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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a külhoni választópolgárokkal kapcsolatos választási eljárásról 
 
Előadó: 
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke 

2. Bizottsági állásfoglalás kialakítása a 2013. október 27-i Székelyek Nagy Menetelése 
rendezvényről 
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
 
A bizottság részéről 
  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság eln 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Csóti György (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KNP) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Varga László (KDNP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) távozásakor Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) megérkezéséig Hidvéghi Balázsnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) távozásakor Gaal Gergelynek (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) távozásakor Varga Lászlónak (KDNP) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) távozásakor Ékes Ilonának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászólók 

Dr. Pálffy Ilona elnök, Nemzeti Választási Iroda 
Dr. Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Hupka Félix, Erdélyi Magyar Néppárt máramarosi elnöke 
Dr. László Lajos titkár, Székelyföldért Társaság 
Berényi József elnök, Magyar Közösség Pártja 

 

Megjelentek 

 
Manzinger Krisztián, Külügyminisztérium 
Bogár Ferenc, Külügyminisztérium 
Garai Viktor, Külügyminisztérium 
Dr. Danku Csaba elnökhelyettes, Nemzeti Választási Iroda 
Listár Dániel, a Nemzeti Választási Iroda sajtófőnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök 
mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Megkezdjük ülésünket.  

(Gaal Gergely megérkezik.) Bejelentem a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc alelnök 
urat én helyettesítem, Ékes Ilona képviselő asszonyt Hidvéghi Balázs alelnök úr helyettesíti, 
idő közben Gaal Gergely képviselő úr is megérkezett, úgyhogy több helyettesítés nincs is.  

Köszöntöm a bizottsági ülésen Hupka Félixet, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei 
elnökét, dr. László Lajost, a Székelyföldi Társaság titkárát. A napirendi pontok tárgyalásakor 
természetesen köszönteni fogom a napirendi pontok előadóit és segítőiket. (Dr. Kovács 
Ferenc megérkezik.) Szintén köszöntöm az alelnök urat, így nem is kell helyettesítenem.  

A napirend elfogadása előtt szeretném elmondani, hogy a kiküldött napirendi javaslat 
mellett Szávay képviselő úr írásban jelezte, hogy két új napirendi pont felvételét javasolja, 
mégpedig a Nemzeti összetartozás bizottsága délvidéki kihelyezett ülésének értékelése lenne 
az egyik napirendi pont, a másik pedig a Nemzeti összetartozás bizottsága elnökségének 
beszámolója a kárpátaljai útjukról. Én magam ezt az Egyebekben mindenféleképpen 
megtettem volna. Ha a képviselő úr elfogadja úgy, hogy az Egyebek napirendi pontban 
mindkettő szerepeljen, akkor nem kell módosítani. Ha fenntartja a javaslatát, akkor kérem, 
szóban is erősítse meg. Parancsoljon!  

 

Szávay István (Jobbik) javaslata 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyrészt szeretném egy-két mondatban 

indokolni a két javaslatomat, illetve az elnök úr kérdésére válaszolnék. Egyik kiegészítő 
javaslatom sem új, korábban már mind a kettőt jeleztem. Ami a kárpátaljai látogatással 
kapcsolatos beszámoló kérése lenne az elnökség részéről, azt két dologgal szeretném 
indokolni. Egyrészt azzal, hogy korábban is már több alkalommal előfordult, hogy a bizottság 
elnöke, illetve elnöksége – egyébként nagyon helyesen – külhoni látogatásokon vett részt, 
azonban ezekről a bizottság sem előzetesen, sem utólagosan nem kapott tájékoztatást. 
Másrészt pedig ezt azért is tartanám fontosnak, mert köztudomású, a nemzeti együttműködés 
jegyében bizottságunk vezetőségének minden tagja a Fidesz tagja, ezáltal azért egy kicsit 
féloldalasan látom megvalósulni a bizottság véleménye egészének a képviseletét az ilyen 
megbeszéléseken, tehát ezért is szeretném kérni, hogy ez legyen napirendi pont. Ezt a 
napirendi pontot a magam részéről elfogadhatónak tartom az Egyebekben, azzal a 
megkötéssel, hogy ezzel együtt szeretném kérni, a továbbiakban ez legyen bevett gyakorlat a 
bizottság életében, hogy legalább utólag kap a bizottság valamilyen tájékoztatást, amennyiben 
az elnök úr vagy a bizottság valamelyik tisztségviselője a bizottság nevében valamilyen 
látogatáson vesz részt. 

A másik napirendi ponttal kapcsolatos javaslatomat fenntartom harmadik napirendi 
pontként. Az ötödik vagy a hatodik kihelyezett bizottsági ülése volt a Nemzeti összetartozás 
bizottságának valamely elszakított területen, de ezeket a bizottsági látogatásokat soha, 
semmilyen kiértékelés nem követte, a bizottság soha nem vette a napirendjére azt, hogy 
bármilyen formális ügyben talán beszéljünk azokról a kérdésekről, problémákról, amelyek 
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ezeken a kihelyezett üléseken elhangzottak, holott mindenhol a magyarság, a helyi magyarság 
különböző képviselőivel, vezetőivel, egyházi, civil, oktatási, politikai vezetőkkel találkoztunk, 
számos probléma felmerült, számos kérdést megfogalmaztak felénk, de ezekkel az ügyekkel 
soha nem foglalkoztunk. Szeretném, ha a későbbiekben ez máshogy lenne. Ezt már a 
délvidéki kihelyezett elnökségi ülés előtt is jeleztem, hogy helyesnek tartanám, ha ezekre a 
kérdésekre visszatérnénk, ezeket a kérdéseket átbeszélnénk, ezeket a tapasztalatokat 
kiértékelnénk. Úgy gondolom, ez nem az Egyebek napirendi pontba tartozó súlyú kérdés, 
illetve egy konkrét ügy is van ezzel kapcsolatban, ami a Délvidéken hangzott el, és ott az 
elnök úr is informálisan a támogatásáról biztosította. Ez pedig az, hogy a már szabadlábon 
lévő két temerini fiú meghívását szeretném kezdeményezni egy bizottsági meghallgatás 
keretében, amely bizottsági ülés akkor lenne jó és helyes, ha nemcsak mi hallgatnánk meg, 
hanem erre az ülésre meghívnánk és elvárnánk Németh Zsolt államtitkár urat is, és vele 
közösen próbálnánk ezt a kérdéskört körüljárni és megfogalmazni azt, hogy 
Magyarországnak, a bizottságnak, a magyar kormánynak milyen lehetőségei, tennivalói 
lennének ebben a kérdésben.  

Tehát az, ami az elnök úr javaslatát illeti a beszámolóval kapcsolatban, legyen az 
Egyebek napirendi pontban, a bizottsági ülés kiértékelését azonban külön napirendi pontként 
fenntartom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!  

Én messzemenően egyetértek azzal a két javaslattal, amit Szávay képviselőtársam elmondott, 
hogy tárgyaljunk ezekről a kérdésekről, viszont úgy gondolom, hogy ezt ma az Egyebek 
között kellene megtenni, mégpedig azért, mert ha a délvidéki kihelyezett ülésről külön 
értékelő napirendi pontot tartanánk, akkor joggal kérdezheti meg akárki, és valószínűleg 
sokan meg is kérdezik, hogy Erdély esetében miért nem volt, vagy Horvátország esetében 
miért nem volt.  

Tehát azt javasolom, hogy mind a kettőt az Egyebek között tárgyaljuk meg, viszont 
még ebben az évben, amikor körülbelül le is zárjuk ezeket a kihelyezett üléseket, tartsunk egy 
átfogó kiértékelést valamennyi kihelyezett ülésről. (Ékes Ilona megérkezik.) 

Köszönöm. 
 

Szavazás 

 
ELNÖK: Köszönöm. Közben üdvözlöm Ékes Ilona képviselő asszonyt, már őt sem 

kell helyettesíteni.  
Én ezzel a kapcsolódó módosítóval értenék egyet. Javaslatom szerint röviden érintsük 

a délvidéki kihelyezett ülés tapasztalatait, viszont akkor a következő ülések valamelyikén az 
összes kihelyezett ülés anyagát tekintsük át, tehát az ott felvetett gondolatokat, problémákat, 
megoldásokat, annál is inkább, mert két évvel ezelőtt kezdtük el, és számos dolog azóta már 
megoldódott. Ha ezt a módosított módosítót elfogadja Szávay képviselő úr, akkor igazából 
szavaztatnom sem kell, ha fenntartja, akkor szavazunk. (Szávay István jelzésére:) Tehát 
fenntartja, szavazunk. Tehát az egyik bekerülhet az Egyebekbe. Itt a módosítás már arra 
vonatkozik, hogy a délvidéki kihelyezett ülés értékelése legyen önálló napirendi pont. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás. – 7 nem szavazat.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó 
szavazat.) A bizottság a javaslatot nem fogadta el. Köszönöm szépen. 
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A hozzáfűzöttekkel kiegészített napirendi javaslatról szavazunk. Ki támogatja a 
napirendi javaslatot? (Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A  bizottság a napirendet 1 tartózkodó 
szavazat mellett elfogadta. Köszönöm szépen. (Berényi József megérkezik.) 

 

Tájékoztató a külhoni választópolgárokkal kapcsolatos választási eljárásról 
 

Közben megérkezett Berényi József úr, a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Sok 
szeretettel üdvözlöm, és köszöntöm a bizottsági ülésünkön. 

Rátérünk  az első napirendi pontunkra, miszerint tájékoztató a külhoni 
választópolgárokkal kapcsolatos választási eljárásról. Köszöntöm körünkben dr. Pálffy Ilona 
elnök asszonyt, a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, dr. Danku Csaba elnökhelyettest, 
szintén a Választási Irodától, illetve a KIM főosztályvezető-helyettesét, dr. Berta Zsolt urat.  

Megadom a szót az elnök asszonynak. Úgy beszéltük meg, hogy 20-25 percben 
foglalja össze. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Pálffy Ilona elnök (Nemzeti Választási Iroda) tájékoztatója 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tulajdonképpen már egy önök által sem ismeretlen feladatunkról szeretnék 
részben tájékoztatást adni, részben beszámolni a feladatokról, ez pedig a Magyarországon 
lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben történő szavazása, illetve az ezt 
megelőző regisztrációs eljárás. 

A választási eljárási törvény szabályozza a legfontosabb részleteket és szabályokat. 
Kiadásra került egy végrehajtási rendelet is, de ez már csak apróbb szabályokat tartalmaz. A 
választási eljárási törvény alapján a Magyarországon lakcímmel nem rendelkező magyar 
állampolgárok akkor gyakorolhatják az Alaptörvényben biztosított szavazati jogot, mely azt 
jelenti, hogy az országos pártlistára szavazhatnak, ha előzetesen regisztráltak. A regisztrálás 
augusztus 1-jével indult, és a választást megelőző tizenötödik napig tart. Augusztus 1-je volt 
tehát az első kiindulási időpont, ez a levélben történő regisztrálást jelentette. Most már a 
másik ilyen határidő is közeledik, ez november 1-je, és november 1-jétől pedig lehet online 
regisztrálni, ezenkívül még lehet az ügyfélkapun is, tehát gyakorlatilag minden olyan 
állampolgár, aki már letette az esküt, tehát megszerezte a magyar állampolgárságot, 
regisztrálhat, eddig levélben, ezt követően november 1-jétől pedig online regisztrálási  
lehetőség van.  

Azoknak az állampolgároknak, akiknek a lakcímnyilvántartásban szerepelt a 
lakcímük, előzetesen kiküldtünk egy regisztrációs ívet és egy tájékoztató levelet, így 239 ezer 
levél ment ki a különböző országokba szerte a világon. Ebből több mint 8 ezer érkezett vissza, 
és ennek az ellenőrzése, hogy miért jött vissza, hibás címzés vagy a postai hozzáállás miatt, 
ezt a KEKKH most vizsgálja, mivel az ő lakcímnyilvántartásuk alapján készült ezeknek a 
leveleknek a megszemélyesítése. Érdekes módon a legtöbb Németországból, ahová több mint 
8 ezer levelet küldtünk ki, 2 ezer érkezett vissza azzal, hogy ismeretlenek azok az ott 
tartózkodó személyek, akiknek kiküldtük ezeket a leveleket, és igen nagy számban érkezett 
vissza Romániából, Szerbiából is.  

A regisztrálással kapcsolatban jelen pillanatban a törvény alapján  naponta feltesszük a 
beérkezett kérelmeket, illetve a regisztrált személyek számát. Jelenleg 29 473-nál tartunk, 
tehát ennyi állampolgár regisztrált be, hogy szeretne a szavazati jogával élni. Kétségtelen, 
hogy a nagyobb regisztrációs szám majd az online regisztrálási lehetőségtől várható, hiszen 
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szerintem a fiatalok is és főleg a tengerentúl élő állampolgárok fogják az online regisztrálást 
igénybe venni, mint a levél útján történőt, továbbá személy szerint arra számítok, hogy esetleg 
azokból az országokból, ahol tiltják a kettős állampolgárságot, ott is inkább az online 
regisztrálási lehetőséget veszik majd igénybe. 

A regisztrációs ív tartalmát a végrehajtási rendelet határozta meg, de teljes mértékben 
a törvénynek megfelelően. Kétségtelenül elég sok jelzést kapunk arra vonatkozóan, hogy 
problémás a regisztrációs ív kitöltése. Ennek elősegítésére a honlapunkon egy úgynevezett 
„Minta Béka” nyomtatványt helyeztünk el. Gyakorlatilag minden rubrikát bejelölve jeleztük, 
hogy ott különösen mire figyeljenek az állampolgárok, amikor ezt a regisztrációs ívet kitöltik. 
A legtöbb gondot jelenti például, ami érvénytelenségi okot is jelenthet, hogy nem szívesen 
adják meg az állampolgárok az értesítési címüket, mivel a regisztrációs ív szerint fel kell 
tüntetni egyrészt egy értesítési címet, másrészt pedig azt a címet, ahová a levélcsomagot 
kérik. Az értesítési címnél lehetőség van arra, hogy bármilyen címet megadjanak. Azért kell 
az értesítési cím, mert így tudjuk kiértesíteni, ha bármilyen probléma volt a regisztrációval 
kapcsolatban. Ezért adtuk meg azt a lehetőséget, hogy e-mailt vagy faxot is megadhassanak, 
és így jelezhessük az állampolgároknak, hogy probléma volt a regisztrációs nyomtatvány 
kitöltésénél. Ez az egyik elég komoly gond. A másik komoly gond, amit pedig folyamatosan 
hangsúlyozunk a nyomtatványon is, és elmondtuk a külképviseleteken is, hogy tájékoztatásul 
adják meg az állampolgároknak, hogy a levélcsomag címzésénél, tehát ahová a levélcsomagot 
kérik, azt a címet adják meg, ahol 100 százalék biztonsággal megkaphatja az állampolgár, 
mert ha magyarul írják fel az adott ország címét, akkor nagyon valószínű, hogy ezt a 
levélcsomagot sem fogják megkapni. Amint jeleztem, a több mint 8 ezer visszaérkezett 
levélnél is a típushiba leginkább az volt, hogy az ország nevét még csak-csak megadták 
mondjuk szerb nyelven, de az utcát biztos, hogy magyarul írták oda, innentől kezdve a postás 
már nem is próbálkozott vele, mert Virág utcát vagy Költő utcát nem keresett, mivel neki 
ilyenek nem léteznek, ezért ezeket visszaküldték. Tehát az állampolgárok érdeke az, hogy a 
valós, adott országban lévő címet olyan nyelven adják meg, ahogy az az adott országban 
szerepel.  

A regisztrációs nyomtatványok feldolgozásához a program szintén most készült el, 
hiszen azért volt ez a két lépcső, mert a törvény hatályba lépését követően kellett még 
közbeszerzési eljárást lefolytatni és elkezdeni a programkészítést, tehát ehhez idő kellett, ezért 
készült el most a program. Az első felét, azt, amit a Nemzeti Választási Iroda manuálisan meg 
tud tenni, ez a feldolgozás, és természetesen ez már minden nap megtörténik. Ezt követően a 
számítógépes program fogja végignézni a törvénynek megfelelően, hogy ezek a regisztrációs 
nyomtatványok úgy lettek-e kitöltve, ahogy azt a törvény szabályozza. Abban az esetben, ha 
bármilyen probléma van, tehát nem felel meg a név, nem felel meg a lakcímnyilvántartásban 
szereplő adatoknak, vagy rosszul tölti ki a személyi számot, vagy rosszul adja meg az 
értesítési címet, illetve nem ad értesítési címet, akkor ezt a program egy úgynevezett elbíráló 
szakra teszi át, ahol a Nemzeti Választási Iroda munkatársai egyenként megvizsgálják ezeket 
a problémákat, és értesítést küldenek az állampolgárnak, hogy milyen probléma merült fel, 
ezért nem sikerült regisztrálnia, ami azt jelenti, hogy természetesen megismételheti. Tehát 
ezek az elutasítások nem jogvesztőek, hanem ismételhetőek, tehát ha az állampolgár kijavítja 
azt a hibát, amit mi feltüntettünk, hogy mit töltött ki rosszul, akkor megismételheti, ismételten 
kitöltheti ezt a nyomtatványt. 

Hogyan lehet egyébként még a nyomtatványhoz hozzájutni, azonkívül, hogy kiküldtük 
postán? Gyakorlatilag kint van minden külképviseleten meghatározott számban, tehát  
igényelhető a külképviseleteken, letölthető az internetről, kinyomtatható az internetről is, nem 
kell, hogy színes nyomtató legyen hozzá, tehát bárhonnan kinyomtatható, de akár tőlünk is 
igényelhető. Elég sok állampolgártól kaptunk úgy levelet, hogy a hozzátartozója kapott ilyen 
nyomtatványt, ő pedig nem, ezért kérne tőlünk, azonkívül számos olyan állampolgár lehet, 
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akinek nem tudjuk a lakcímét, őket is abban az esetben, ha tudomásukra jut, hogy van ilyen 
regisztrálási lehetőség, illetve kötelesség, akkor ők is nyugodtan regisztrálhatnak, tehát nem 
kellett, hogy ezt megelőzze egy levél kiküldése. Abban az esetben, tehát a regisztráltak 
alapján készül el a levélben szavazók névjegyzéke. A levélben szavazók névjegyzékét a 
Nemzeti Választási Iroda vezeti, ebbe nem is tekinthet bele más, csak a Nemzeti Választási 
Iroda munkatársai, illetve a Nemzeti Választási Bizottság tagjai, a Nemzeti Választási 
Bizottság tagjai között pedig nyilván ott szerepelnek az adott pártok delegáltjai is. Akik 
regisztráltak, és a névjegyzékben szerepelnek, illetve lényegében megállapítottuk, hogy 
minden rendben van a regisztrált névsorral, ők majd megkapják levélben az úgynevezett 
levélcsomagot.  

Itt még annyit szeretnék elmondani, ugyanis ezt mindenütt el szoktam mondani, hogy 
a regisztrálási lehetőség a választást megelőző tizenötödik napig lehetséges, azonban legalább 
30 nappal a választást megelőzően szükséges lenne, hogy regisztráljanak azok, akik szavazni 
szeretnének, hiszen azt is elmondtam, hogy ennek folyik a feldolgozása, és ha valami 
probléma van, akkor még visszaértesítjük, hogy valami miatt nem került sor a regisztrálásra, 
ez kijavítható lenne, de a szavazólapokat ki kell küldeni, onnan pedig vissza is kell érkezniük 
az adott országból ezeknek a szavazólapoknak. A posta tájékoztatása szerint a legrövidebb 
fordulási időpont 5-10 nap, a leghosszabb pedig 15 nap is lehet, tehát, ha mi kiküldtük a 
huszadik napon a levélcsomagot, akkor meg fogják kapni a választást megelőző tízedik nap 
környékén, és onnan még vissza kell érkezniük ezeknek a levélszavazatoknak a választást 
megelőző estéig, tehát szombat estig. Ez a törvény szerinti érvényességi feltétel, hogy 
szombat estig beérkezzenek a levélszavazatok. Tehát, ha valaki a tizenötödik napon akarna 
regisztrálni, nagy eséllyel nem tudja megkapni a szavazólapot, és nem tudja időben 
visszajuttatni. Abban az esetben pedig, ha szombat estig nem érkezik meg postán a Nemzeti 
Választási Iroda címére ez a levélcsomag, ezek a szavazatok érvénytelenek. Az 
állampolgároknak egy lehetőségük van: a választás napján is a külképviseleteken még 
leadhatják személyesen ezeket a levélszavazatokat, illetve Magyarországon az országos 
egyéni választókerületek székhelye szerinti kijelölt szavazókörökben szintén leadhatók a 
levélszavazatok, tehát egyedül itt nem érvényesül az, hogy szombat estig meg kell érkeznie, 
mert itt még vasárnap elhelyezhetik, bedobhatják az urnákba a szavazataikat. 

Hogyan néz ki a levélcsomag? Gyakorlatilag ezt abszolút nemzetközi példa alapján 
alakította ki a törvényalkotó. Ez hasonlóan működik többek között Németországban, 
Ausztriában és az uniós országok nagy többségében. Ezt a két országot azért említettem, mert 
itt az elmúlt hetekben volt a választás, és mind a két helyen igen nagy számban éltek az 
állampolgárok a levélszavazás lehetőségével. Bécsben megfigyelőként voltunk kint, ahol a 
választópolgárok közül 600 ezer választópolgár élt a levélszavazás lehetőségével. Ott is és 
Németországban is lehetőségük van az országon belül lakóknak is arra, hogy levélben 
szavazzanak. Németországban már olyan nagy számban élnek a levélszavazás lehetőségével, 
hogy bizonyos aggodalom tölti el a törvényalkotókat, mert már a választópolgárok több mint 
25 százaléka él a levélszavazás lehetőségével. A német választási fél jelezte, hogy november 
végére fogja feldolgozni a levélszavazással kapcsolatos észrevételeiket, problémáikat, utána 
szívesen rendelkezésünkre állnak, hogy megosszák velünk a tapasztalataikat. Tehát az ilyen 
minták alapján alakítottuk ki mi is a levélszavazást, illetve azt, hogy ez hogy nézzen ki.  

Lényegében az állampolgár által a regisztrálás során megadott címre kerül kiküldésre 
egy boríték, ami a következőket tartalmazza: tartalmazza az országos listás szavazólapot és 
egy kisebb borítékot, amelyen semmi nincs, tehát egy megcímezetlen borítékot, az 
állampolgárnak ezt a szavazólapot kell kitöltenie és belehelyeznie ebbe a belső kisebb 
borítékba, ezt le kell ragasztania. Abban az esetben, ha ezt nem ragasztja le, akkor már 
érvénytelen lesz a szavazata. Tehát ez az egyik rész. Ezenkívül tartalmaz egy másik borítékot, 
az úgynevezett válaszborítékot, amelybe bele kell helyeznie a szavazólapot tartalmazó kis 
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borítékot is, és a válaszboríték mellett szerepel egy olyan nyomtatvány vagy nyilatkozat, 
amelyikben bizonyos adatokat ki kell töltenie, ezeknek meg kell egyezniük a regisztrációs 
adatokkal. Ezt kitöltve beteszi a borítékba, így juttatja vissza hozzánk az előbb már említett 
módon ezeket a levélszavazatokat, tehát feladhatja postai úton, vagy pedig a 
külképviseleteken, illetve az egyéni választókerületek székhelyén bedobhatja ezeket a 
szavazatokat.  

A feldolgozás során a törvény lehetőséget ad arra, hogy a külső borítékot a választást 
megelőző hatodik naptól fel lehessen bontani, és a nyilatkozatokat rögzíteni lehessen, illetve 
megállapítani azt, hogy valóban a jogosult szavazott-e. Ezt a különböző szervezetekkel, így a 
TASZ-szal, az Eötvös Károly Intézettel, a Political Capitallal egyeztetve alakítottuk ki, és 
beszéltük meg, így is került be a törvénybe, hogy a feldolgozás során a munkatársaink mellett 
végig ott lehetnek a pártok, tehát az országos listát állító pártok megfigyelői, akik ezen a hat 
napon keresztül éjjel-nappal – feltehetően nekünk is éjjel-nappal kell majd dolgoznunk – ott 
állhatnak a munkatársak mögött, és nézhetik, hogy valóban megjelenik a képernyőn a 
regisztrációs adat, kezébe veszi a borítékból a nyilatkozatot, és ezt összehasonlítva 
stimmelnek-e az adatok. Abban az esetben, ha nem stimmelnek, akkor a kis külön borítékot, 
amelyben a szavazólap van leragasztva, nem is teszik az érvényes szavazólapok közé, mert ez 
érvénytelen, ezt félreteszik. Minden esetben csak a törvénynek megfelelő adatokat 
tartalmazhatja a nyilatkozat, amelyik egyezik a regisztrációs adatokkal, valamint a 
leragasztott boríték esetében szerepelhet úgy, hogy érvényes az adott szavazat, és akkor ez 
kerül abba a kupacba, amelyiknél a szavazatokat össze kell számolni. Ezekhez a 
szavazatokhoz a törvény értelmében nem lehet hozzányúlni, csak akkor, amikor valamennyi 
szavazókörben befejeződött a szavazás, tehát a választás estéjén, vasárnap este 7 óra után 
kerül feldolgozásra a hozzánk, tehát a Nemzeti Választási Irodához postán beérkezett 
szavazólapok feldolgozása. A mi elképzelésünk szerint olyan módszerrel, amint az már az 
országos kisebbségek esetében történt, szkenneléses módszerrel egy előzetes eredményt 
vasárnap este éjfélig ezekről a szavazatokról tudunk adni. Természetesen ez nem lesz teljes, 
hiszen a külképviseleteken leadott és az egyéni választókerületek székhelyén leadott 
szavazatokat csak ezután fogjuk beszállítani. Ezeknek a választást követő negyedik napig kell 
majd beérkezniük, akkor történik ezeknek az újabb feldolgozása, majd ezt követően lesz 
végleges eredmény. Tehát gyakorlatilag így néz ki a levélszavazás. 

Röviden, dióhéjban így tudtam önöknek tájékoztatást adni. Abban az esetben, ha 
bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolunk rá, legalábbis megpróbálunk. Köszönöm 
szépen. 

 

Vélemények, kérdések és javaslatok 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Megkérdezem a kollégáját, van-e 

esetlegesen kiegészítése. (Dr. Danku Csaba nemleges jelzése.) Nem látok ilyet. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom a figyelmüket arra, hogy az asztalon mindenki 

előtt ott van a Nemzeti Választási Iroda rövid tájékoztató csomagja, amelyről az elnök 
asszony részletesen beszélt, de a kérdések megfogalmazásánál esetlegesen azt is igénybe lehet 
venni.  

Mielőtt rátérünk a vitára, hadd mondjam el azt, hogy számos egyeztetés történt a 
törvényjavaslat elfogadása előtt. Például a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 
Állandó Bizottsága is foglalkozott a témával, és a magyarországi, illetve határon túli pártok 
képviselői egyetértésre jutottak a szavazás mikéntjét tekintően. A legtöbb támadás talán a 
regisztrációt érte ebben az időszakban. Az Unióban több országban előfeltétel a választói 
névjegyzék, például Olaszországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Belgiumban, 
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Lettországban is. Azt se felejtsük el, hogy az Unióban a 28 tagállamból 25 tagállamban 
vesznek részt határokon túli állampolgárok, tehát a miénk nem egyedüli, illetve itt a 
környéken, a szomszédos országokban is bevett gyakorlat, hogy nemzettársaik az 
országgyűlési választásokon részt vesznek, és kifejtik ilyen módon is a véleményüket.  

A névjegyzék adatainak ellenőrizhetősége, átláthatósága kapcsán is nagyon sok kétely 
merült fel, így az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital 
Institut, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország 
fogalmazott meg javaslatokat. Ezek a javaslatok, csak úgy, mint az Állandó Bizottság plenáris 
ülésén megfogalmazott javaslatok, illetve módosítások gyakorlatilag beépültek a törvénybe, 
ezeket mind figyelembe vettük, és mondhatom azt, hogy használjuk is.  

Az elnök asszony utalt a számokra. Pontos számot most nem tudok mondani, hogy 
éppen hányan kérvényezték a magyar állampolgárságot, de talán nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy olyan 520 ezer körül jár, mindenesetre 500 ezer fölött, hiszen a 
miniszterelnök-helyettes úr a parlamentben ezt néhány héttel ezelőtt bejelentette, és az esküt 
tevők száma is, úgy gondolom, olyan 450 ezer körül lehet, ezzel szemben a feliratkozottak 
száma 29 ezer valahány száz, mondjuk legyen 30 ezer. Itt gyorsan magamban számolgattam, 
ha a tendencia hasonló, akkor nem tudjuk a választások napját, a sajtóban többször is az 
április eleji dátum jelent meg. Ha mondjuk április elején lesz a választások napja, akkor olyan 
90-100 ezer választóval lehet számolni, ha ezek a tendenciák maradnak. Úgy gondolom, ez 
óriási lemaradás ahhoz képest, amire számíthatnánk, és ahhoz képest is, hogy egy történelmi 
lehetőséget teremtettünk meg a határon túli magyar közösségek, illetve a diaszpórában élők 
számára, teremtettünk meg, nem a kormánypártok, nemcsak a magyar parlament, a 
kormánypártok és az ellenzék egyaránt, nem a magyar kormány egyaránt, egy évtizedes vagy 
több mint egy évtizedes hosszú küzdelem végén vagyunk, ennek különböző stációi voltak. 
Ebből a szempontból talán a legfontosabb a 2010. május 26-a volt, amikor a 
törvénymódosítást elfogadtuk, és a kettős állampolgárság lehetőségét megadtuk a határon túli 
magyarság számára. Ennek a következő nagyon fontos lépcsőfoka pedig az lenne, hogy azzal, 
amivel gyakorlatilag már egy évszázada ezek a magyar közösségek, a magyar nemzetiségű 
állampolgárságú személyek nem tudnak élni, azzal tudjanak élni, és tevőlegesen is bele 
tudjanak szólni az ország, a nemzet sorsának alakításába, akár úgy is, hogy az országgyűlési 
választásokon részt vesznek. 

Ezt a folyamatot, úgy gondolom, a jelen periódusban nem a legteljesebben hajtjuk 
végre, hiszen jóval kisebb azok száma, akik a regisztrációban részt vesznek, ezáltal 
gyakorlatilag hiába volt minden küzdelmünk, nem fognak tudni szavazni. Augusztus 1-je óta 
a bizottság számos képviselője, munkatársa erre minden fórumon, ahol csak tudjuk, felhívja a 
figyelmet, de úgy gondolom, erre egy átfogó kampány kellene, amely felhívja az új magyar 
állampolgárok figyelmét a regisztráció fontosságára, mert a meggyőződésem és a 
tapasztalatom is az, hogy minden kampány ellenére a legtöbbjükhöz ezek a dolgok nem értek 
el, nem tudatosították bennük ezeket a tényeket, és félő, hogy akik valóban fel szeretnének 
iratkozni, az utolsó napokra hagyják ezt a lehetőséget, így nem tudnak majd élni a 
lehetőséggel, és a választásokon nem tudnak részt venni. Szerintem közös felelőssége mind a 
Választási Irodának, mind a Magyar Országgyűlés tagjainak, elsősorban nyilvánvalóan a mi 
bizottságunk tagjainak, hogy minden lehetséges eszközt ragadjunk meg, és hívjuk fel a 
magyar közösségek figyelmét, hogy minél előbb vegyenek részt a regisztrációban, és ők is 
hirdessék. Ebben a magyar politikai pártoknak, a társadalmi szervezeteknek, a magyar 
történelmi egyházaknak óriási felelősségük van, hogy ebbe a munkába bekapcsolódjanak, 
részt vegyenek, hogy a legteljesebb módon menjen végbe a regisztráció addig az időpontig, 
ameddig lehetséges.  

Tisztelt Képviselőtársaim!  (Jelzésre:) Jelentkezett Csóti György képviselő úr, utána 
pedig Hidvéghi Balázs alelnök úr.  
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CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Asszony! 

Köszönjük szépen a részletes ismertetést a választási eljárásról. Én csak egy apróságot 
szeretnék szóvá tenni. Ebben a névjegyzékbe vételi kérelemben van egy nagyon sokkoló, 
arrogáns mondat, amikor azt írja: „A kérelem a legkisebb eltérés esetén is elutasításra kerül.” 
Még ennél is rosszabb az állampolgároknak kiküldött kísérőlevél, amely azt mondja: 
„Egyetlen betűeltérés is a kérelem elutasításához vezet.” Igaz, az elnök asszony elmondta, 
hogy a gyakorlat nem ilyen, de akkor pontosan ezt kellene tükrözni ebben a levélben is és a 
kérelemben is, mert ez sokakat elkedvetlenít vagy megijeszt. Élő példát hozok. Erdélyi 
ismerősöm édesanyjának a nevét Jolandáról ugyan Jolánra változtatták, csakhogy a 
lakcímkártyán, amit itt állítottak ki, Jolan van odaírva, Jolan, nem pedig Jolán, tehát egy 
vessző hiányzik, egy betű másképp néz ki, és ez nagyon könnyen elírható egy fiatal embernél 
is, de pláne a Hargitán egy idős asszony elnézheti, nem látja azt a veszőt, és akkor elutasításra 
kerül. 

Azt javasolom, ha még ilyen további űrlapok, nyomtatványok, kísérőlevelek kerülnek 
kiállításra, a legkisebb eltérés például „korrekciós eljárást von maga után”, esetleg „a kérelem 
megismétlését teszi szükségessé”, és akkor világosan felhívtuk a figyelmet, hogy nem szabad 
hibázni, de az „elutasításra kerül” felkiáltójellel, ez azt jelenti, akkor azt hiheti… Nem 
ragozom tovább. 

Szeretnék sok-sok türelmet és sok sikert kívánni ehhez a munkához. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Az alelnök úr, utána Szávay képviselő úr 

következik. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én 

is az elnök asszonyt és kollégáit. Nagyon örülök, hogy ma itt vannak velünk a bizottságban. 
Hadd kapcsolódjak annyiban Csóti képviselőtársamhoz, hogy itt valóban egy nemzeti 

ügyről van szó, egy olyan ügyről, amely igazából összekovácsol, össze kell kovácsolnia 
mindannyiunkat, valamennyi párt képviselőjét és mindazokat, akiknek fontos az, hogy a 
magyar nemzet élni tudjon azzal a lehetőséggel, amit az állampolgársági törvény és az ehhez 
kapcsolódó szavazati jog jelent, hogy meg tudjunk kezdeni egy olyan új korszakot, amikor a 
magyar közösségek, bár különböző országokban élnek itt az ősi szállásterületünkön, a Kárpát-
medencében és a világban is szétszóródva, mégis sok mindenben egységet képeznek, 
egymásért felelősséget vállalnak, és lehetőséget is kapnak. Azt gondolom, a magyar állam 
felelőssége, hogy ezeket a lehetőségeket, ezeket a kereteket minél inkább megteremtse. Tehát 
az egész ügyet úgy érdemes néznünk, hogy az állampolgárok számára kell elősegítenünk a 
dolgot, könnyűvé, felhasználóbaráttá kell tenni, hogy ilyen kifejezést is használjak. 

Jó pár kérdést felírtam, engedje meg, hogy ezeket most elmondjam. Az egyik a 
diaszpóra magyarság, így szoktuk nevezni a világban szétszóródott magyarságot, az 
emigránsokat, a disszidenseket, a menekülteket. Őket nehezebb megszólítani, pontosabban 
róluk keveset tudunk. Például nagyon nagy számban élhetnek olyan magyar állampolgárok a 
világban, akikről mi nem tudjuk, az itthoni hivatalok nem tudják, hogy ők magyar 
állampolgárok. Milyen stratégiák, tervek léteznek a Nemzeti Választási Irodában arra, hogy 
hozzájuk elérjünk? Nyilván adja magát a nagykövetségek használata és a már számukra is 
ismert magyar szervezetek, kulturális egyesületek és a többi használata, de ezen túl milyen 
módon lehet őket elérni? Mire számít az elnök asszony ebben a tekintetben? 

A rendeletben, ami követte az eljárási törvényt, ha jól emlékszem, szerepel az a kitétel 
vagy kötelezettség, hogy angol nyelven is elérhetővé kell tenni a regisztrációs ívet, ha jól 
emlékszem, és az ezzel kapcsolatos információkat. Én még nem láttam, nem találtam meg ezt 
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angolul. Kérdezem: ez mikor készül el? Bizony, lehetnek olyanok, akik számára megkönnyíti 
a regisztrációt, ha angol nyelven is hozzáférhetnek ehhez. 

A külképviseleteken a hirdetmények és szórólapok útján tájékoztatja első körben az 
MVI az állampolgárokat. Arról szeretnék információt kérni, hogy minden fontosabb 
külképviseleten a Kárpát-medencében, illetve a világ fontosabb városaiban, ahol magyar 
közösségekről tudunk, megtalálhatók-e már ezek a hirdetmények, szórólapok. Hogy állunk 
ebben az ügyben? Hogy állunk a külképviseleti választási irodák – ha jól mondom, KÜVIRA 
a rövidítés – megalakításával? Ebben az MVI elnökének van fontos szerepe, itt eskütételre 
van szükség. Azt gondolom és azt javasolom, minél hamarabb alakítsuk meg ezeket, mert 
minél hamarabb megvannak, annál jobb. 

Ehhez kapcsolódó és szintén az MVI kötelezettsége, hogy a helyi 
médiaszolgáltatásban, azt hiszem, a rendelet vagy a törvény így fogalmaz, tájékoztassák a 
külhoni választópolgárokat a választás menetéről, a levélszavazásról és a regisztrációról is. 
Ezt rendkívül fontosnak tartom, és ebből a szempontból az, hogy még több hónap áll előttünk 
a regisztráció végéig és a szavazásig, az jó, és minél hamarabb el kellene ezeket indítani. Itt 
milyen tervek léteznek? 

A kiküldött leveleket említette, elnök asszony, azt, hogy a 239 ezer levélből 8 ezer jött 
vissza. Ez egy magas szám, és elhangzott, ha jól emlékszem, hogy ezt a KEKKH  vizsgálja. 
Itt ugyanakkor az időfaktor megint csak fontos, és ehhez képest, hogy ilyen sok levélről, ilyen 
sok helytelen címről, gondolom, nem megfelelő címzésről van szó, ahhoz viszont rövid az 
idő. Van-e valamilyen B-terv arra vonatkozóan, hogy akkor mi legyen ezekkel az emberekkel, 
akik ezek szerint nem kapták meg, legalábbis levélben nem kapták meg az információt és a 
regisztrációs lapokat? 

Magát a papírt nézve – itt megint csak kapcsolódnék Csóti György 
képviselőtársamhoz – sok olyan pont van, ahol azt hiszem, hogyha egy egyszerű magyar 
állampolgár akár segítséggel tölti ki, mert mondjuk segítséget kér valakitől, akár egymaga, 
elronthatja a dolgot, és ha valóban ilyen szigorúan vesszük, ahogy a levél fogalmaz, az 
elveszített szavazási lehetőségeket jelent Magyarországnak. Például – most mondok egyet, 
ami nekem az egyik mániám, de lehet más is – több helyen szerepel az, hogy „közterület 
jellege”. Lehet, hogy ilyen értelemben kevéssé vagyok művelt, de gondolkodnom kellett, 
hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ilyen utca, amolyan utca vagy tér vagy körtér. Ez a 
későbbiekben érdekes módon itt szerepel a második oldalon, kétszer kell a címet megadni, 
egyrészt a választási hely döntéséről szóló értesítéshez, másodszor a szavazólap átvételéhez 
tartozó címet, és a legvégén szerepel a közterület jellege, és ott van zárójelben, hogy utca, út, 
tér és a többi. Ez nekem már így érthető, szerintem a legtöbb embernek így érthető, e nélkül 
viszont nem érthető, legalábbis megvan a veszélye annak, hogy nem érthető, és még 
háromszor, összesen négyszer szerepel a közterület mint fogalom. Ezt például biztos, hogy 
javasolnám módosítani. Ha ehhez rendeletet kell módosítani, vagy rendelet szabályozza, hogy 
néz ki a regisztrációs ív, szerintem akkor akár annak árán is módosítsuk, ehhez viszont jó, 
hogy megint csak több hónap van előttünk. Azt hiszem, minden kis segítség indokolt lehet. 

Az az információ jutott el hozzám, hogy Kárpátalján sokan nem szívesen töltik ki már 
ezt a regisztrációs értesítésről szóló részt sem, ahol meg kell adni e-mailt, faxot vagy 
postacímet. Elképzelhető, hogy érkezhetnek olyan regisztrációs kérelmek az MVI-hez, ahol ez 
nem lesz kitöltve. Azt szeretném csak kérni, hogy ezek automatikusan ne kerüljenek 
elutasításra, mert ott az adott politikai helyzet miatti félelmek, a fenyegetettség érzése bizony 
sokakat akár ez ügyben is elriaszthat. Javasolnám egyébként azt, ahogy a szavazólap 
átvételénél mindenféle lehetőséget felsorol ez a levél, számos lehetőséget, felsorolja a 
főkonzulátusokat, felsorol határ menti helységeket Magyarországon, itt is valami ilyenre 
lenne szükség, ha nem akarja megadni sem az e-mail címet, sem egy címet, akkor 
válogathasson, vagy legyen odaírva, hogy például megadhatja a főkonzulátust. Tehát minél 
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inkább szinte didaktikussá tenném ezt a dolgot, elősegítve azt, hogy ne bukjanak el a szavazni 
akarók kis hibákon vagy félreérthető részeken. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm a kedves 

vendégeinket. Bocsánat, nem jól értettem, Berta úr a KIM vagy a KÜM részéről van-e itt? 
(Dr. Berta Zsolt: KIM.) Akkor most nincs a Külügyminisztérium részéről meghívott, lehet, 
hogy jó lenne, ha esetleg a későbbiekben erre még sort kerítenénk. Nekem több olyan 
kérdésem is van, amelyeket nem biztos, hogy egyáltalán címezhetem-e az elnök asszonyhoz, 
ettől függetlenül meg fogom tenni, de azt hiszem, jobb lett volna a KÜM részéről valaki. 

Itt már több fontos dolgot felvetett Hidvéghi képviselő úr, amit a magam részéről 
szeretnék alátámasztani és akkor nem megismételni, ugyanígy Csóti képviselő úr is a dolog 
bonyolultságával kapcsolatban. Kétségkívül igaz, az emberekben kétfajta félelem van az 
emberekben. Az egyik nyilván – idézőjelben – a „lebukás”, hogy kiderül az állampolgárság. 
Nem véletlen, hogy Kárpátaljáról, illetve különösen a Felvidékről nagyon-nagyon kevés, 
legalábbis informálisan nagyon kevés állampolgárság-felvétel történt és egyelőre még 
kevesebb visszajelzés vagy regisztráció. A másik pedig valóban az, hogy el fogják rontani a 
szavazólapot, vagy valamilyen probléma történik. Itt már többen, többféleképpen ajánlották a 
segítségüket a határon túli pártok, szervezetek, egyházak részéről, és ezekkel kapcsolatban el 
is kezdődtek a polémiák, főként az erdélyi és a délvidéki sajtóban, hogy akkor ki fog itt 
valójában segítséget nyújtani, és azt a legtisztább szándékkal teszi-e meg. Nyilván 
mindenkiről feltételezzük, hogy igen. Ettől függetlenül kérdezni szeretném: mit gondoljunk 
arról, hogy határon túli politikai pártok ajánlják fel olyan módon a segítségüket a 
választóknak, hogy pártirodákba – most nem tudom, melyik pártról van szó, mert van olyan 
párt is, amelyet szeretnek, meg van olyan párt is, amelyet kevésbé szeretnek –, tehát maga az 
elv, hogy nagyon sokan arra bíztatják a választókat, hogy párthelyiségeket, pártirodákat 
adjanak meg értesítési címként, ahol persze majd az adott párt aktivistája nyilván segít a 
szavazólap kitöltésében is, ami, úgy gondolom, azért mégiscsak felvethet kérdéseket. 

10 évre szól, ugye, a választási regisztráció. Ezt hogyan lehet a későbbiekben 
ellenőrizni, hogy adott esetben a halott személyek adataival nem lehet visszaélni? Alapvetően 
kérdezem: ha meghal egy magyar állampolgár a határon túl, mondjuk egy romániai magyar 
állampolgár, akkor erről a magyar hatóságok egyáltalán hogyan szereznek tudomást? Ebben a 
kérdésben most csak a kettős állampolgárokról van szó, tehát, ha meghalt egy kettős 
állampolgársággal rendelkező valaki. Tehát ezeknek az adatoknak a biztonságos kezelésére 
milyen garanciák vannak? 

Amelyek ennél nehezebb kérdések, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező 
külhoni szavazókkal kapcsolatosak. Legalább jóhiszeműséggel, bár nehezen tudok az lenni, 
de meg kell kérdeznem: ha most jól tudom, a magyarországi lakcímmel rendelkező, de adott 
esetben nem Magyarországon élő magyarok – most mindegy, hogy hol élnek – nem 
választhatják a levélszavazás lehetőségét. A legnagyobb probléma, amit látunk, de azért jó 
lenne erre valamilyen épkézláb magyarázatot kapni, hogy mi a különbség egy bármilyen, akár 
környező országban, nagyvárosban élő román állampolgársággal rendelkező magyar között, 
aki Erdélyben tud szavazni, meg egy kint munkát vállaló között. Technikai akadályát nem 
nagyon látom ugyanis a dolognak. Tehát, ha valaki meg tudja kapni postán az állandó 
lakcímére a pártlistás szavazólapot, akkor miért nem lehet valakinek a megadott értesítési 
címére, ami, amint látjuk, nem feltétlenül kell, hogy az állandó lakcíme legyen, hiszen lehet 
más lakcím, lehet egy magyarországi lakcím, lehet egy pártiroda címe is, akkor mondjuk egy 
nyugat-európai vendégmunkás fiatal miért nem kérheti egy ottani értesítési címre a 
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szavazólapját, amely borítékba akkor értelemszerűen bele lehet rakni egy választókerületi 
szavazólapot is, ha már egyszer a nagykövetségre ezeket egyébként is kiküldik. Itt azért 
kénytelenek vagyunk megemlíteni azt a gyanúnkat, ezen egy picikét gondolkodjunk el, hogy 
vajon itt kikről van szó. Az elmúlt 20 évben, különösen az elmúlt 8 évben több százezer 
ember hagyta el az országot, főleg a fiatalok munkavállalási szándékkal, és az elmúlt 3 év 
kiváló gazdasági és ifjúságpolitikája miatt százezrek kényszerültek távozásra, tehát több 
százezer olyan magyar állampolgárról beszélünk, aki olyan helyen dolgozik, illetve vállal 
munkát, ahol egyébként gyakorlatilag elérhetetlen távolságra vannak a nagykövetségek, haza 
nem tudnak jönni ezért, hogy szavazzanak, tehát itt rendkívül nagy tömeget rekesztünk ki a 
választójog gyakorlásából, legalábbis megnehezítjük számukra a választás gyakorlását, olyan 
tömegeket, amelyeknél több mint erősen valószínűsíthető, hogy nem a kormánypártra 
szavaznának, mert akik az elmúlt években ezt az országot elhagyták, valószínűleg nem azért 
tették, mert annyira meg voltak az itteni gazdasági helyzettel elégedve, de továbbmegyek, az 
elmúlt 8 év gazdasági helyzetével sem. Tehát erre valamilyen egzakt magyarázatot azért 
szeretnék kapni, hogy miért van ez a különbségtétel. 

Ha már akkor el tudnak menni szavazni a nagykövetségre, akkor viszont adódik a 
többi kérdés. Egyáltalán fel vannak-e készítve a nagykövetségek a Külügyminisztérium 
részéről arra, hogy ezt a szavazást zökkenőmentesen lebonyolítsák. 2010-ben 8807-en 
regisztráltak, 6851-en mentek el ténylegesen szavazni – Nyugat-Európáról beszélünk –, 
egyébként ez is nagyon sok volt a külképviseleteknek ahhoz, hogy ezt a mennyiséget kezelni 
tudják. A londoni nagykövetségen 1500-an szavaztak az első fordulóban, jobb esetben 2-3 
órás, inkább 5-6 órás sort álltak többségükben az 1500 embernél. Ha most ehhez még 
hozzávesszük az azóta eltávozottakat, akkor ez a szám csak növekedni fog, csökkenni 
semmiképpen sem. Egyáltalán hogyan készülnek fel a követségek ennek a kezelésére? 
Mennyi pénzt, milyen forrásból lehet elkülöníteni adott esetben a külföldi szavazóhelyiségek 
kialakítására, ott, ahol mondjuk a külképviselet épülete nem alkalmas a választás 
lebonyolítására, és mondjuk vannak ilyenek? Van-e bármilyen terv vagy stratégia arra 
vonatkozóan, hogy egyébként a világon szinte legnagyobb magyar lakossággal rendelkező 
külföldi városokban, London, Bécs, Dublin, Berlin esetében hol és milyen feltételekkel lehet 
ilyen szavazóhelyiségeket kialakítani? Ráadásul az általam előbb feltett kérdéssel 
kapcsolatban, úgy tudom, most az Alkotmánybíróság előtt van egy panasz, ez a 
különbségtétel azzal kapcsolatban, hogy lehet-e levélben szavazni, vagy nem lehet, amelyben 
az Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést, és őszintén bízom benne, hogy ezt a diszkriminációt 
meg fogja szüntetni, és ebből akkor még újabb kérdések adódnak. Amennyiben nem fogja, és 
még nagyobb tömeg lesz rákényszerítve arra, hogy a nagykövetségeken vagy a 
külképviseleteken szavazzon, akkor esetleg van-e szándék arra, hogy kitágítsák azon 
helyszínek körét, ahol szavazni lehet? Itt főleg azokra az államokra gondolok, ahol nagyon 
nagy távolságok vannak, és mondjuk csak egy vagy két magyar külképviselet van.  

Még két kérdésem van, az első az előző témához. E-mailben sokan kérik a regisztráció 
sikerességéről való visszajelzést, viszont erről nem találtam kimutatást a valasztas.hu-n. Azt 
szeretném kérdezni: ez mely országokból történik? Nem lehetne-e ezeket az adatbázisokat 
egységesíteni, és összességében látni a postai, illetve az indulási visszajelzéseket, hogy akkor 
honnan, hány visszajelzés érkezett. 

Az utolsó kérdés teljesen más téma. Itt lehet, hogy ezt illene tudnom, de nem tudom, 
legyen kedves, elnök asszony, egy picit kibontani: a szavazatok összesítése, pontosabban az 
eredmények nyilvánosságra hozása hogyan történik? Lesz-e bármilyen bontás arra 
vonatkozóan, hogy külön összeszámlálásra kerülnek-e, és nyilvánosságra lesznek-e hozva 
mondjuk a külképviseletekről érkezett szavazóktól vagy a határon túli területekről mondjuk 
levélben beküldött szavazatok, vagy ezeket valamilyen nagy országos eredményhez fogják 
hozzáadni? Magyarul: kimutatható lesz-e valamilyen formában elkülönítve az, hogy az elmúlt 
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években honosítást nyert, és mondjuk esetleg Nyugat-Európában dolgozó vagy a kettő együtt, 
vagy ennek folytán hogyan történik a szavazatok megosztása, illetve a választási részvétel? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Elnök Asszony és 

Kedves Vendégek! A nulladik megjegyzésem végül is az lett, miután az elnök úr itt a 
bevezető hozzászólásában bizonyos politikai nyilatkozatot is tett, és azt mondta, hogy 
évtizedes hosszú küzdelemnek értek meg most az eredményei. Mielőtt még a teljes amnézia 
eluralkodna, azért hadd tegyem hozzá, hogy különböző szakaszokat jelentett ez az évtizedes 
hosszú küzdelem, legalábbis 1egalábbis mondjuk 1998-2002 között az első Orbán-kormány 
nem támogatta, sőt kifejezetten ellenezte a honosításnak ezt a ma már meglévő formáját és a 
választójogot is. Ebből született a státusztörvény vagy a kedvezménytörvény, sőt a Velencei 
Bizottságnak Martonyi János akkori és mai külügyminiszter levélben is megerősítette, hogy 
kifejezetten azért van, mert az Orbán-kormány nem támogatja az állampolgárság ilyen típusú 
kiterjesztését, sőt Erdélyben az RMDSZ által indított aláírásgyűjtést meglehetősen erős 
politikai nyomásgyakorlással le is tiltották. Tehát mondjuk így 2004-től kezdve még nem is 
feltétlenül csak a népszavazás, még az sem jelentette teljes egészében a Fidesz egyértelmű 
ráfordulását, tehát így az egy évtizedes küzdelmen belül azért voltak szakaszok, amelyekben 
nem pontosan teljesen ez volt a helyzet, mint ami ma. Ezt csak, még egyszer mondom, az 
amnézia eluralkodása miatt jegyeztem meg. 

Az elnök asszonynak én is köszönöm a tájékoztatást és ezt az írásos anyagot is, 
amelyet nagyon korrektnek és informatívnak tartok. Az első felvetésem az, hogy a 
regisztrációban kik vehetnek részt, vagy kik működhetnek közre. Valóban van-e erről 
önöknek bármiféle rendelkezésük vagy eljárásuk? Ha valaki úgy gondolja, hogy be akar ebbe 
kapcsolódni, illetve egy civil szervezet vagy bejegyzett párt, akkor ezekben részt vesz, és 
bekapcsolódik a hivatalos regisztrációs folyamatba, tehát bármely bejegyzett civil szervezet, 
párt, szövetség, amelyik ehhez hozzáfog, és azt mondja, mostantól kezdve bárhol segíteni 
akarom, akkor ezt teheti, és ez így rendjén is van. Ami már elhangzott, az is teljesen jogszerű, 
vagy nincs szabályozva, hogy megjelölhetnek bármely párthelyiséget a regisztrálni akaró 
vagy regisztrálni szándékozó magyar állampolgárok, hogy odakérjék a megtörtént regisztráció 
alapján annak a bizonyos választási csomagnak a kézbesítését, illetve eljuttatását, akkor ez így 
rendben van-e, vagy ezt mindenképpen érdemes lenne még végiggondolni, mert ez valóban 
még sokféle problémát okozhat. 

A másik a posta igénybevétele. Ez nyilvánvalóan két országban jelenthet problémát. 
Itt már elhangzott, hogy félelmeik vannak a magyar állampolgároknak nyilvánvalóan 
Ukrajnában is és Szlovákiában is amiatt, hogyha postai úton végzik el, vagy kívánják ezt a 
regisztrációt, akár kérik a maguk számára ezt a csomagot, vagy netán eljuttatják a 
szavazatukat. Ebben a vonatkozásban van-e valamiféle elgondolásuk, vagy akkor ez a két 
ország nagyjából, ha nem is törvényben rögzítve, de gyakorlatilag kizárható, és ebben a két 
országban, azt mondhatnánk, hogy többé-kevésbé a postai igénybevétel kizárható? 

A harmadik történet a szavazat eljuttatása. Az rendben van, hogy mindenki 
személyesen teheti. De az is így értelmezhető-e, hogy aki nem postán, hanem eljuttatja akár a 
választás napján a megfelelő választói állomásra, a nagykövetségre vagy a főkonzulátusra, a 
magyarországi szavazóhelyen csak személyesen adhatja át? Ez logikusnak tűnhet, hiszen, ha 
nem személyesen, akkor elég sok probléma vetődik fel, hogy milyen módon. Tehát ami 
mondjuk már korábban felvetődött, hogy a faluban a polgármester összegyűjti, fogja magát, 
és elmegy, és mondjuk bejelentkezik a főkonzulátuson vagy bármelyik magyarországi 
választási helyen, és azt mondja, hogy hoztam iksz településről azok szavazatait, akik éppen 
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rám bízták. Ez a rész szabályozva van-e? Nem találtam meg, lehet, hogy nem olvastam el 
alaposan és rendesen, de akkor majd ki tetszik igazítani, hogy hogyan is van ez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úré a 

szó. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Sok 

minden elhangzott, ezért megpróbálok rövid és lényegre törő lenni. Először is, ami a kevés 
regisztráció visszaküldését illeti, úgy gondolom, az elkövetkezendő időszakban lehetne olyan 
hirdetéseket feladni akár a tévében, a rádióban, mint amit valamelyik csatornán láttam például 
a Székelyek Nagy Meneteléséről. Úgy gondolom, ilyesmit több csatornán is lehetne akkor, 
amikor hivatalossá válik, hogy mikor lesz a választás, akkor meg kell mondani pontosan, 
hogy eddig lehet a külhoniaknak regisztrálni, és akkor ezt pontosan tudják. 

A másik dolog, ami viszont elkeserítő, amit Csóti képviselőtársam is mondott a 
közterületről és ilyesmiről. Én úgy jegyeztem le ide magamnak, amit máskülönben is 
mondani szoktam, hogy ez a magyar vaskalapos közigazgatás, ez ennek csak egy vetülete, de 
tessenek elhinni, nem vagyok jogász, de jogász családból származom, anyám, apám azok 
voltak, két egyetemmel rendelkezem, de néha piszok nehéz kitölteni egy bármilyen kérdőívet, 
a magyar közigazgatásból származó kérdőívet. Most ezt tessék elképzelni, nekem is van olyan 
barátom Bukarestben, akinek a neve Kovács György, sosem járt magyar iskolába, azt kell 
mondanom, hogy töri a magyart, és időnként felhív. Most már arra készülhetek, hogy fel fog 
hívni, hogy mi az a közterületi, ide mit kell írni, mert már felvette a magyar állampolgárságot. 
De ez nagyon elkeserítő, főleg az a fenyegetés, hogyha egy vesszőt eltévesztesz, akkor 
viszontlátásra, kiestél az egész ügyből, és semmi jogod, lehetőséged nincs. Ez nagyon nem jó. 
Tessenek elhinni, a magyar közigazgatás rugalmatlanságán rengeteg minden múlik, és ahhoz, 
hogy az ország akár gazdaságilag itt tart, és nem tudnak jönni a befektetők, ez nagyban 
hozzájárul. Jó, ezt most csak zárójelben mondom. 

A másik ilyen zavaró tényező, ami zavaró tényező volt, a nyár folyamán több 
ellenzéki párt is mondta, hogy itt milyen csalási lehetőségek vannak a levélben történő 
szavazásnál és a regisztrációs lapok küldésénél. Én magam is bent voltam két tévéstúdióban, 
egyszer egy MSZP-s úriemberrel, egyszer pedig Karácsony Gergellyel, aki most a 
parlamentben független, vitatkoztunk erről, de a lényeg az, hogy ez megzavarja az embereket, 
mert miért adjam le oda a szavazatomat, ha itt csalási lehetőség van, és el tudják ezt csalni. Ez 
két olyan tényező volt, ami véleményem szerint komolyan befolyásolta őket. De azért az, ami 
konkrét volna, és egy konkrét adat lehet, ami mutathat valamit, hogy a visszaküldött 
regisztrációs lapok közül hány százalék volt az, ami nem volt helyes, amit el kellett utasítani. 
Igen, ha már a csalásról, a csalás lehetőségéről beszéltünk, ami a nyáron felvetődött, hogy 
nem az egyedüli ország vagyunk, ahol ilyen típusú szavazás lehetséges. Van-e olyan példa 
Európában arra, hogy valamilyen nagy csalás vagy számottevő csalás történt az ilyen típusú 
levélben történő szavazáskor, hiszen erre már van európai tapasztalat, nem is kevés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, a kérdezők elfogytak. Megkérdezem a tisztelt 

bizottság tagjait, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy nem a bizottság tagjai, illetve nem 
országgyűlési képviselők is tehessenek fel kérdést. Kérem, szavazzunk! (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, hozzájárultunk.  

(Jelzésre:) Lehet, hogy tévesztem a nevet, Hupka Félix? (Hupk2002021a Félix: Igen.) 
Köszönöm. 

(Jelzésre:) Elnök asszonyé a szó. 
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DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Válaszolhatnék? Olyan sok a 

kérdés, hogy nem szeretném, ha valami kimaradna. 
  
ELNÖK: Ha rövid a kérdés, akkor illesszük be. (Huppa Félix: Elég rövid, de később.) 

Köszönöm szépen. 
Elnök asszonyé a szó. 
 

Válaszadás 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Köszönöm szépen. Elsőnek 

azt szeretném előrebocsátani, hogy a Nemzeti Választási Iroda egy autonóm szerv, semmi 
köze a jogalkotáshoz, nincs is lehetősége, se nem kezdeményező, se nem jogalkotó, tehát 
ahány szabály van, azokat nem a Nemzeti Választási Iroda készítette. Itt utoljára elhangzott a 
bürokratikus közigazgatás, de ezek a nyomtatványok teljes mértékben a törvényi szabályok 
alapján kerültek kialakításra és a rendelet is. 

Elég nehéz helyzetben volt a törvényalkotó is és a miniszteri rendeletet kiadó is, 
ugyanis olyan fontos a garanciális szabályok beiktatása, hogy innentől kezdve sajnos muszáj 
bizonyos dolgokat úgy kitöltetni és ragaszkodni ezekhez, hogy minél kevesebb támadási 
felület legyen. Tudom, hogy az állampolgároknak sok nehézséget okozhat ezeknek a 
nyomtatványoknak a kitöltése, ezért próbálunk meg minden olyan segítséget megadni, tehát 
információt eljuttatni hozzájuk, ami pártsemleges.  

Itt elhangzott, hogy fenyegetés van ezekben a nyomtatványokban. Úgy gondolom, ez a 
megfogalmazás valóban erős, de ez inkább arra való figyelemfelhívás, hogy tényleg pontosan 
töltsék ki, az ő érdekükben, mert ha elírás van, akkor nem lehet. Ha például valaki megadja az 
egyik nevét, ami rajta van a személyi, lakcímnyilvántartó kártyáján, ugyanakkor lehet egy 
másik ilyen nevű ember is, aki mondjuk Mária Magdolna, de elhagyja a Magdolnát, de 
ugyanakkor van egy másik Mária nevű ugyanilyen vezetéknévvel, ez már megkülönböztetési 
problémát jelenthet. Amikor majd értesítjük őket, akinek minden adata rendben van, arról is 
kap értesítést, és ha valami hiányzik, erről is, viszont ebben a levélben, amelyben értesítjük, 
hogy hiányzott valami, ezért nem tudtuk regisztrálni, itt már felhívjuk arra a figyelmet, hogy 
lehetősége van kijavítva megismételni a kérelmet. Tehát ebben a második levélben, amit majd 
kap tőlünk, erre fel fogjuk hívni a figyelmüket. 

Az, hogy hogyan tudjuk megismertetni minél több választópolgárral a regisztrálási 
lehetőséget, erre most van folyamatban egy kisfilmes spot készítése, kifejezetten a 
regisztrációra vonatkozóan. Szeretnénk egy másikat is a levélben szavazás előtt, amikor majd 
indulnak a szavazások, a szavazás tudnivalóiról. Ezeket a kisfilmeket szeretnénk először a 
magyar médián, de a magyar rádión keresztül is eljuttatni, mert szöveg is lesz mellette, de 
gyakorlatilag valamennyi határon túli média segítségét kérnénk, hogy ezeket 
megjeleníthessük. Gyakorlatilag a Duna TV és a Duna World nagyon sok segítséget nyújt, 
náluk is, de a közszolgálati médiában is ezt a filmet naponta szeretnénk lejátszatni. 

Meghívást kaptam a Diaszpóra Tanács novemberi ülésére, ahol szintén tartok egy 
tájékoztatást a regisztrációs lehetőségekről, és úgy gondolom, ott rajtuk keresztül is el tudjuk 
majd juttatni a minél távolabbi országokba például ezt a spotot is. Például a szlovén televízió 
is szeretne – ők egyszer már voltak nálam – ismételten egy riportot készíteni velem. 
Gondolkoztam azon, hogy esetleg a külképviseleteken is tartanánk tájékoztatást, mert esetleg 
a kinti választópolgárok jobban odafigyelnének egy-egy ilyen helyi tévé- vagy rádió-
megnyilvánulásra, minthogyha Magyarországról beszélnénk hozzájuk, és itt hívnánk fel a 
különböző tudnivalókra a figyelmet. Itt beszélnék arról, hogy a Nemzeti Választási Iroda 
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gyakorlatilag semmilyen egyesülettel, egyházzal nem tart kapcsolatot, egyedül a 
külképviseletekkel tart. Tehát a közigazgatás az, amelynek a választással kapcsolatos 
pártsemleges tájékoztatás és a feladatok elvégzése a dolga, az összes többi nem feladata a 
Nemzeti Választási Irodának.  

Azt, hogy milyen értesítési címeket adnak meg a választópolgárok, ott nem tudjuk 
vizsgálni, hogy ők milyen címet adtak, hiszen már a 30 ezernél sem lehet, de ha ennél több 
lesz, esetleg ebből több cím van, vagy megadták valamely külső szervezet címét, erre nem 
tudok választ adni, mert ezt nem vizsgáljuk. 

Az angol nyelvvel kapcsolatban Hidvéghi képviselő úr kérdezett. Már hamarosan 
megvan angol nyelven, csak itt a honlapunk terjedelmét eddig még nem engedte meg a 
program, de most már pár napon belül fel tudjuk tenni, francia és német nyelvre is 
lefordítottuk, úgyhogy ez a nyomtatvány, illetve a mintapéldány és a tájékoztató a magyaron 
kívül három nyelven meg fog jelenni.  

A külképviseletekkel kapcsolatban folyamatos kapcsolatot tartunk a 
Külügyminisztériummal, a nagyköveteknek már tartottam egy tájékoztatást. Gyakorlatilag 
minden külképviseleten kint vannak a regisztrációs lapok. Itt utánnyomást is kérnek, például 
Csíkszereda havi 10 ezer nyomtatványt kér, mert azoknak, akik leteszik az eskütételt, egyúttal 
átadják ezeket a regisztrációs lapokat is. Azt, hogy mikor tudják letenni az esküt, én 
Babity úrral a múlt héten egyeztettem, és kértem, adják nekem oda azoknak a névsorát, akik 
már az eskütételt letennék. Nagyon szeretném, ha felállhatna a KÜVI, és úgy oldanánk meg, 
hogy ne kerüljön még ez is pluszpénzbe, hogy hazautazhassanak a külképviseletekről azok, 
akik esküt tesznek, mert ehhez haza kellene utazni, hogy szeretnénk skype-on keresztül 
megoldani az eskütételt, ezzel igen jelentős utazási költséget spórolnánk meg legalább most, 
első alkalommal, úgyhogy a Külügyminisztériumtól várom azoknak a névsorát, akik az esküt 
letehetik. Természetesen utána folytatjuk, szélesítjük a Külügyminisztériumban lévőknek is, 
tehát az ott dolgozóknak, hogy minél többen tudjanak a regisztrációban és a választási 
feladatokban részt venni. Számukra távoktatást akarunk majd tartani, benne magyarországi 
választási szakembereknek is, akiknek már megkezdtük az oktatását. 

A visszajött levelekkel kapcsolatban tulajdonképpen az Állampolgársági Hivatal és a 
KEKKH az, amelyik nézi, mi lehetett a probléma. Úgy gondolom, ennek a 8 ezer levélnek a 
feldolgozása, ellenőrzése is elég hosszú időt vesz majd igénybe, úgyhogy sokkal nagyobb 
reményt fűzök ahhoz, hogy a külképviseletek és a Nemzeti Választási Iroda hangsúlyozza és 
elmondja mindenütt, ahol lehet, hogyha valaki nem kapott levelet, attól nyugodtan 
regisztrálhat. Tehát ezt inkább így tudjuk megoldani, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
nagyon sok levél visszaérkezett, de ettől ne ijedjenek meg, nyugodtan töltsék le, 
regisztráljanak, nyomtattassák ki, vagy menjenek be a külképviseletre, és kérjenek ilyen 
nyomtatványt. 

Értesítési cím. Ezt a törvény, tehát a választási eljárási törvény 92. § (2) bekezdése 
teszi kötelezővé, hogy az értesítési címet meg kell adni, de ez nem feltétlenül egy konkrét 
cím, hanem lehet e-mail cím, illetve fax is. Ez arra szolgál, hogy így kapja meg a tájékoztatást 
a választópolgár arról, hogy esetleg nem sikerült regisztrálnia. Ha nem ad meg értesítési 
címet, akkor esetleg várja majd a levélcsomagot, és akkor szembesül majd azzal, amikor 
elmegy a levélcsomagért, hogy nem kapta meg, hiszen nem is volt jó a regisztrálása. Tehát ez 
az ő érdekük, hogy valamilyen értesítési címet megadjanak, mert egyébként lehet, hogy a 
regisztrálása nem kerül elfogadásra, és nem kap levélcsomagot, ezért van az a lehetőség, hogy 
e-mail vagy fax címet is megadjon. Az e-mail címek országonkénti bontása nincs meg, 
nekünk összesen egy e-mail címünk van, és nem tartjuk őket úgy nyilván, hogy melyik 
országból van. Azt tudjuk, hogy összesen 8034 e-mail címes regisztrálás érkezett be ebből a 
29 ezerből, de hangsúlyozom, ez országonkénti bontásban nincsen meg. Azon még 
gondolkozunk, mert ehhez nem kell törvénymódosítás, hogy abban az esetben, ha ugyanaz az 
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értesítési cím, mint a levélcsomag kézbesítésének a címe, akkor azt a honlapra is rátesszük, 
így nem kell duplán kitöltenie, mert ezzel a választópolgár esetleg időt nyerhet, és odaírja, 
hogy ugyanaz, mint a levélcsomag címe, vagy ugyanaz, mint az értesítési cím. 

Abban az esetben – ezt már Szávay képviselő úr vetette fel –, hogy 10 évig érvényes a 
regisztrálás, gyakorlatilag egyrészt kapunk visszajelzéseket, már most is azért a visszajött 
levelek között van olyan, ahol jelezték, hogy elköltözött vagy meghalt, de itt lényegében, ha 
10 éven belül nem megy el szavazni egyszer sem, akkor ő kiesett, tehát tovább már nem tudja 
felújítani, ha viszont elmegy, akkor megkapja a saját címére a levélcsomagot, a levélcsomag 
és a regisztrációs adatok pedig mindig kitöltésre kerülnek, illetve összehasonlításra kerülnek, 
tehát a levélcsomagban lévő nyilvántartás és a regisztrációs adatok, illetve a levélszavazók 
névjegyzékének az adatai összevetésre kerülnek. Itt tehát, úgy gondolom, ez a rendszer zárt, 
olyan, mint egy névjegyzék, itt nem lehet egy halott helyett szavazni, vagy meg sem kapja 
adott esetben a már nem létező személy a levélcsomagot, és nem is tudja kitölteni, mert olyan 
adatokat kell megadnia, amelyeknél nem tudja, hogy a regisztráció során milyen adatokat 
töltött ki az illető személy, ugyanis nemcsak a lakcímkártya számát adhatja meg, hanem 
megadhatja az útlevélszámot, vagy megadhatja a honosítási bizonyítvány számát is.  

A magyarországi lakcímmel rendelkezőkkel kapcsolatban, ezt az elején mondtam, a 
Nemzeti Választási Iroda nem törvényalkotó, a kollégám sem, pedig ő a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban van, tehát gyakorlatilag az Országgyűlés módosította ezt a 
törvényt, és kivették azt, hogy ott nem lehet levélben szavazni. Az nem a mi dolgunk, hogy 
megítéljük, ez miért így történt.  

A felkészülés ezzel kapcsolatban: a Külügyminisztériumból kimentek a különböző 
országokba, tehát minden országba a kétoldalú levelek a kétoldalú együttműködéssel 
kapcsolatban, ahol a Külügyminisztérium jelezte, hogy 2014-ben várhatóan milyen 
választások lesznek Magyarországon, és kértük a segítséget, hogy az adott országban 
működjenek közre az esetleges helyiségigénylések támogatásával kapcsolatban. A felmérés 
folyamatosan történik, együtt végezzük a Külügyminisztérium munkatársaival, hogy 
felkészüljünk arra, hogy esetleg 5 ezertől 50 ezerig lehetnek a választópolgárok mondjuk 
Londonban, Münchenben, Brüsszelben vagy akár Csíkszeredán vagy Bécsben is. Ennek 
megfelelően ennyi embert kell képezni. Az az értesülésem, hogy Londonban két egymással 
szemközt lévő épületben megoldható, hogy igen nagy számban leadják a szavazatukat a 
választópolgárok, akár egy teremben 5-6 választási, úgynevezett KÜVI-s – mert ott igazából 
nem választási szavazatszámláló bizottságok vannak – leszavaztathatják a választópolgárokat.  

Annyival egyszerűbb lesz most a külképviseleteken a szavazás, hogy nincs dupla 
boríték, tehát ugyanúgy szavaznak a külképviseleteken is majd azok a választópolgárok, akik 
magyarországi lakcímmel rendelkeznek, mint mi itthon, tehát kapnak majd egy egyedi 
választókerületi szavazólapot és egy országos listás szavazólapot, nincs a nyilatkozatok külön 
kitöltése és külön borítékban való leadása. Úgy gondolom, ez egyszerűbb lesz, és 
mindenféleképpen arra készülünk, hogy ameddig Magyarországon 800-1500 körüli egy 
szavazókörben a választópolgárok száma, tehát ezt így tervezi a törvény, addig jóval kisebbre 
kell vennünk a külképviseleteket, tehát ott lehetőleg 1000 alatt legyen az a szavazókör, ahová 
egy csapatot fogadhat, tehát fel kell készülnünk arra, hogy akár 50 ilyen szavazókör is lehet. 
Az utolsó pillanatban fogjuk majd utaztatni az embereket. Ezt a külképviselet úgy tervezi, 
hogy Európában nem akar nagyon drága repülőjegyet vásárolni az utolsó pillanatban, hanem 
autóval vagy kisbusszal próbálják majd megoldani az emberek eljuttatását a követségekre, a 
csomagokat, az urnákat és a szavazólapokat pedig úgyis vissza kell hozni, mert ezeknek az 
összesítése már itthon történik meg. 

Az alkotmánybírósági beadványról csak hallottam, de nem tudom, az 
Alkotmánybíróság mikor dönt ezzel kapcsolatban. Annak idején, amikor még az 
Alkotmánybíróságon dolgoztam, tudom, hogy volt egy olyan hallgatólagos álláspontjuk, hogy 
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a választást megelőző évben már nem nyúlnak a választási törvényhez, de nem tudom, azóta 
történt-e most változás ezzel kapcsolatban. 

A levélben szavazóknak külön névjegyzéke van, tehát van egy ilyen, hogy „Levélben 
szavazók névjegyzéke”, ennek történik majd meg az összesítése, ezt tehát az utolsó pillanatig 
hagyjuk, hogy mennyien vannak a regisztráltak, meg fogjuk mondani, hogy mennyivel, hány 
választópolgárral zárt a levélben szavazók jegyzéke, és ehhez lesz majd viszonyítva, hogy 
mennyi szavazat érkezett be. Ez tehát nem keveredik össze az összes többi országos listás 
szavazattal, hanem ez külön a levélben szavazók névjegyzéke, és ugyanígy van a 
külképviseleten szavazók névjegyzéke is, az pedig az összes külképviselet. Még annyit, hogy 
a külképviseleteken a választást megelőző nyolcadik napig lehet a külképviseleti 
névjegyzékbe jelentkezni, tehát lényegében a teljesen pontos listát, hogy mennyien szavaznak 
iksz városban, azt a választást megelőző nyolcadik napon tudjuk csak majd meg teljes 
bizonyossággal. 

Szabó képviselő úrnak részben már válaszoltam az értesítési címekkel kapcsolatban.  
A posta igénybevétele. Lényegében még mindig folytatunk egyeztetéseket a Magyar 

Postával is, és tervezzük, illetve a posta tervezi, hogy esetleg kétoldalú megegyezéseket kötne 
a Román Postával is és a Szerb Postával is. Molnár Zsolt képviselő úrral is egyeztettünk, 
ennek alapján még a héten is jön hozzám a posta vezérigazgatója, tehát még teljes mértékben 
nem született ezzel kapcsolatban egységes álláspont, merthogy nincs könnyű dolga a Magyar 
Postának sem. Ahogy biztosabbat tudok, akkor tudom majd önöket is erről tájékoztatni. 

Az, hogy személyesen juttassák el a levelet, ilyen feltétel a törvényben nincsen. Ez 
tulajdonképpen már többszörös vita volt, hogy a levélben szavazás mindenütt a világon azt a 
felelősséget nyomja lényegében a szavazó választópolgárra, hogy rajta múlik, megbízik-e 
valakiben, tehát személyesen juttatja el valahová, vagy pedig rábízza valakire, és úgy juttatja 
el. Ezt tehát úgy meghatározni, hogy személyesen vegyék át akár a postán, akár a 
külképviseleten vagy a magyarországi választókerületekben, nem lehet, hiszen abban a 
pillanatban már nem levélben szavazásról beszélünk, hanem személyes szavazásról, mert 
akkor ott már valamit ellenőrizni kell, hogy ő ugyanaz a személy-e, aki ezt a levelet hozta 
vagy bedobta. 

Arról nincs információnk, hogy a hiba miatt, tehát a kitöltési problémák miatt hány 
százalékot kellett elutasítani, illetve visszaküldeni, ugyanis a törvény szerint november 30-ig 
kell feldolgoznunk a levélben beérkezetteket, hiszen, mint említettem, még nincs kész az a 
program, amelyik a regisztrációnak ezt a részét feldolgozza. Azt tehát tudjuk, hogy melyik 
országból jött be, és az adatrögzítés megtörtént, de a nyomtatvány összevetése a 
lakcímnyilvántartással, ez a program elkészülte után történik meg, akkor fogjuk, és 
november 30-ig tudjuk majd meg, hogy körülbelül milyen hibaszázalékkal kerülnek ezek 
kitöltésre. Szúrópróbaszerűen nézzük nap mint nap a beérkezetteket, de nincs olyan 
rettenetesen sok hibás kitöltés. Egyelőre az jelent gondot, hogy az értesítési címet néhány 
helyen nem írják fel, azt pedig, ha egy sorba írják, mert ez is egy típushiba, hogy van a családi 
név, utónév, ez külön sorban van, de ha egy sorba írják, ez viszont nem számít olyan hibának, 
ami miatt elutasításra kerülne a regisztrációs kérelem.  

Azt hiszem, körülbelül válaszoltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó képviselő úré, majd Szávay képviselő 

úré a szó. 
 

További vélemények, kérdések válaszadással 
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SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök asszony, értem, amit mond a 
személyessel, csak egészen pontosan arra gondoltam, bár az is kérdés, hogyan adják fel, de a 
válaszboríték nyilván leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző 15 napon, ez 
gyakorlatilag már nem postai, illetve leadható a külképviseleteken a szavazás időtartama alatt, 
illetve leadható Magyarországon az egyéni választási székhelyen. Tehát ez már nem postai, 
ebben az értelemben ez azt jelenti, hogy maga az állampolgár személyesen kell, hogy 
odamenjen és leadja. Ha van csalási lehetőség, hát itt lehet! 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Erre válaszoltam azt, hogy 

abban az esetben, ha ezt ellenőrizni kellene, hogy ő személyesen adta le, tehát nem a postán, 
hanem személyesen adta le, akkor már nem levélben szavazásról beszélnénk, hanem akkor ez 
már ugyanaz lenne, mint a magyarországi lakcímmel rendelkező. (Közbeszólásra:) Mit kell 
személyesen? 

 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Tehát az a feltétel, hogyha valaki nem a postával küldi, 

hanem úgy dönt, hogy aznap megy oda… 
 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Azt sem kell személyesen, 

senki nem fogja ellenőrizni. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): A többi állampolgárnak, igazolnia kell magát, aki elmegy 

a másik listára, a külképviseleti listára, nekik meg kell mutatniuk a személyi igazolványukat, 
megnézik, rajta van-e a listán, és ezek rendelkeznek listával, tehát ez már nem postai 
szavazás. Tehát, ha valaki eljön Magyarországra, mert a határ mentén lakik, és átjön 
Berettyóújfalura vagy teljesen mindegy, mondok egy magyarországi települést, és úgy dönt, 
hogy ő ott adja le, akkor elmehet a nagynénje, a szomszédja, a plébános úr vagy bárki? Ez 
már csalási lehetőség. 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Nem arról van szó, hogy 

postai szavazás, hanem levélben szavazás, de az nem feltétel, hogy postán kelljen feladni, 
hanem levélben, és a levélcsomag pedig mindig ugyanazt jelenti. Az, hogy ő most a postán 
dobja be a postaládába, vagy pedig a külképviseleten a postaládába, az tulajdonképpen 
teljesen mindegy, mert ugyanezt teheti a postán is, ott is odaadhatja másnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen az elnök asszonynak, nagyon 

kimerítően válaszolt a kérdésekre, nem mindig szokott ez így lenni a bizottságban. Két dolgot 
kérdeznék. Ha jól értettem – most visszatérve az utolsó kérdésre –, a levélben szavazók 
adatait összesítik, de akkor ennek az eredményét így külön nyilvánosságra is hozzák?  Ezt jól 
értem? Tehát ez világos lesz, hogy a levélben szavazó százezer állampolgár így és ilyen 
formában él a szavazati joggal, ez nagyszerű, köszönöm.  

A másik. Azt értem, hogy a törvénnyel kapcsolatos komoly aggályaimra nem tudott az 
elnök asszony válaszolni, akkor a kormány részéről az itt lévő főosztályvezető-helyettes urat 
szeretném kérni, hogy ezt tegye meg, annál is inkább, bocsássanak meg, hogy még világosabb 
legyen a kérdésem, mert egy nem túl szemléletes példát mondtam, de hadd mondjak egy 
sokkal szemléletesebbet, most jutott eszembe kiváló barátunk példája, hogy mennyire nem 
rendben van ez a rendszer, hiszen most ne a vendégmunkásokról, beszéljünk a környező 
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országokban élő azon friss magyar állampolgárokról, akiknek már van állandó magyarországi 
lakóhelyük, mert be vannak jelentkezve a lányukhoz, unokájukhoz, bármilyen rokonukhoz, de 
életvitelszerűen valahol a Székelyföldön laknak, ahol a két szomszédjuk meg fogja kapni 
levélben a levélcsomagot, és leszavazhat, ő maga pedig nem fogja megkapni, vagy el kell 
mennie a követségre, vagy el kell mennie Magyarországra, sőt a főszabály szerint az állandó 
lakóhely névjegyzékében van a névsorban, mert eleve nem kérte a kivételét, és más módon 
nem szavazhat levélben, holott mondjuk a szomszédja ezzel kapcsolatban megteheti.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt válaszolna a főosztályvezető-helyettes úr, megkérdezem, Hupka 

Félix elnök úr kíván-e szólni, hiszen megadtuk a lehetőséget. (Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 
HUPKA FÉLIX, az Erdélyi Magyar Néppárt máramarosi elnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönöm, elnök úr, hogy itt lehetek, és lenne pár kérdésem. Az egyik az lenne, hogy nálunk 
Erdélyben elég torz az információ az online szavazással kapcsolatosan. Biztos, hogy 
november 1-jén elindul, és működni is fog a rendszer? Nálunk, mondom, eléggé össze-vissza 
hírek terjengenek.  

A második az, hogy hogyan, milyen formában veszi át a levelet a választópolgár. 
Tehát postán személyesen kézbesíteni kell a szavazópolgárnak, vagy csak úgy címre megy? 
Természetesen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt az egész 
hálózatán keresztül segíti ezt az egész regisztrációs rendszert, ugyanis a minap volt a tisztújító 
küldöttgyűlésünk Nagyváradon, az ottani adataink szerint 127 ezer állampolgár kérelmét 
állítottuk össze, és mindenáron segíteni fogunk, segíti az egész hálózat ezt a regisztrációs 
rendszert, mert tényleg fontos. 

A másik. Nagyon fontos lépés a reklám. Egy ilyen agresszív kampányt kellene minden 
áron csinálnia a választási bizottságnak, hogy minél többen vegyenek részt, mert mi is azt 
vettük észre a polgáraink között, hogy megkapták a levelet, feltették a polcra, és egyelőre még 
nem foglalkoztak vele, majd lesz rá idő, úgyhogy ez a kisfilm, vagy ha rajzfilmfigurák 
szerepelnek benne, az is nagyon jó ötlet. A közigazgatási nyelv nálunk Erdélyben tényleg egy 
kicsit nehéz, de lassan megszokjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én tulajdonképpen az 

utókornak, a jegyzőkönyvnek mondom, de természetesen Szabó Vilmosnak címezem, hogy az 
MSZP nagyon-nagyon keresi a lehetőségeket, hol tudna választási csalási lehetőségeket 
felfedezni. A felhozott példa teljesen rossz erre, hiszen a szavazatot beküldőnek ki kell 
töltenie egy formanyomtatványt, amelyen a személyes adatait, az anyja nevét, a születés idejét 
meg kell adni, tehát a csalónak először tudnia kell a célszemély adatait. 

Másodszor. Azt is tudnia kell, hogy az a személy, aki regisztrált, mégsem fog 
szavazni, mert ahol bejön két levél, akkor nyilvánvaló, hogy a szavazási csalás nem 
lehetséges ezzel a módszerrel. 

Azt kérem barátilag, tisztelettel és szeretettel, hogy ne keressétek kákán a csomót, ne 
keressetek csalási lehetőségeket, hanem próbáljatok meg a magatok erejével, a magatok 
eszközeivel hozzájárulni ahhoz, hogy sikeres legyen az elszakított nemzetrészek magyar 
állampolgársággal rendelkező tagjai számára a részvétel a magyarországi szavazáson. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hittem, a képviselő úr azt találja mondani, hogy ne 
csaljatok, de nyilván nem erre gondolt. 

(Jelzésre:) Képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Szerintem először is legyen egyszer 

egy fair és egy olyan választás, amelyről ne lehessen azt mondani, hogy csalás, ezért minden 
részletét érdemes megnézni. A képviselő úr helyében nem keresném mindig a kákán a 
csomót. Én is kereshetnék, mint ahogy néha meg szokták tenni, ha már nem bírom tovább, 
mert elég türelmes vagyok, de nem szeretem az amnéziát a képviselő úr esetében sem és más 
esetében sem, ezért azután nem azért, hanem azért, hogy valóban fair választások legyenek, 
nem azt keressük, de a képviselő úr nem arról beszélt. 

Én arról beszélek, hogyha mondjuk egy faluban 10-en,15-en, 20-an, de akárcsak egy is 
úgy gondolja, rábízza bárkire, hogy vigye el Kolozsvárra vagy éppenséggel Temesvárra, 
Bukarestbe vagy bárhová, vagy menjen át az előbb említett Berettyóújfaluba, és ott adja le. 
Nem tudjuk, hogy közben mi történhet, tegyük fel, hogy semmi, de ő nincs ott, nem történik 
semmi, de történhet is. Tehát ez nem a hazafias érzés függvénye, hanem olyan törvényes 
szabályozásnak, kontrollnak a függvénye, és nem annak a kérdése, hogy ki mennyire nemzeti, 
ki meg nem nemzeti, ki mennyire elkötelezett a külhonban élő magyarság irányában, hanem 
minden ilyen választási törvény, függetlenül attól, hogy éppen ki van kormányon, kedves 
képviselő úr, igenis bízzon abban, hogy törvényes szabályozás biztosítja a kontrollt. Erről szól 
a történet, és ha ezzel gond van, azt meg kell mondani, és nem kell az, hogy ő nagy hazafias 
patrióta, aki ezt nem mondja, az pedig akár áruló is lehet. Ezt nem mondta a képviselő úr, 
(Csóti György: Sok mindent nem mondtam!) ezt nem önnek célzom, csak azért ne tegyük ezt. 
Ahogy szokta mondani, ilyen a rossz érvelése szokott lenni, hogy a bizottságot azért hívják 
Nemzeti összetartozásnak, hogy itt akkor ne legyen vita. Azért bizottság, hogy legyen vita, 
természetesen akkor, ha van vitatnivaló. Ebben meg van vitatnivaló, ez igenis egy olyan része 
a dolognak, amely felveti a csalást, ha pedig felveti, akkor meg kell mondani, hogy felveti, és 
akkor nem az elnök asszony dolga,  mert ők nyilvánvalóan a törvényből dolgoznak, hanem az 
a dolga a törvényalkotónak, a kormánynak, a parlamentnek és a pártoknak, ha ebben van 
lehetőség, hogy egymással megbeszéljék, jussnak konszenzusra, és akkor alakítsák úgy a 
törvényt, hogy ne lehessen ezt felvetni.  

Azt gondolom, a regisztrálásnál is az a dolga, mert ha bárki segíthet a regisztrálásban, 
ha már nincs szabályozva, de ha nincs szabályozva, ott figyelnek-e arra, hogy a személyes 
adat nem kerül ki, és megőrződik akármelyik civil szervezetnél, akármelyik pártnál. Ha 
megjelölhető párt, mert ezt nem  vizsgálhatja, vagy nem vizsgálja, mert nincs ilyen 
kötelezettsége az irodának, hogy hová kérik a regisztrációt, ha kéri az egyik párt, a másik párt, 
nem tudjuk pontosan, hogy mi történhet. Ez a dolog visszaélésre adhat alkalmat, de 
nyilvánvalóan van még rá idő, úgyis nyitva van a választási eljárásról szóló törvény, a 
kormánytöbbség ezt még nem zárta le, már önmagában is persze ez nem éppen egy pozitív 
dolog, de ha egyszer nyitva van, akkor tessék visszajönni, legyen egyeztetés, és próbáljunk 
erre megoldást találni, hogy ne legyen felvethető a csalás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy rövid reakció. Természetesen a témától 

elszakadhatunk, eltérhetünk egy kicsit attól, ami az eredetileg megadott napirendi pontban 
van, de azt gondolom, a legutolsó gondolatok, amelyek elhangzottak, főleg Szabó Vilmos 
képviselő úrtól, nem minősítve, tehát félreértés ne essék, de ezek a viták már mind lezajlottak. 
Gyakorlatilag ezt a vitát már lefolytattuk az Állandó Bizottság ülésén, és itt meg is fogom 
kérdezni az elnök asszonyt – még ketten jelentkeztek, természetesen megadom a szót –, az 
MSZP-nek volt egy jól kialakult véleménye, az MSZP képviselője, Molnár Zsolt képviselő úr 
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a törvény elfogadása előtt a levéllel történő szavazáson részt vett, erről biztosan volt 
véleménye, ő a pártja véleményét képviselte. 

Először az alelnök úré, utána Csóti képviselő úré a szó. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Szabó Vilmos képviselőtársam egy olyan pártban 

politizál, amely egy meglehetősen kacskaringós utat járt be az idei kolozsvári 
bocsánatkérésig, tehát van egyfajta báj ebben a vitában.  

Azt szeretném mondani az elhangzottakhoz, hogy itt nyáron fellángolt ez a dolog, ez a 
választási csalás a határon túl és a többi, és abban reménykedtem, hogy ez nem kerül újra elő, 
de javasolnám, hogy ne menjünk el ebbe az irányba, az MSZP-t és a baloldal többi pártját is 
erre szeretném felkérni. Ugye, a dolog végén mégis a határon túli magyarok vannak, és 
ezekből a vádakból egyrészt az következik, ha végigvisszük, hogy ott vagy választási csalók, 
vagy félnótások vannak, akiknek a szavazólapjával, a jóakaratával vissza lehet élni. Felnőtt 
emberekről van szó, akik pontosan tudják, miről van szó, és ha egyébként úgy dönt egy 
magyar választópolgár a határon túl, hogy ő a lezárt levélcsomagban a szavazatát és benne 
egyébként a külön elhelyezett igazolólapot rábízza valakire, akár a rokonára, akár egy 
barátjára, hogy elvigye, akkor az ő személyes felelős döntését tartsuk tiszteletben, ezt a 
döntést meghozhatja. Egyébként egy olyan helyzetre kellett a jogalkotónak megoldást találni 
a választási eljárási törvény kapcsán a határon túli szavazás esetében, ami hihetetlenül 
bonyolult, mert nagyon sokféle helyzetben, nagyon sokféle helyen élnek magyarok, az ő 
számukra kellett maximálisan megkönnyíteni és funkciókat felkínálni ahhoz, hogy a szavazati 
jogukkal élni tudjanak. Erről van szó. 

Még egyszer azt szeretném kérni, hogy megfelelő, egyfajta emelkedett hozzáállással 
álljunk ehhez a dologhoz, hogy ez siker legyen, méghozzá közös siker. Ebben szeretném kérni 
a baloldali pártok és az MSZP pozitív hozzáállását, ahelyett, hogy vádaskodásokkal, 
megalapozatlan támadásokkal, hogy folyamatosan a választási csalásra készülnek a határon 
túli magyarok, vagy nem tudom kicsodák ezzel visszaélnek, és ez lengje be ezt az egész 
ügyet. Nem ez a cél. Szerintem ennek egy közös célnak kell lennie, hogy ez egy sikertörténet 
legyen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Arra szeretném felhívni 

egyébként tisztelt és szeretett képviselőtársam, Szabó Vilmos figyelmét, hogy Európa számos 
országában történik levélben szavazás, és sehol nem kiabálnak választási csalást. Most 
ugyanazt tudom csak mondani képviselőtársamnak, nehéz szívvel, de mégis mondanom kell, 
nem rá gondolva, esetleg a pártjára gondolva vagy talán senkire – túl sok már a felvezetés –, 
ugyanazt tudom mondani, mint amit Steiner Pálnak ugyanebben a témában a plenáris ülésen 
mondtam: mindenki önmagából indul ki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak néhány országot hadd mondjak: Ausztria, 

Németország, Írország, Szlovákia, Belgium – így kapásból –, ahol levélben történő szavazás 
van. Ausztriában legutóbb semmilyen visszaélésről legalábbis én nem tudok. Épp a mai vagy 
a tegnapi napon hallottam a Kossuth Rádióban erről egy adást. Természetesen ez nem a mi 
rendszerünk, csak jelzem. 

(Jelzésre:) Szabó képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Őszintén szólva, hasonlóképpen ez mondjuk a kormány és 

a kormányzó pártok felelőssége elsősorban, mert főképpen ekkora támogatottság van, hogy 
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milyen választójogi törvényt hoznak, és mit csinálnak, és abban vagy benne van a csalási 
lehetőség, vagy nincs, és nincs szó a határon túli magyarokról. Én egyáltalán nem azt 
gondolom, ha egy állampolgár azt gondolja, gondolják már Magyarországon is, és miért ne 
gondolná már akkor a magyarországi állampolgár, hogy rábízza a szomszédjára, menjen el 
helyette, és szavazzon, nem kell igazolnia, hiszen rábízta, miért is ne! Ne haragudjatok, 
haragudjanak már képviselő urak és hölgyek, akkor azért mégiscsak hol vagyunk? Nem 
folytatom a dolgot. 

Egyébként csak jelzem, hogy ez a probléma nem olyan egyszerű. Az önök igen kiváló 
képviselője, Salamon László úr, aki korábban sokáig még az Alkotmányügyi bizottság elnöke 
volt, most alkotmánybíró, ő mondta jó másfél évvel ezelőtt, hogy most a nem személyes 
szavazás a választási csalások melegágya, márpedig ő elég sok gyakorlatot ismer, úgyhogy 
esetleg majd konzultáljanak majd vele is erről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bocsánat, én nem akarom a képviselő úrba fojtani a szót. Az MSZP 

képviselője az egyeztető tárgyaláson, legalábbis az Állandó Bizottság plenáris ülésén 
elfogadta. Megtehetnénk állandóan ezt a vitát, de szerintem a mai ülésnek nem az az alapvető 
célja, hogy erről a már kialakult jogszabályról (Szabó Vilmos: Még nincs lezárva a törvény.) 
egy újabb vitát folytassunk, hanem arról, hogy a regisztrációs folyamat jelen állása miatt 
hogyan tudnak most a képviselők, elsősorban a magyar politikai pártok, illetve a parlamenti 
képviselők a folyamatban segíteni annak érdekében, hogy az a regisztráció, ami elkezdődött, 
minél gyorsabban tudjon folyni. Nyilván várjuk a támogatását, segítségét a határon túli 
magyar pártoknak, szervezeteknek is. 

(Jelzésre:) Szávay képviselő úr jelentkezett előbb. Szeretném lezárni a vitát, mert 
tényleg nem haladunk a többi napirendi ponttal, és László Lajos úr jelezte, hogy el kell 
mennie, és nem tudunk rátérni a másik napirendi pontra.  

Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. A mondanivalóm első része az, hogy most 

tényleg nem kellene továbbvinni a vitának ezt a fonalát. Ugyanakkor azért két megjegyzést 
engedjenek meg, kedves kormánypárti képviselőtársaim. Az kétségkívül tény, hogy ezt a 
választójogi törvényt csak és kizárólag az önök szavazatával fogadta el a parlament, tehát 
azért ez már hadd tegye gyanakvóvá az ellenzéket, mint ahogy minket is gyanakvóvá tesz, 
ellentétben a korábban érvényben lévő választójogi törvénnyel, amit egyébként az ellenzékre 
is kiterjedő parlamenti konszenzus fogadott el valamikor ’97-ben. Ez most csak és kizárólag a 
Fidesz-KDNP választási törvénye, képviselőtársaim, amely törvény egyébként az égvilágon 
mindenhol az önök irányába lejt, ahol csak lehet, úgy szabták át, ahogy csak lehetett, ez az 
egyik. 

A másik. Azért hadd fogalmazzak világosan, mert egy picit bosszantani kezdett ez az 
adok-kapok önök között. A kérdések kapcsán hadd fogalmazzak olyan világosan, mint amit 
az elején feltettem. Itt olyan különbségtétel van ebben a törvényben, amely alapján önök több 
százezer, nagyrészt a Fideszre szavazó határon túli magyar számára könnyen lehetővé teszik a 
levélszavazást, és több százezer, többek között önök miatt az országot elhagyó, Nyugat-
Európában élő szavazó számára pedig lényegesen megnehezítik a választásokon való 
részvételt azzal, hogy a levélben szavazással különbséget tesznek a magyarországi lakóhellyel 
rendelkezők és a nem rendelkezők között. Ez tény. A javaslat tényleg arra vonatkozott, hogy 
ebbe ne menjünk bele, de amikor az ellenzék részéről – most távol álljon tőlem az MSZP 
álláspontját védeni –, miután mindenféle megkülönböztetések vannak, azért ezek a kérdések 
igenis felmerülnek, és erre lehet számítani a következő fél, háromnegyed évben is, hogy ilyen 
kérdések még sokáig fel fognak merülni. Ez az egyik. 
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A másik pedig. Azzal együtt, hogy most már megvannak a regisztráció első 
tapasztalatai, ezek a kérdések aktuálisak maradnak. Lehet azt mondani, hogy a törvény le van 
zárva, lehet azt mondani, hogy a választási törvényhez ne nyúljunk hozzá néhány hónappal a 
választás előtt, egyébként ezt alapvetően magunk is így gondoljuk, de most egy annyira új 
helyzet van, ahol a törvény gyakorlatba lépésének a tapasztalatai bizony a következő 
hónapokban fognak kiderülni, és ezek lehetnek olyan tapasztalatok is, amelyek valószínűleg 
nem lesznek kellemesek. Tehát lehet azt mondani, hogy ne folytassuk tovább ezt a vitát, mert 
a törvény le van zárva, ettől függetlenül ezek a kérdések a következő hónapokban sajnos 
időről időre elő fognak kerülni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr többedszer mondja már azt teljes 

tudományos megalapozottsággal, hogy a Fidesz miatt hagyták el több százezren az országot. 
Legalább annyira tudományos ez a megállapítás, mint amilyen most az enyém lesz, hogy a 
Jobbik miatt hagyták el az országot.  

Úgy gondolom, le lehet zárni a vitát, köszönöm szépen, lezárom, és megadom a szót 
az elnök asszonynak. 

 
DR. PÁLFFY ILONA elnök (Nemzeti Választási Iroda): Elhangzott, hogy 

november 1-jével biztosan beindul-e az online regisztráció. Feltétlenül szeretnénk, így 
készülünk rá, sőt nem is november 1-jén, hanem egy-két nappal hamarabb már élesben 
szeretnénk működtetni, mert általában akkor, amikor beindul egy rendszer, pláne, ha esetleg 
túl nagy az érdeklődés, lehetnek problémák. Egyébként november 1-jétől működik, és nekünk 
a bejelentkezéstől számítva november 30-a után 5 napunk van arra, hogy visszareagáljunk a 
választópolgároknak, hogy az értesítési címükön volt-e probléma, sőt, amikor már a választást 
kitűzte a köztársasági elnök úr, akkor 24 órán belül kell feldolgoznunk a regisztrációs 
kérelmeket, és vissza kell küldenünk, ha valami probléma volt. 

Még annyit szeretnék Szabó Vilmos képviselő úrnak mondani, hogy változatlanul 
különbség van, és mindig is különbség lesz Amerikától kezdve mindenütt a levélben szavazás 
és a személyes szavazás között. A levélben szavazásnak éppen az a lényege, hogy nem 
személyhez kötött az eljuttatása, szemben a személyes szavazással. Egyébként gyakorlatilag 
mindenütt, ahol működik, lehetőség van arra, hogy bárki leadja a külképviseleten, vagy 
különböző módon juttassák el ezeket a levélszavazatokat, nem feltétlenül a postával. Az 
osztrákok elmondták, hogy különösen, amióta privatizálták a postát, azóta a posta működése  
megbízhatatlan, tehát megpróbálják minden más módon eljuttatni a levélszavazatokat. 
Franciaországban és Belgiumban például azért még működik a meghatalmazott útján történő 
szavazás is, amelynek semmi köze a levélszavazáshoz, ott egyszerűen megbízhatnak valakit 
meghatalmazással.  

Természetesen mi is gondolkozunk azon, elsősorban a posta miatt is, hogy különböző 
biztonsági, garanciális dolgokat építsünk még be. Például arra gondolok, hogy 
roncsolásmentes borítékokat vagy legalábbis biztonsági borítékokat kívánunk gyártatni, ezért 
amikor a választópolgár feladja, tehát kiadja a kezéből, ha akkor valaki hozzányúl, az 
mindenképpen megállapítható legyen, hogy hozzápiszkáltak. Gyakorlatilag, úgy gondolom, 
az összes lehetséges garanciális szabályt megpróbáljuk beépíteni, ami úgy felmerülhet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más nincs, köszönöm szépen az elnök asszonynak.  
(Jelzésre:) Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes úr! 
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DR. BERTA ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Két olyan kérdésre tennék észrevételt, amelyek a szabályozást érinthetik, 
egyrészt a nyomtatvány pontos kitöltése. Ez a választási eljárásban egy régóta alkalmazott 
azonosítási technika, hiszen az ajánlószelvények kitöltése eddig mindig azon alapult, hogy a 
választópolgár csakis a pontos adatok megadás alapján tud érvényesen szavazni, tehát a 
választási szervek mindig ellenőrizték, hogy minden cím, minden név, minden betű egyezik-e. 
Tehát pont az a lényege ennek az azonosítási technikának, hogy nagy valószínűséggel csak a 
választópolgár tudhatja a saját adatainak a nagy részét pontosan, úgyhogy emiatt, e 
tekintetben ez a szabályozás 

A rendeletek tekintetében egy formanyomtatványt meghatározó rendeletre 
vonatkozóan itt felmerültek észrevételek. Az első tapasztalatok alapján majd indokolt ezeket 
megnézni, most ezekről igazából nem tudok mit mondani, hiszen elindult egy erre vonatkozó 
fejlesztés is a Nemzeti Választási Irodában, tehát ezt átgondoltan indokolt kezelni. 

Végül Szávay képviselő úr kérdésére válaszolva. Nem szeretném prejudikálni az 
Alkotmánybíróság döntését, ha van ilyen eljárás, abba mindenképpen nem szeretnék 
belemenni. Azt gondolom, akár indokolt lehet a különbségtétel, hiszen ez esetben a külföldön 
tartózkodó, ha levélben szavazhatna, akkor nyilvánvalóan biztosítani kellene, hogy nem 
lehetne elvetni az olyan szavazást, hogy akár belföldön adják postára, hiszen csak a szavazás 
napján nem tartózkodna Magyarországon. Ebből következően pedig bármelyik belföldi 
lakcímmel rendelkező választópolgár is tudhatná azt, hogy ő most éppen külföldön fog 
tartózkodni a szavazás napján, de ennek az ellenőrzése viszont egyáltalán nem lehetséges, itt 
nem lehet a kettőt megkülönböztetni. A belföldön, de távol szavazók esetében pedig a törvény 
biztosít megoldást, az átjelentkezés intézményét.  

Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szeretném a jegyzőkönyv számára bejelenteni a 
helyettesítéseket, mert idő közben több képviselőtársunk elment. Az alelnök urat, Kovács 
Ferencet én helyettesítem, Hoppál Péter képviselő urat Gaal Gergely képviselő úr, Kalmár 
Ferenc András képviselő urat Varga László képviselő úr, Kőszegi Zoltán képviselő urat pedig 
Ékes Ilona képviselő asszony helyettesíti. 

Megkérdezem a tisztelt bizottságot, kik támogatják a tájékoztatót. (Jelzésre:) Nem kell 
szavaznunk. Köszönöm szépen. 

Egy perc technikai szünetet kérek, hogy el tudjak búcsúzni az elnök asszonyéktól. 
(Rövid szünet.) 
 

Bizottsági  állásfoglalás kialakítása a 2013. október 27-i Székelyek Nagy 
Menetelése rendezvényről 
 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Folytatjuk bizottsági üléseket. A helyettesítéseket 
bejelentettem, a helyettesítésekkel együtt megvagyunk. Rátérünk a következő napirendi 
pontunkra, mégpedig a bizottsági állásfoglalás kialakítása a 2013. október 27-i Székelyek 
Nagy Menetelése rendezvényről. A tervezetet elkészítettük, kiosztottuk. Úgy tudom, írásban 
nem érkezett hozzá kiegészítés vagy módosítás.  

Szeretném újra üdvözölni ennél a napirendi pontnál dr. László Lajos urat, a 
Székelyföld Társaság titkárát.  

A kiosztott állásfoglalással kapcsolatosan van-e bárkinek módosító indítványa? (Nincs 
jelzés.) Megkérdezem dr. László Lajos urat, kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz. (Igen 
jelzés.) Parancsoljon!  

 



 29 

Vélemények, kérdések és javaslatok 

 
DR. LÁSZLÓ LAJOS titkár (Székelyföldért Társaság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is nagyon köszönöm a Székelyföldért Társaság, illetve az egész székelység 
nevében a meghívást, illetve az állásfoglalást, amennyiben ezt megtehetem, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága ülésére. 

Két gondolat vagy mondat erejéig, ha szabad, az előző napirendi ponthoz 
visszakanyarodnék, csak azért, hogy mennyire kapcsolódik ez pont ehhez a napirendhez. 
Kicsit méltatlannak éreztem, kényelmetlenül is éreztem magam az előző vitán. Mi egy kérést 
fogalmazunk meg mindenki felé. Igazából a Székelyföldön is és a Székelyföldért Társaság itt 
Budapesten is ezt az ügyet úgy kezeljük, hogy ez egy össznemzeti, pártok felett álló ügy. 
Örömmel látom, és remélem, ezt a Nemzeti összetartozás bizottsága valóban egységesen el is 
fogja fogadni, és úgy kezeli a Magyar Országgyűlés és a Nemzeti összetartozás bizottsága is. 
A kérésünk az, hogy maga az állampolgárság felvétele, amely történelmi lehetőség, és olyan, 
ami korábban nem volt, ez öröm valamennyi Kárpát-medencében élő nemzettársunknak, a 
diaszpórában élőknek is. Az a kérésünk, hogy ezt az örömet ne rontsuk el azzal, hogy a 
majdani választási lehetőséggel kapcsolatban bármilyen gyanút rávetítenénk azokra, akik 
egyébként nagyon az ő döntésük alapján fognak szavazni vagy nem szavazni. Ez csak a kérés.  

Egyébként pedig a Székely Nemzeti Tanács vár és hív mindenkit, akár a személyes 
jelenlétével, hogy támogassa akár a háromszéki vonulást, akár úgy, hogy bárhol a Kárpát-
medencén belül vagy Európában, ahol él, magyarként így fejezze ki a szolidaritását, 
szimpátiáját. Nem szégyellem még azt is továbbítani, közvetíteni, mi magunk hívjuk 
Budapestre természetesen az itthoniakat, és nem szégyellem azt is kérni, elmondani, hogy 
ehhez a szimpátia és támogatás mellett sajnos anyagi támogatást is várnak, amennyiben ez 
lehetséges, hogy minél több erdélyi, székelyföldi ember tudjon elmenni Háromszékre, és 
megérezni azt, hogy több tízezer, több százezer ember együttléte milyen erőt ad a további 
küzdelmünkhöz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi úrnak megadhatom-e a szót? Hozzájárul-e a 

bizottság? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. Elnök úré a szó. 
 
BERÉNYI JÓZSEF elnök (Magyar Közösség Pártja): Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Képviselők, Elnök Úr! Nagy szimpátiával figyeljük ezt a megmozdulást. Azt hiszem, 
ez mindenképpen egy fordulópont lesz az autonómia irányában folytatott küzdelmünkben, 
éppen ezért kértem ezt a lehetőséget, hogy most megszólalhassak, mert ezen túl elmondjam 
azt, hogy mi is szeretnénk legalább három helyszínen szimpátia-megmozdulást szervezni, 
Dunaszerdahelyen, Párkányban és valahol Kelet-Szlovákiában, ez a helyszín még most alakul. 
Dunaszerdahelyen már biztos, Párkányban is, és időben jelezni fogjuk, hogy Kelet-Szlovákia 
melyik magyarlakta településén szervezzük meg ezt a szimpátiatüntetést ugyanazon a napon, 
vasárnap, a délutáni órákban. A tervek szerint megfogalmazunk egy levelet Románia 
miniszterelnökének és Szlovákia miniszterelnökének, és azt írnánk bele a levélbe, hogy az 
autonómia intézménye nélkül megmaradásunk nem biztosított sem Romániában, sem 
Szlovákiában. Tehát ennek a célnak az elérése közös ügy. 

Azt hiszem, itt a bizottság előtt nem kell hangsúlyozni ennek a megmozdulásnak a 
jelentőségét, de ahogy megfogalmazódott ebben a nyilatkozatban, nemcsak a romániai 
magyarság számára, de számunkra, a felvidéki magyarok és az egész magyar nemzet számára. 
Azt sem kell hangsúlyoznom, ha 5-10 éven belül nem sikerül előrelépnünk az autonómia 
ügyében, akkor valóban a megszűnés szélére kerülnek ezek a közösségek, úgyhogy nagyon 
örülünk annak, hogy a Székely Nemzeti Tanács ezt így felvállalta, és a szervezési munkák 
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információim szerint jól haladnak. Mi tehát ennyivel szeretnénk bekapcsolódni ebbe a 
mozgalomba, és azért jöttem el, hogy erről tájékoztassam a tisztelt bizottság tagjait, illetve 
meghallgassam a parlamenti pártok véleményét, hogy ki hogyan áll ehhez a kérdéshez. 

Nem utaznánk oda hozzátok, mert erre igazán nincs lehetőség, és azt hiszem, talán 
nagyobb is a jelentősége, ha hazai pályán oldjuk ezt meg. Ennek ellenére ott lesznek a Magyar 
Közösség Pártja tagjai, akik elmennek erre a megmozdulásra, viszik a logónkat, és a logóval 
együtt olyan mondatokat is visznek, amelyek, azt gondolom, mindenki számára világossá 
teszik az összetartozást ebben a kérdésben is. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. (Jelzésre:) Varga László képviselő úré a szó. 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Egy választópolgár keresett meg azzal, mivel egyszer én 

már exponáltam magam bizonyos harangozás ügyében Trianon-ügyben, hogy most is 
forduljak az egyházakhoz, hogy ebben az időben szólaljanak meg a harangok. Úgy gondolom, 
ezt nektek kellene kezdeményezni, nem egy országgyűlési képviselőnek. Tehát, ha a 
szervezők ezt kezdeményezik az egyházak felé, nemcsak a református, nemcsak a katolikus 
felé, adjatok meg egy időpontot, amikor indul. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Berényi elnök úr úgy fogalmazott, 

hogy kíváncsi a pártok álláspontjára ebben a kérdésben. Úgy gondolom, a Jobbik álláspontja 
meglehetősen ismert a székely autonómia támogatása kapcsán, kezdettől fogva minden 
szerény eszközünkkel, erőnkkel, lehetőségünkkel minden módon támogattuk, illetve 
támogatjuk a Székely Nemzeti Tanács törekvéseit, mint ahogy elsőként csatlakoztunk az 
azóta sajnos elbukott polgári kezdeményezéshez is. Tagjaink és szimpatizánsaink 
természetesen jelen lesznek, erdélyi tagjainkat, szimpatizánsainkat erre bíztatjuk, hogy 
jöjjenek el, menjenek el, segítsenek ők is minél több ember eljutásában. Aznap lesz a Jobbik 
10 éves országos kongresszusa, illetve előtte nap október 26-án, amely kongresszus után 
Vona Gábor elnök úrral közösen két busszal mi magunk, illetve a párt vezetői, képviselői is 
csatlakozni fognak ehhez a menethez, amelytől azért mi magunk is tényleg nagyon sokat 
várunk, és erőt, kitartást kívánunk mindenkinek ehhez a szervezőmunkához, akik ebben részt 
vesznek. 

Annyit szeretnék kérdezni – lehet, hogy elhangzott, csak nem figyeltem –, Berényi 
elnök úr jelezte, hogy logót és jelszavakat hoznak magukkal. Nem tudom, most mi az 
álláspontja azzal kapcsolatban, hogy a különböző pártok, legyen szó a magyarországi, az 
erdélyi vagy máshonnan való pártok, most lehet, nem lehet, vigyünk-e zászlót vagy inkább ne 
vigyünk. Ez a kérdés főként azért merül most fel, mert mind a három erdélyi magyar párt 
ehhez csatlakozott, és legjobb tudomásom szerint Izsák elnök úrnak az az álláspontja, hogy ne 
legyenek pártszimbólumok a rendezvényen. Ettől függetlenül úgy tudom, hogy az erdélyi 
magyar pártok ettől valószínűleg nem fogják ettől megtartóztatni magukat. Mi a végleges 
álláspont ezzel kapcsolatban? Mi természetesen nem azért megyünk, hogy a jobbikos 
zászlóval felvonuljunk, ezt kijelenthetem, nem ezért megyünk. Ez a kérdés nyilván nálunk is 
felmerült a szimpatizánsainknál, hogy hozzák-e a zászlóikat, ne hozzák a zászlóikat, de 
szívesen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezt ne tegyék, amennyiben biztos, hogy ezt más 
sem fogja megtenni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csóti György képviselő úré a szó. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Messzemenően egyetértek 

Berényi József elnök úrral, hogy ez egy sorsdöntő momentum lehet, egy fordulópont lehet a 
Kárpát-medencei autonómiai törekvések folyamatában. Felfogásom szerint az autonómiához, 
egy számszerű kisebbségben élő nemzeti közösség autonómiájának a kivívásához három 
feltételt kell megvalósítani, három feltételnek kell teljesülnie. Az egyik, és ez az első, az adott 
nemzeti közösség elszántsága, akarata. A másik a többségi nemzet hozzáállása a kérdéshez, 
és/vagy, teszem hozzá, a külső támogatás. A harmadik pedig, hogy a nemzetközi 
környezetben van-e erre példa, milyen jogi háttér van. Ez utóbbival nincsen semmi probléma. 
Tudjuk, hogy a többségi nemzet hozzáállásával alapvető probléma van, a  külső támogatás 
objektív okok miatt nem elég erős, és pontosan ezért, hogy az első feltétel, a nemzeti 
közösség akarata, elszántsága megnyilvánuljon, ez most a Kárpát-medencében 23 év után 
először a Székelyföldön tud megvalósulni, ahol már volt egy ilyen demonstráció 
Marosvásárhelyen, ez most még nagyobb lesz, és ennek a sikere rendkívül fontos. Tehát én is 
csatlakozom azokhoz, akik teljes körű összefogást és részvételt szorgalmaznak ebben a 
kérdésben. Reméljük, sikerülni fog, és akkor áttörés lehet akár az autonómia kérdésben. 

Ha megengedi, elnök úr, akkor a tervezethez is hozzátennék egy javaslatot. A 
harmadik bekezdésben szeretnék egy kiegészítést, amely így szól: „Meggyőződésünk, hogy 
az elérendő cél, az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai 
elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez.” Én ide vesszőt tennék, és azt 
írnám utána: és az Európai Unió számos országában működik. Szerintem ez fontos. Tudom, 
az utolsó bekezdésben is van egy „európai gyakorlattal összhangban”, de ez egy másik 
mondat, egy másik összefüggés. Célszerűnek tartanám erre a pozitív európai gyakorlatra 
minél többször felhívni a figyelmet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaal Gergely képviselő úré a szó. 
 
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm szépen. Berényi József úr a különböző pártok 

véleményét is említette. Én a kereszténydemokraták és a fiatal kereszténydemokraták nevében 
hadd szóljak. Természetesen mi, kereszténydemokraták is teljes mellszélességgel támogatjuk 
ennek az akciónak, ennek a rendezvénynek a célkitűzéseit. Úgy gondoljuk, hogyha a 
magyarság a világ bármely pontján segítséget kér, akkor nekünk, egyik magyar a másiknak 
segítenünk kell egymásnak. Természetesen ez abszolút összhangban van a 
kereszténydemokrata alapelvekkel és például a szubszidiaritás és a szolidaritás alapelvével is, 
úgyhogy a kereszténydemokratákra számíthat a székelység. Ezt a támogatóink között mi is 
hirdetni fogjuk, és bíztatni fogjuk őket arra, hogy vegyenek részt ezen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd mondjam én is el azt, hogy számos önkormányzat 

esetében még a tél végén, tavasszal kikerültek a székely zászlók. Ez a mozgalom azóta sem 
halt el, hiszen az önkormányzatok nagy részéről, illetve a faluházak, a községi hivatalok, a 
polgármesteri hivatalok, a városházák többségéről azóta sem vették vissza, a Parlament 
épületén is itt lobog a székely zászló. Én magam is például Tolna megyében 
190 önkormányzathoz fordultam, hogy támogassák az önkormányzatok is ezt az akciót, illetve 
mozgalmat a továbbiakban is, illetve a szervezésben az emberek oda való eljuttatásában 
segítsenek.  

Még egy konkrétum. Most vasárnap reggel 7 óra 30-kor Dombóváron például a 
katolikus mise keretében imádkoznak a hívők a székelyföldi menetelésért. Úgy gondolom, 
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nagyon jó lenne, ha több templomban folytatnák ugyanezt az egyháztól függetlenül. 
Köszönöm. 

Ha senkinél nincs szövegszerű kiegészítés, módosítás, mindjárt szavazunk erről, akkor 
még visszaadom a szót László úrnak. 

 
DR. LÁSZLÓ LAJOS titkár (Székelyföldért Társaság): Köszönöm szépen. Először is 

nagyon köszönöm Berényi József elnök úrnak, hogy a Felvidékről, több helyről is 
csatlakoznak hozzánk. Igyekszünk minden tájékoztatást megadni, de erről úgyis tudnak, 
elsősorban a Székely Nemzeti Tanács honlapján megjelent írásokból, illetve itt Budapesten 
pedig a Székelyföldért Társaság ad ki folyamatosan felhívásokat.  

Varga László képviselő úrnak annyit mondanék, hogy most megpróbáltunk egy kicsit 
csalafintán eljárni ezzel kapcsolatban, tudniillik pontosan úgy szerveződik a Székelyek Nagy 
Menetelése Székelyföldön, hogy a templomból kijövő hívek elkezdik a menetelést a 
csíksomlyói kegytemplom harangszavára. Ha minden igaz, ezt a Duna Televízió élőben 
közvetíteni is fogja. Ez ott 12 óra, itt 11 óra, mi Budapesten akkor indulunk el a Hősök teréről 
a román követséghez, és terveink szerint ameddig ott összeáll a menet, addigra mi 
megérkezünk pontban a budapesti 12 órakor, és ezt próbáljuk most szervezni, hogy ugyan 
megszólalnak a harangok, de ez valóban úgy jöjjön át a médián keresztül is, hogy most ezért 
is szólnak.  

Szávay István képviselő úrnak pedig azt mondom, mi itt Budapesten szó szerint 
ragaszkodunk a Székely Nemzeti Tanács felhívásához. Ugyan kérünk, tehát mi nem adhatunk 
semmifélét – hogy mondjam –, csak kérünk, mindenkit arra kérünk, hogy a lehető legtöbb 
székely zászlóval és magyar zászlóval jöjjenek. Mindenkit örömmel látunk, minden párt 
tagját, képviselőjét, akár vezetőjét is örömmel látjuk, de hagyják otthon a pártjelképeket, a 
pártzászlókat, nagyon megkönnyítik ezzel a mi helyzetünket.  

Köszönöm szépen. Remélem, ezt a kérést mindenki akceptálni fogja itt Budapesten. 
Köszönöm szépen. 

 

Szavazás 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy a bizottságunk nevében gratuláljak, 

és megköszönjem az eddigi szervezőmunkájukat, és nagyon remélem, siker fogja koronázni 
az október 27-i nagy menetelést, akár kint a Székelyföldön, itt Budapesten is és a világ 
számos nagyvárosában, illetve településén, ahol még hasonlót fognak ebben az időpontban 
szervezni. 

Előttünk van az állásfoglalás, amelyet most fogunk kiadni. Egy szövegszerű módosító 
indítvány volt ehhez, Csóti György képviselőtársunké. A magam részéről, úgy gondolom, 
ennek semmi akadálya nincsen, sőt támogassuk is. Megkérdezem: a bizottság támogatja-e ezt 
a szövegszerű kiegészítést? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Úgy látom, egyhangúlag mindenki 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Most az állásfoglalásról szavazunk. Kik támogatják az állásfoglalást? (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága 
állásfoglalásában egyhangúlag támogatta a Székelyek Nagy Menetelése rendezvény 
alkalmából kiadott iratát.  

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánunk. 
 

Egyebek 
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Tisztelt Bizottság! Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, ez az Egyebek. Az 
Egyebekben három kérdésről kívántam beszélni: egyrészt a délvidéki kihelyezett ülés 
értékeléséről, a beregszászi elnökségi útról, illetve a következő ülés időpontjának a jelzéséről. 
Előreláthatólag hétfőn 11 órakor találkozunk, költségvetési és biztoshelyettesi meghallgatás 
lesz a témánk, esetlegesen ez még természetesen módosulhat. 

 

Tájékoztató a bizottság délvidéki útjáról  

 
A másik két témával kapcsolatosan, a délvidéki kihelyezett ülésről, úgy gondolom, a 

bizottságunk egy hosszú programot, sok programponttal valósított meg ezen a két napon, 
Szabadkától le Székelykevéig, illetve Hertelendfalváig. Az is, amit láttunk, illetve 
tapasztaltunk, ahol voltunk, egy átfogó képet nyújtott a vajdasági, elsősorban a bácskai, a dél-
bánáti vagy az al-dunai székelységről és a  bácskai helyzetről. Megpróbáltuk úgy szervezni 
ezt a kihelyezett bizottsági ülést, hogy lehetőleg minél több résztvevőhöz, politikai párthoz, 
illetve civil szervezethez tudjunk eljutni. Szerintem ez nagyjából sikerült is, és a vélemények 
is ugyanilyen sokrétűek voltak, ugyanakkor pedig arra is kísérletet tettünk, hogy ne csak egy 
székház falai között ülésezzünk, hanem lehetőleg minél több helyre jussunk el. Volt ebben 
koszorúzás, volt ebben önkormányzat előtt való megjelenés, velük konzultáció, iskolában 
voltunk, épülő kollégiumot látogattunk meg, a csúrogi emlékműnél, illetve a szerb 
megemlékezés házába vagy múzeumba is ellátogattunk, ott is virágokat helyeztünk el. Én 
ebből a szempontból jónak ítélem meg ezt a kihelyezett ülést. Ami az első ilyen volt, eddig 
erre még nem volt lehetőségünk, az, hogy Belgrádban a Szkupstina épületében sikerült 
találkoznunk az ottani Emberi jogi, kisebbségi bizottság tagjaival, illetve a Diaszpórában élő 
szerbek bizottságával, és velük tudtunk tárgyalásokat folytatni. Ez a legelső ilyen volt, ebből a 
szempontból, úgy gondolom, úttörő jellegű volt, ezt annak ítélem meg, hogy egyáltalán 
találkozni tudtunk velük. Az egy másik kérdés, hogy ők mennyire válaszoltak a feltett 
kérdéseinkre, illetve egyáltalán az ingerküszöbüket elérte-e ez a próbálkozás. Szerintem igen, 
és nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása. 

A történelmi megbékélés folyamata megkezdődött, bár ezt a folyamatot mindkét 
oldalról vagy több oldalról is akár itt Magyarországon, akár pedig Szerbiában kritikák érik, de 
úgy gondolom, csak üdvözölni tudjuk azt, hogy egy ilyen párbeszéd elkezdődött. Az, hogy a 
párbeszédnek mik voltak a kiváltó okai, egy külön vitát, illetve gondolkozást érdemel, de az 
biztos, hogy zajlik. Ebből a szempontból szerintem is hozzájárultunk ehhez a párbeszédhez, és 
legalábbis számomra ez öröm. 

Örülök annak, hogy akik a bizottság részéről ott voltak, azok a véleményükkel, 
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel, egyáltalán a jelenlétükkel támogatták ezt a kétnapos 
bizottsági ülést, és ezt köszönöm szépen mindenkinek. 

 

Tájékoztató a beregszászi elnökségi útról 

 
A másik a beregszászi elnökségi út. A beregszászi elnökségi út ötlete egy ad hoc 

jellegű dolog volt. A beregszászi főiskola tanévnyitó ünnepségén vettem részt, ott kértek fel 
egy rövid beszéd megtartására, azt követően pedig a főkonzul úrnál voltunk egy tárgyaláson, 
aki épp akkor kapott egy e-mailt, amelyben értesítették arról, hogy kihelyezett ülésen vesznek 
részt Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa, a Verhovne Rada Emberi jogi, kisebbségi bizottságának 
tagjai. Ennek az elnöke Valerij Vasziljovics Packan, aki ungvári származású, ruszin 



 34 

származású. Nyilván emiatt is jöttek Kárpátaljára, és Kárpátalján pedig több állomásra, több 
településre ellátogattak, így Beregszászra is. Ott jött az az ötlet, hogy nagyon jó lenne 
találkozni ezzel a bizottsággal, illetve az elnökséggel, lehetővé teszik-e ezt nekünk. Néhány 
percen belül Packan elnök úrral sikerült is ez a konzultáció, és örömmel látták az elnökségünk 
tagjait. Ez körülbelül két hétre rá valósult meg, a napot nem tudom pontosan. (Jelzésre:) 
Október 2-án, szerdán került erre sor a kora délutáni órákban, és a II. Rákóczi Ferenc 
Főiskolán találkoztunk velük. A helyszín is nagyon fontos volt, hiszen ez a bizottság láthatta, 
hogy egy magyar tanítási nyelvű főiskola hogyan tud működni az ukrán keretek között, és a 
finanszírozása is elsősorban Magyarországról valósul meg.  

Több témára hívtuk fel a bizottság elnökének, illetve tagjainak a figyelmét: a magyar 
felvételi kérdésére, az ukrán nyelvtörvény gyakorlati végrehajtására, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola zavartalan működésére, a Tisza-melléki járás létrehozásának 
igényére, illetve a magyar többségű választási körzet kialakítására a következő ukrán 
parlamenti választások megtörténte előtt. Ezek voltak azok a fő kérdések, amelyeket mi 
vetettünk fel nekik. Ők a magyarországi választójogi törvénnyel kapcsolatban kérdeztek, a 
nemzetiségek parlamenti képviseletével kapcsolatban kérdeztek bennünket, illetve – most 
gyorsan akartam mondani, még egy dolog volt – még a kettős állampolgárság kérdése volt. 
Az előzőeket soroltam előre, de 80 százalékban inkább a kettős állampolgárságról kérdeztek. 
Az volt a benyomásom, a tapasztalatom, hogy alapvetően azért, mert őket is nagyon 
foglalkoztatja az, hogy hasonló jogszabályt hogyan tudnának Ukrajnában is elfogadni, és nem 
azért kérdezgették ezt, hogy a mi jogszabályainkkal szemben bármiféle tiltó törvényt 
léptessenek életbe, tehát nem ez volt a kiváltó ok. 

Az elnökség részéről ketten voltunk Hidvéghi Balázs alelnök úrral kint. Ennek a 
delegációnak még a tagja volt Márky Zoltán főosztályvezető úr, Ljubka Katalin osztályvezető 
a  KIM-ből, illetve Szilágyi Péter bizottsági titkár. A tárgyalásokon még részt vett Tóth István 
főkonzul, illetve Bacskai József főkonzul Ungvárról.  

(Jelzésre:) Hidvéghi alelnök úré a szó. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, csak egy rövid kiegészítés. Az 

egyik, hogy valóban az állampolgárságot kérdezték, és mondták, a kérdésben benne volt, 
szerintem az a bizottság alelnöke volt, aki a Timosenko-féle pártnak, a Batykivscsinának a 
tagja, ha jól emlékszem, Sevcsenko. Tehát igazából, ahogy az elnök úr is mondta, érdeklődött 
ez ügyben, és azt mondta, itt egy olyan szituáció áll fenn, ami az ukrán alkotmánnyal 
ellentétes, mármint, ha többes állampolgárságot vettek fel, de azután nem vitte tovább. Tehát 
miután elmondtuk, az elnök úr válaszolt, hogy ez senkire nem irányul, ez egy lehetőség, és 
elmondta a szokásos információkat vagy ennek a keretét, akkor ez inkább érdeklődéssé 
alakult, vagy inkább így lett lezárva a téma, és utána a fogadáson is így folytatódott. 

Ha jól emlékszem, a bizottság elnöke még azt is kifejezte, hogy ők itt Kárpátalján 
Jarból származnak, és innen származva a legszervezettebb közösségnek látják a magyart 
mindenféle szempontból, és erre mint mintára tekintenek. Ami még érdekes volt, hogy szóba 
került az ukrán nyelvtörvény. Mi kértük, hogy az alkalmazásához kapcsolódó rendeletek 
szülessenek meg, ez kerüljön át a valóságba itt Kárpátalján. Itt végül is legalább kétféle 
álláspontot mondott el a bizottság három tagja, tehát itt mégis a pártmegoszlás szerint 
mondtak különböző dolgokat, hogy a bizottság elnöke az UDAR Párt, a Klicsko-féle párt 
tagja, az alelnöke a Timosenko-párt képviselője. Ehhez még Gajdos István szólt hozzá. 
Gajdos István is elmondta, hogy ez a törvény alapvetően jó, csak alkalmazni kellene, amire 
még nem került sor. A két ukrán nemzetiségű bizottságvezető pedig, ha jól emlékszem, mind 
a ketten azt mondták, hogy a törvény rossz, nem is szavazták meg, ezt majd újra kell alkotni, 
vagy új törvényt kell hozni. Ez tehát nem a bizottsági álláspont részükről, itt szétváltak, a saját 
véleményüket vagy a pártvéleményüket, álláspontjukat mondták el. 
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Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? 

(Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 

Hozzászólások 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen mind a két beszámolót a bizottság 

tisztelt elnökségének. Hadd kezdjem még egy teljesen más témával, ezt az elején szerettem 
volna mondani az Egyebek napirendi pontban, de elfelejtettem. A szerdai parlamenti 
felszólalásomra egy mondat erejéig visszatérek. A Bethlen Gábor Alapítvány vitájában 
mondtam, itt ezzel kapcsolatban, úgy érzem, el kell mondanom azt, hogy a bizottság 
munkájával kapcsolatban meglehetősen erősen, talán túl erősen fogalmaztam, és az elnök 
úrnak címzem a szavaimat, amikor a kormány és a kormánypártok az elmúlt 3 éve tapasztalt 
együttműködési hajlandóságáról beszéltem. A kormánnyal és a kormánypártokkal szembeni 
kritikámat fenntartom, az elmúlt hónapokat tekintve egyébként a bizottsággal szembenit is, 
azt azonban el kell mondanom, amikor arról beszéltem, a bizottság elmúlt 3 éves munkáját is 
olyan jelzőkkel illettem, amelyeket általánosságban használtam, akkor, úgy gondolom, erősen 
és adott esetben igaztalanul fogalmaztam, ezt szükségesnek tartottam elmondani. Egyébként 
minden egyéb másban az elmondottakat fenntartom. 

Ami a beregszászi ülésre vonatkozó beszámolót érinti, akkor ezt köszönöm, jó tudni 
ezekről a kérdésekről, amelyekről akkor szó volt, és ez alapos tájékoztatás volt a bizottság 
számára. Szeretném kérni, hogy ez legyen a gyakorlat a továbbiakban is a külön kérésünk 
nélkül is. 

Délvidék ügyének a megítélése azért ennél nyilván lényegesen nehezebb. Örülök, 
hogy odáig eljutottunk, hogy egyáltalán most már először egy bizottsági ülés keretében            
rátérjünk erre a kérdésre, hogy mit csináltunk, egy kihelyezett ülésre eljutottunk. Ez, úgy 
gondolom egy komoly előrelépés. Én nem véletlenül voltam azért kénytelen tartózkodóan a 
korábbi álláspontomat fenntartani, azzal együtt, hogy való igaz, Csóti képviselő úrnak azért 
igaza volt abban, hogy ez most az eddigi gyakorlatnak a nem követése egy új gyakorlatnak a 
bevezetése. Ez nyilván bizonyos szempontból méltánytalan lenne azokkal szemben, akiknél 
korábban voltunk, ez viszont, már elnézést, de ne az én problémám legyen, hiszen 
egyetértéssel mi szabtuk meg a bizottság menetrendjét, de örülök, hogy most már ez ügyben 
legalább már valamit léptünk. 

Azt hiszem, jobb és helyes lett volna, elnök úr, hogyha megemlítették volna azokat az 
ügyeket és problémákat, amelyekkel konkrétan találkoztunk, merthogy ennek a kibeszélésnek 
azért a lényege ez lenne. Ha akkor nem tettem meg, most megköszönöm Csóti képviselő 
úrnak azt a javaslatát, hogy akkor tartsunk egy olyan átfogó bizottsági ülést, amikor tételesen 
ezeket a kérdéseket végig fogjuk beszélni. Itt elnök úr is finoman utalt a beszámolójában arra 
vonatkozóan, amelyek elhangzottak a bizottsági üléssel kapcsolatban. Ennek azért több volt a 
füstje, mint a lángja, ezt azért mi úgy értékeljük. Nem igazán látom, hogy ezt minden esetben 
sikerült egyébként tartalommal feltölteni. Sajnos így kicsit ilyen látványpolitizálás íze volt a 
kétnapos látogatásunknak, de most erről többet nem fogok mondani, mert meg fogom várni 
azt a bizottsági ülést, amit Csóti képviselő úr javasolt, hogy ténylegesen hajlandóak-e önök 
ezeket a kérdéseket elővenni, boncolgatni, amelyeket a különböző bizottsági üléseken, a 
Délvidéken megfogalmaztak, például az egyházi javak visszaszolgáltatásával kapcsolatban, 
amiben kérték a segítségünket, ezek mind olyan kérdések, amelyekről, azt hiszem, beszélni 
kellene. Ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, a bizottság nagyon komoly mulasztásban van 
saját magával szemben, mert nekünk már akkor meg kellett volna fogalmaznunk a saját 
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feladatunkat, amikor az első ilyen kihelyezett bizottsági ülésre elmentünk. Akkor meg kellett 
volna határozni, hogy ezekkel a kihelyezett bizottsági ülésekkel utólag még mit szeretnénk 
kezdeni. Akkor erről a bizottság a saját tapasztalataiból kiindulva a magyar kormány felé 
bármilyen javaslatot tud tenni, ez például egy fontos kérdés lenne. Ezzel mi magunk sem 
vagyunk tisztában, legalábbis erről nem beszéltünk, de azt gondolom, ez lenne a jó, ha ezt 
tennénk, de ezt nehéz úgy megtenni, hogyha ezeket a kérdéseket nem összegezzük. 

Amikor az elnök úr elnöki tevékenységét különböző kritikákkal illettem, majd teszem 
most is, ez többek között erre vonatkozik, hogy úgy gondolom, a bizottság sokkal jobban ki 
kellett volna, hogy saját magát találja, és jobban kellett volna, hogy pozícionálja, ezt nem 
tettük meg, még megtehetjük egyébként, bár adott esetben most már azért eléggé a vége felé 
járunk a dolgoknak. A konkrét javaslatomat pedig fenntartom továbbra is, képviselőtársaim, 
mégpedig azt, hogy a temerini fiúkat hívjuk meg ide, ültessük le őket, ha már Németh 
államtitkár úr nem volt hajlandó korábban találkozni velük. Felhívom a szíves figyelmét az 
Alfahir Hírportálnak egy nemrég megjelent exkluzív, meglehetősen hosszú interjújára, amit 
Horváth Árpival és Szakáll Zolival készítettek, szó esett többek között erről a 
megjelenésükről is. Ha a bizottság tényleg megpróbál valamit érdemben tenni és segíteni, 
mint ahogy a terített asztalnál a bizottság egyébként kormánypárti képviselői is mind 
meglehetősen segítőkésznek mutatkoztak a temerini fiúk ügyével kapcsolatban, akkor ez a 
segítőkészség maradjon már meg azután is, amikor Budapestre visszautazunk, és próbáljuk 
keresni a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy mi történik.  

Nem akarom a dolgot túlbeszélni, egyetlenegy megjegyzést még engedjenek meg, 
mert ezt egész egyszerűen nem tudom kihagyni. Ez az autonómia kérdése, amely autonómia 
lehetőségét az önök külügyi kormányzata éppen most játssza el Szerbiával és a délvidéki 
magyarokkal szemben. Amikor most arról beszélünk, hogy milyen fontos a székely 
autonómia, és e mellett az ügy mellett kiállunk, ugyanakkor a magyar kormány, a magyar 
külpolitika arról beszél, hogy a szerb uniós csatlakozás ügyét nem kívánja kétoldalú 
kérdésekkel terhelni. Ezt egész egyszerűen elfogadhatatlannak és vérlázítónak tartom, 
képviselőtársaim, és nem véletlenül használt a Jobbik ennek az ügynek a kapcsán az elmúlt 
hetekben meglehetősen erős szavakat, és fog is egyébként a továbbiakban is meglehetősen 
erős szavakat használni. Úgy gondoljuk, hogy itt egy fölösleges meghátrálásban van a magyar 
külpolitika, és ezzel kapcsolatban szerintem sokkal határozottabb fellépésre lenne szükség, 
amely határozott fellépésre való sarkallás, egyébként úgy gondolom, ennek a bizottságnak is 
lehetne a feladata és szerepe, ha ilyen feladatot és szerepet egyébként szeretne magának 
szánni, nem beszélve az Autonómia albizottságról.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A külügyminiszter úrnak elküldtem egy levelet, amelyre 

egyébként a bizottság az előtte való ülésen kért meg, hogy bármiféle állásfoglalást a 
külügyminiszteri találkozó előtt fogadjunk el. Ezt már nem tudtuk elfogadni, ezért újabb 
bizottsági ülést nem hívtam össze, de a bizottsági ülésen elhangzott kérést bizottsági 
elnökként megfogalmaztam, és eljuttattam, mégpedig azt, hogy a dekrétum a három falut 
elítélő, illetve a kollektív bűnösség elvét kimondó dekrétum visszavonását kezdeményezze a 
szerb külügyminiszternél a tárgyalásai folytán. Ezt a levelet még a tárgyalás előtt eljuttattam 
hozzá. 

(Jelzésre:) Szabó képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen az elnök úr tájékoztatóját. Egy 

általánosabb megjegyzést tennék, tekintettel arra, hogy itt úgy alakult ki a bizottság vezetése, 
hogy most nincs nem kormánypárti alelnök konstellációja. Más bizottságoknál, ha elnökségi 
vagy egy szűkebb delegáció van, akkor ez adódik az összetételből. Azt gondolom, ebben a 
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ciklusban már nem sok idő van hátra, de megfontolandó, hogy adott esetben hívjon meg az 
elnökség az ellenzéki képviselők közül, de adott esetben az elnök úr tájékoztassa vagy kérje ki 
a véleményüket, hogy mit gondolnak róla, vagy mi az, amit elmondanának. 

Ez csak egy általános megjegyzésem volt. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Már többször elhangzott az elnök és az elnökség 

összetétele, az alelnökök személye. Higgyék el, nem én döntöttem róla, sőt, úgy gondolom, 
akik itt ülnek, mindenkit beleértve a teremben, nem mi döntöttünk az elnök és az alelnökök 
személyéről. A felvetést értem, csak ezt az ellenzék nem tudta megoldani, tehát ezért nincs 
ellenzéki alelnök közöttünk. Tehát jobb szerettem volna lenni, éppen azért, mert úgy érzem, 
engem személy szerint is érnek kritikák ezzel kapcsolatban, illetve magamra veszem, 
bocsánat, lehet hogy nem kellene, de magamra veszem, ugyanakkor ez egyrészt nem az én 
asztalom, másrészt pedig az ellenzéknek ott volt a lehetősége, és nem ezt a bizottságot jelölték 
ki. 

Most úgy néz ki, hogy tyúkszemre léptem. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Tényleg, ebbe most miért kell belemenni? (Varga 

László: Ez csak beszélgetés? Szavazás már nem lesz?) Akkor már nem is kell részt venni a 
bizottsági ülésen, ha nincs szavazás. (Varga László: Viszontlátásra! – Elhagyja az 
üléstermet.) 

Elnök úr, csak egy megjegyzés. Ne menjünk már ebbe bele! Felháborító volt, amit 
Rétvári Bence művelt a parlamentben a Bethlen Gábor Alap vitájában. Elnök úr, ne ismételje 
már ezt meg, önök nem az ellenzéknek kínáltak alelnöki helyet, hanem konkrétan az LMP-
nek, és mivel az LMP mást kért, akkor helyette feltöltötte a Fidesz Hidvéghi képviselő úr 
személyével, aki erről, egyébként őszintén, nem tudott, de ez legyen az önök egyeztetési 
problémája. Nem az ellenzéknek kínáltak helyet. Egyébként a jobbik a házbizottsági ülésen, 
mást ne mondjak, jelezte, hogy igényt tart az alelnöki helyre, amire az volt a Fidesz válasza, 
hogy szó sem lehet róla, hogy ezt a Jobbik kapja meg. Tehát ne menjünk ebbe bele, elnök úr, 
hogy ez az ellenzéknek fel volt kínálva. Mile Lajosnak volt, sőt egészen konkrétan az LMP-
nek volt felkínálva. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Menjünk vissza az alapokhoz. Ez a 

bizottság – hogy is mondjam – egyrészt előzetes egyeztetések nélkül, puccsszerűen, a 
házelnök úr által beterjesztve, az utolsó szavazási napon jött létre ennyi létszámmal, ennyi 
alelnökkel, és az volt csak a kérés, hogy vagy megszavazza a parlament, vagy nem, illetve a 
kétharmados többség akkor is megszavazta. No, ez volt akkor az ok, amiért mi nem szavaztuk 
meg, és jó ideig nem is delegáltunk erre. Tehát az indulásnál nem tartozott bele eredendően 
abba a pártközi alkuba, akkor nem lett külön feltéve a pártok számára a lehetőség, hogy 
gondolják meg, és adott esetben gondolják át, hogy delegálnak-e mást, és ez, amiről most 
Szávay képviselő úr beszélt, már annak a következménye, a második forduló, hogy amikor az 
Autonómia albizottság létrejött, és Szili Katalin alelnök asszony az elnöke lett, és fennállt a 
lehetőség, ez már így van, ahogy az elnök úr mondta, de azért ne felejtsük el az induló és az 
alapvető helyzetet, amikor egyáltalán nem volt felkínálva a lehetőség. Lehet, hogy akkor is az 
jött volna ki, hogy az ellenzék nem tudja ezt megoldani, és akkor jogos lenne, de nem jogos, 
mert ezt a lehetőséget nem adták meg. No, ez az, amiért ma több ilyen helyzet volt, hogy 
kénytelen vagyok azt mondani, ne felejtsük el, hogyan indult el az egész történet. 

 



 38 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt a remek alkalom a megújulásra: 2014. április 6-a 
állítólag, úgyhogy ez egy óriási lehetőség mindenki számára, hogy a bizottság összetételén a 
szájíze szerint tudjon változtatni. 

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): A horvátországi kihelyezett ülésünknek van-e már 

tervezett időpontja és helyszíne? 
 
ELNÖK: Nincs, előkészítjük.  
A bizottsági ülést berekesztem, viszontlátásra mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 49 perc) 

 Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 


