetve a 
szabadkai főkonzul úrnak, illetőleg a belgrádi nagykövetségnek köszönhetően, a Magyar 
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Nemzeti Tanács vett részt ebben a szervezésben, tehát ez a program összeállt. Csütörtök-
pénteken lesz ez a kihelyezett ülés. 

Ami nagyon lényeges, az, hogy háromnegyed 9-re lehetőleg mindenki érkezzen meg 
Szabadkára a városházára, hogy el tudjuk kezdeni a formális ülésünket. Nyilván utána 
lehetségesek kisebb-nagyobb csúszások, de úgy látjuk, hogy nagyjából tudjuk tartani az időt, 
időpontokat. Előreláthatólag a két nap a második nap pénteken 10 óra körül fejeződne be 
Hertelendyfalván. A programot, információkat elektronikus formában is a titkárság kiküldi. 
Ezenkívül nyilván telefonon lehet még egyeztetni, sőt akkor is próbáljuk tartani a kapcsolatot, 
hogyha busz, illetve autók külön-külön indulnak. Az érkezés legyen nagyjából egy 
időpontban. 

Megkérdezem, van-e kérdés vagy hozzászólás. (Hidvéghi Balázs jelentkezik.) Igen? 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Nekem annyi, elnök úr, hogy a különböző 

partnerekhez vagy szervezetekhez, akiket meglátogatunk, találkozunk, kapunk háttéranyagot, 
tehát külügyi szokásos… 

 
ELNÖK: Készül. Ajándékokkal nyilván készülünk. Esetlegesen mondjuk 

polgármestereknek mondom, Kőszegi Zoli van itt, hogy ha esetleg a városról mondjuk olyan 
könyv vagy bármi van, akkor szerintem jó lenne még vinni ajándékot ezen kívül is. Tehát ha 
nincs más, akkor természetesen még folyamatosan tudunk egyeztetni ez ügyben. (Kőszegi 
Zoltán: Én erősen gondolkodom, hogy ott leszek-e, de ha valószínűleg megyek is, csak az első 
napon leszek ott.) Az nagyon jó lenne, legalább az első napon részt venni a formális bizottsági 
ülésen. Főleg most van egy 15 tagú bizottság, akkor az nagyon rosszul jönne ki, hogyha 
négyen-öten jelennénk meg Szabadkán. Nyolcan leszünk képviselők, már az új bizottsági 
tagságot végigegyeztetve. A nyolcban benne van Kőszegi Zoltán. Jó, köszönöm szépen.  

Egyebekben van-e még más? (Nincs jelzés.) Akkor köszönöm szépen mindenkinek a 
munkáját. További jó munkát kívánok, jó étvágyat! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.) 
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