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Napirendi javaslat 
 

1. Bizottsági állásfoglalás kialakítása Tőkés László román állami 
kitüntetése visszavonásnak ügyében 

2.  Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről (Zárt ülés - külön 
jegyzőkönyvben.) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 

Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Mile Lajos (LMP)  
Szabó Rebeka (független)  
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP) megérkezéséig Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Hidvéghi Balázsnak (Fidesz)  
Varga László (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 39 perc.) 

Elnöki megnyitó 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm és megkérem a képviselőket, hogy mindenki foglalja el 
a helyét. Szeretném a helyettesítéseket bejelenteni. Dr. Kovács Ferenc alelnök urat 
helyettesítem én; ő nemsokára megérkezik. Szili Katalin elnök asszony is jelezte a késését, de 
bizottsági ülés miatt ő is nemsokára érkezik. Gaal Gergely képviselő urat helyettesíti Csóti 
György képviselő úr, valamint Hoppál Péter képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony, 
Kőszegi Zoltánt Hidvéghi Balázs alelnök úr, Varga László képviselő urat Kalmár Ferenc 
András képviselő úr. Mindenkit üdvözlök a mai bizottsági ülésünkön. Szávay István is 
érkezik nemsokára.  

Szavazás a 2. napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 

Szeretném, ha a napirend elfogadása előtt döntenénk arról, hogy a 2. napirendi pontnál 
- Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről” - zárt ülést rendelnénk el. Bacskai József 
főkonzult, Tóth István főkonzult, illetve dr. Mélykuti Ferenc vezető konzult fogjuk 
meghallgatni - Kárpátaljáról mindhármukat -, és annak érdekében, hogy a bizottságot minél 
jobban tudják tájékoztatni, ennek érdekében szeretnénk zárt ülést elrendelni. 

Hivatkozom a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. Törvény 5. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, Magyarország nemzetbiztonsági és külügyi érdekeire. Először erről 
szavaznánk, utána az egész napirendi javaslatról. Megkérdezem, hogy kik támogatják ezt, 
hogy a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag fogadta el a bizottság. Köszönöm szépen. Ezzel a módosítással szavazunk a 
napirendi javaslatról.  

A napirend elfogadása 

Megkérdezem, hogy kik támogatják a napirendi javaslat elfogadását. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen.  

Bizottsági állásfoglalás kialakítása Tőkés László román állami kitüntetése 
visszavonásnak ügyében 

Az 1. napirendi pontunk: Bizottsági állásfoglalás kialakítása Tőkés László román 
állami kitüntetése visszavonásnak ügyében.  

Tisztelt Bizottság! A bizottság munkatársai elkészítették a tervezetet, amit egyeztettek, 
és el is küldték a képviselőknek. Ehhez írásban is - itt az ülés elején - érkezett javaslat, tehát 
módosítók vannak. A szöveget gyorsan felolvasnám, hiszen nincs mindenkinél ott a tervezet.  

Az eredeti tervezet tehát ez volt: „A Nemzeti összetartozás bizottsága 2013. november 
25-i ülésén az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése, valamint 
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat 
96/B. §-a alapján az alábbi állásfoglalást hozta: 

Megütközéssel értesültünk arról, hogy visszavonni készülnek Tőkés Lászlótól, az 
erdélyi magyarság egyik elismert vezetőjétől, az Európai Parlament volt alelnökétől a 
Románia Csillaga érdemrendet. Ez az aktus nem csak az egész romániai magyarság 
semmibevételét jelentené, hanem rossz érzéseket kelt mindazokban, akik a közösségi jogok 
kiterjesztéséért szálltak síkra Romániában. 

Álláspontunk szerint Románia elnöke nem tehetné meg azt, hogy a mai demokratikus 
állam alapjait megteremtő 1989-es felkelés hősétől visszavonja a kitüntetést, mert ezzel a 
romániai magyarságnak a demokratikus átmenetben betöltött szerepét is megkérdőjelezné. 
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Magyarország, mint ahogy Románia is, természetesnek veszi, hogy az alapszerződés 
szellemében a másik állam területén élő nemzeti kisebbsége ügyében fellépjen. Tőkés László 
is erre utalt vitatott nyilatkozatában. 

A Nemzeti összetartozás bizottsága tagjai - az Európai Parlament és más nemzeti 
parlamentek egyes tagjaihoz hasonlóan - támogatásukról biztosítják Tőkés Lászlót ebben az 
ügyben is és autonómia eléréséért folytatott küzdelemben is. Budapest, 2013. november 25.” 

Ez volt az a szöveg, amit kiküldtünk minden képviselőnek. Ehhez érkeztek módosítók.  
Szili Katalin elnök asszony is megfogalmazott egyet, amelyben alapvetően stilisztikai 

javítás lenne. Az első bekezdés utolsó néhány szava: „… az alábbi állásfoglalást hozta:” 
helyett a „következő álláspontot alakította ki.” 

Ez azért nem jó, mert a bizottság nem álláspontot hozhat, hanem állásfoglalást. Úgy 
jó, hogy a következő állásfoglalást fogadja el. (Hidvéghi Balázs: Ugyanaz.) Azt javaslom, 
mivel szövegszerűen kell mennünk, hogy az eredeti maradjon. (Jelzésre:) Tessék! 

Hozzászólások 

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Csak egy ügyrendi javaslat! Szerintem lépésről lépésre 
szavazzunk, minden módosítást egyenként vegyünk végig! 

 
ELNÖK: Akkor megyünk a szövegben lépésről lépésre, és akinek az egyes 

szakaszoknál, bekezdéseknél, soroknál, mondatoknál van módosítója, kérem, hogy jelezze, 
arról dönt a bizottság, jó? 

Az első bekezdésnél úgy gondolom, hogy maradjon az „állásfoglalás.” Mivel Szili 
Katalin nincs itt (Közbeszólás: De, most érkezik.), most érkezik, de már erről előtte 
tárgyaltunk, kérem, hogy erről szavazzunk! Kik támogatják az eredetit? Mert csak azt lehet 
elfogadni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Szili Katalin belép a terembe és helyet foglal.) 
Üdvözlöm elnök asszonyt. (Dr. Szili Katalin: Köszönöm. Elnézést.) 

Megyünk a következő bekezdésre. Első mondat - most Szili Katalin módosítóját 
olvasom: „Megütközéssel értesültünk arról, hogy Tőkés Lászlótól, az erdélyi magyarság 
egyik elismert vezetőjétől, az Európai Parlament volt alelnökétől a Románia Csillaga 
érdemrend visszavonását kezdeményezték.” Ez stilisztikai, szebb lesz a mondat tőle, valóban.  

Van-e itt másnak módosítója? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Kérem, hogy erről 
szavazzunk! Kik fogadják el a módosítót? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag 
fogadtuk el. 

A következő mondat: „Ez a döntés nem csak az egész romániai magyarság 
semmibevételét jelenti, hanem rossz érzéseket kelt mindazokban, akik a közösségi jogok 
kiterjesztéséért szálltak síkra Romániában.” (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy apróság. A „nemcsak”-ot egybe kell írni, ha a 

„hanem” szerepel utána. Ha „nemcsak” és „hanem” is szerepel, akkor egybe. 
 
ELNÖK: Jó, én elfogadom. Magyar nyelv és irodalom tanár vagyok. (Jelzésre:) Mile 

Lajos képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nekem mind a 

két esetben van problémám. Nyilván az ”aktus” nem megfelelő ebben az esetben, de a döntés 
sem biztos, hogy jó, mert ez megelőlegez valamit. Még nincs kész döntés. Ez a szándék vagy 
ez a kezdeményezés. Ne riadjunk vissza ebben az esetben a szóismétléstől sem, mert a döntés 
egy kicsit erős fogalom a mostani helyzethez. Ez a javaslat, ez a szándék lehetne. Bármely 
szinonima jó, de a döntés már rögzít valamit, mint ha megtörtént dolog lenne.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Elnök Úr! Elnézést kérek a késésért, de a saját - a Fenntartható fejlődés - bizottságom ülése 
nem fejeződött még be, így elnézést kérek, hogy az általam írásban beterjesztett javaslathoz 
nem tudtam az elején szólni. 

Azt gondolom, hogy önmagában az, ami miatt kezdeményezzük ennek a - talán 
mondhatom - állásfoglalásunk közzétételét, az alapvetően amiatt van, hogy a 
Becsületbizottság hozott egy döntést. Én ezzel azt szerettem volna mondani, hogy bennünk ne 
az aktus legyen, hanem önmagában az a döntés, ami megszületett, ami alapján nyilvánvaló… 
A következő mondatunkban az szerepel, hogy a köztársasági elnök -, illetőleg én azért nem 
nevezném meg, mert elvileg diszkrecionális joga, bármit megtehet. Viszont a mi 
álláspontunkhoz abban kellene tartani magunkat, hogy a Becsületbizottság hozott egy döntést, 
azt szeretnénk, ha ennek a következménye bármilyen fokra, bárhova kerül, ne az legyen, hogy 
ezt a döntést helyben hagyják, így a saját módosító javaslatomat is módosítani kívánom azzal, 
hogy a Becsületbizottság döntése - és akkor azt gondolom, hogy ebben az esetben 
képviselőtársaim is egyetérthetnek, mert sokkal markánsabb lesz az állásfoglalásunk.  

Köszönöm szépen.  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Becsületbíróságnak nevezik. 
 
ELNÖK: Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Messzemenően egyetértek elnök asszony módosítójával, 

de még fölvetem azt is, hogy tegyük elé azt, hogy az „úgynevezett” Becsületbíróság. Főleg, 
ha bíróságnak nevezzük. Tegyük elé, mert tudjuk az összetételét, tudjuk a hátterét, tehát ennek 
is jelzésértéke van, és nem pejoratív annyira, hogy ne lehetne betenni. 

 
ELNÖK: Hova lenne pontosan? 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): „Ez a döntés az úgynevezett Becsületbíróság ezen 

döntése…” A többi maradna úgy, ahogy elnök asszony javasolta.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm.  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Kijelentő mód maradjon szerintem is. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Mile Lajos képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Vitám van ezzel a módosítással. 
Ha már - nagyon helyesen - pontosítjuk a döntés körülményeit, tehát hogy kinek a 

döntéseiről is van szó, akkor azt az intézményt - legyen bármi róla a véleményünk - szerintem 
ne illessük semmiféle „úgynevezett” vagy bármilyen jelzővel, mert ennek igenis van egy 
olyan fajta értelmezhetősége, hogy legalábbis a súlyát, komolyságát, létezését egy kicsit 
megkérdőjelezzük. Tehát lehet határozottan fogalmazni meg kell is, de szerintem fölösleges, 
mert ilyen áthallásos, pejoratív kiegészítések nem biztos, hogy jót tesznek az eredeti célnak. 
Inkább az lenne a fontos, hogy pontosan nevezzük meg, hogy mi is ez a Becsületbíróság vagy 
hogyan nevezik őt hivatalosan.  

 
ELNÖK: Csóti György képviselő úr! 
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CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Pláne egy bíróság. Ha bíróságról beszélünk, akkor annak 

a döntés vagy joghatályos vagy fellebbezni lehet. Itt ezekről mind nincs szó. Annyiban 
lehetne esetleg finomítani ezt, hogy a Becsületbíróságnak nevezett testület döntése, és akkor 
már teljesen elvettük a pejoratív élét. Tehát a Becsületbíróságnak nevezett testület ezen 
döntése. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hidvéghi Balázs alelnök úr! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én Csóti György eredeti 

javaslatát támogatom ebben az ügyben. Ne vesszünk el a formalitásokban. Itt azért komoly 
tények vannak. Arról nem is beszélve, hogy el sem mondhatta a véleményét ezen a bírósági 
vagy nem tudom milyen tanácskozáson, ahova Tőkés László elment egy ügyvéddel, tehát szót 
sem kapott. 

Például ennek a bizottságnak tagja egy Degeratu nevű ezredes, akiről annyit érdemes 
tudni, hogy Kolozsváron 1989-ben ő rendelte el a sortüzeket például. Történelmi érdekesség, 
hogy ennek a bizottságnak vagy bíróságnak ő is tagja. Úgyhogy szerintem ne riadjunk vissza 
attól az egyébként visszafogott fogalmazástól, hogy az úgynevezett Becsületbíróság. Ezt a 
magam részéről helyesnek találom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne itt egy módosításom. Tegyük elé azt, 

hogy a román, úgynevezett Becsületbíróság. A szövegből azért nem derül ki teljes egészében. 
Tehát egy laikus olvasó vagy rádióhallgató számára mivel egy magyar parlamenti bizottság 
hozza meg a döntését, nem tudják, hogy egy magyar vagy egy román vagy egy európai 
bíróságról van szó. (Jelzésre:) Alelnök úr! 

 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ennek a neve pontosan az, hogy 

a Románia Csillaga érdemrend Becsületbírósága. Akkor mondjuk így ki, az úgynevezettel 
együtt.  

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Mondjuk ki a nevét, és tegyük elé, hogy úgynevezett. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez a helyes. A Románia Csillaga 

kitüntetés úgynevezett Becsületbírósága. Erről beszélünk.  
 
ELNÖK: Jó, szerintem nem árt a pontosítás. Bár akkor nem lesz szabatos. Akkor 

megkérdezem, hogy Mile Lajos képviselő úr fenntartja-e a módosítását, hogy ne legyen ott az 
„úgynevezett” szó.  

 
MILE LAJOS (LMP): Fenntartom.  
 
ELNÖK: Fenntartja. Kik támogatják Mile képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Három. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három.  
Három igen szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadtuk el.  
A következő módosítás, amely már többek módosítója - Csóti Györgyé, Hidvéghi 

Balázsé és az enyém -, hogy a román… Nem kell a román, bocsánat. „… a Románia Csillaga 
kitüntetés úgynevezett Becsületbírósága ezen döntése nemcsak az egész romániai magyarság 
semmibevételét jelenti, hanem rossz érzéseket kelt mindazokban, akik a közösségi jogok 
kiterjesztéséért szálltak síkra Romániában.” Így hangzana a következő mondat. 
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Ezzel a módosítással ki ér egyet? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tizennégy. Ki 
nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadta el. 
Köszönöm szépen.  
A következő módosítás a következő mondatnál. Az kerülne ki, hogy „álláspontunk 

szerint Románia elnöke nem tehetné meg azt, hogy…” Helyette: „A mai demokratikus állam 
alapjait megteremtő 1989-es felkelés hősétől a kitüntetés visszavonása a romániai 
magyarságnak a demokratikus átmenetben betöltött szerepét kérdőjelezi meg.” (Jelzésre:) 
Alelnök úr! 

 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: A magam részéről támogatom 

ezt a Szili-féle fogalmazást, de kiegészíteném, egy nagyon fontos szóval vagy elvvel, mert 
erről nem beszéltünk még, ez pedig a szólásszabadság. Nemcsak arról van szó, hogy az 
autonómiáról mit mondott Tőkés László, hanem arról, hogy ez az egész történet a 
szólásszabadság érvényesülését kérdőjelezi meg. Ez elképesztő egyébként. 

Betenném a mondat végére - a mondat végét olvasom - „a romániai magyarságnak a 
demokratikus átmenetben betöltött szerepét és a szólásszabadság érvényesülését kérdőjelezi 
meg.” Ezzel egészíteném ki a mondatot. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Nem tudom melyikük volt először. Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Egyetértek Szili Katalin elnök asszony módosítójával egy 

kivétellel: visszatenném a „megkérdőjelezné” szót. Hiszen a kitüntetést még nem vonták 
vissza, tehát a „megkérdőjelezné” maradna, ami az eredeti szövegben volt, a többivel 
messzemenően egyetértek és végül Hidvéghi Balázs javaslatával is egyetértek, amit esetleg 
külön mondatba is lehet tenni, de maradhat így is, többszörösen összetettként.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársak! Én nem 

érzem azt - főleg az elhangzottak alapján, Hidvéghi alelnök úr módosításával is egyetértve -, 
hogy nekünk Romániát demokratikus államnak kellene neveznünk ebben a határozatban. 
Fölösleges betoldásnak tartom.  

Éppen arról szól ez az egész nyilatkozat, hogy ezzel a demokráciával, 
szólásszabadsággal, püspök úr szerepével kapcsolatban merülnek fel kérdések és kételyek, 
úgyhogy kérem, hogy vegyük ki ezt a kitételt. Bőven elég az is, hogy az 1989-es felkelés 
hősétől stb. A többivel egyetértek. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KNDP): Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyetértek 

azzal, amit Hidvéghi Balázs alelnök úr mondott, nekem is volt egy nagyon komoly 
hiányérzetem. Itt a szólásszabadságról van szó alapvetően az egész történetben véleményem 
szerint, mert ha nem mondhatja el szabadon, amit akar - mert visszavonnak tőle ezt vagy azt 
vagy valami más intézkedést foganatosítanak kellene -, akkor itt a szólásszabadság sérül. Ez 
pedig egy alapvető európai jog. Úgyhogy mindenképpen szerepeltessük a szólásszabadságot 
itt, a szövegben.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Elfogadom ugyancsak alelnök 

úrnak a Szili-féle módosító javaslathoz adott módosító javaslatát. 
A pikírt megjegyzésemet követően hadd legyen egy másik megjegyzésem. Én viszont 

azzal vitatkoznék, ami a kérdőjelezné meg vagy kérdőjelezi meg közötti különbséget jelenti. 
Azt látni kell hogy ez az úgynevezett Becsületbíróság hozott egy döntést. Számunkra ez, azt 
gondolom, egy döntés, mert nekünk azt kell megakadályozni, hogy bárki egy ilyen testületi 
döntés mögé bújjon. Én ebben sokkal inkább imperatívuszokban fogalmaznék, mint az, hogy 
egyáltalán feltételezésekbe bocsátkozzam, mert ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egyfajta 
döntést hozott már ez a Becsületbíróság, amihez tulajdonképpen bárki igazodhat, és azt 
mondja, hogy egy testület meghozta ezt a döntését. Én ebben sokkal bátrabban fogalmaznék.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért próbálom védelmezni 

ezt a feltételes módot, mert még nem vonták vissza. Igaz, hogy egy úgynevezett 
becsületbíróság erre tett javaslatot, de nincs joga visszavonni, tehát nincs visszavonva. A 
leghatározottabb hangnem elfogadása mellett vagyok - ez természetes - bármilyen kemény 
szöveget is szívesen megszavazok, de még nem vonták vissza.  

És én ezért a feltételes módot tartanám jónak, de döntsünk róla! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd szóljak én is hozzá ennél a szónál! A „kérdőjelezi 

meg” szó jelentésében is benne érződik már egy feltételes mód. Abban benne van a feltételes 
mód, meg az is benne van, hogy egyébként már a becsületbíróság döntött róla, de még végső 
döntés nincsen. Szerintem mindkét jelentés benne van ebben az egy szóban, a magam részéről 
ezért jónak találom. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Visszavonom. 
 
ELNÖK: Jobbnak találom a Szili-féle módosítást. (Derültség.) 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Maradjunk a Szili-féle módosítónál. Köszönöm. A 

becsületbíróság hozott egy döntést.  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük, Katalin. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, a mondat akkor így fog kinézni, illetve erről fogunk 

szavazni: „A mai demokratikus állam alapjait megteremtő 1989-es felkelés hősétől a 
kitüntetés visszavonása a romániai magyarságnak…” Itt lesz egy módosítás: demokratikus 
vagy nem demokratikus az átmenet. Erről fogunk szavazni. 

Ki támogatja Szávay képviselő úr javaslatát?  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: István, az elejét akartad 

módosítani, nem? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen. Azt javasoltam kihúzni, hogy a „demokratikus 

állam.” 
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ELNÖK: Akkor a mai román állam. Valami kell oda. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elég az, hogy „a ’89-es felkelés hősétől”. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a mondat elejéből vegyük ki a „demokratikus” szót. És az 

átmenet demokratikus vagy az sem? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ezen már egy kicsit lehetne vitatkozni.  
 
ELNÖK: Én arra értettem. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Azt talán ne bántsuk, mert az átmenet tényleg átmenet 

volt.  
 
ELNÖK: Kérném kikapcsolni a mikrofont, utána átadnám Csóti Györgynek a szót. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Egészen egyszerűen úgy kezdődik: „Az 1989-es felkelés 

hősétől.” Ami előtte van, mind kimarad. 
 
ELNÖK: Kik támogatják ezt a módosítót, kérném szépen, jelezzék! (Szavazás.) Hat. 

Kik nem támogatják? (Szavazás.) Hat. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három. Így nem kapta 
meg a többséget. Akkor marad a mondat eleje. 

Viszont folytatva, a végén: a demokratikus átmenetben betöltött szerepét és a…? 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szólásszabadság 

érvényesülését. 
 
ELNÖK: „…és a szólásszabadság érvényesülését kérdőjelezi meg.” Ezzel a 

kiegészítéssel, módosítással kik értenek egyet? (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

Mindenki elfogadta. Köszönöm szépen.  
A következő, utolsó előtti bekezdés: „Magyarország, mint ahogy Románia is, 

természetesnek - veszi helyett - tartja, hogy az alapszerződés…” s a többi.  
Ez a módosítás, stilisztikai változtatás. Kifejezőbb szerintem is ez a szó. Csóti György 

képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Egy erősítő, pontosító javaslatom van. Az 

„alapszerződés” elé írjuk be, hogy a „a két ország között érvényben lévő” alapszerződés. 
Lehet, hogy fölösleges, de mindenképpen erősíti, hogy ez egy érvényben lévő alapszerződés, 
amelyet Románia, úgy tűnik, nem tart be. Akkor most diplomatikusan fogalmaztam. Tehát: a 
két ország között érvényben lévő alapszerződés. 

 
ELNÖK: Először az első módosítóról szavazunk. „Veszi” helyett „tartja”. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Mindenki. 
Köszönöm szépen.  
A következő: „…a két ország között érvényben lévő alapszerződés szellemében 

stb.…” Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Mindenki.  
Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Mile képviselő úr! 
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MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Apróságnak tűnik, de itt a zárófordulatnál 
az egyik „is”-t kikapnám. Tehát: „…támogatásukról biztosítják Tőkés Lászlót ebben az 
ügyben és az autonómia eléréséért folytatott küzdelemben is.” 

 
ELNÖK: Igen, igen. Az eredetiben benne volt az „is”, utána bekerült az „és”, és a 

számítógépen mindkettő önálló életet kezdett, és élt tovább. Így jó.  
Akkor ebben van két módosítást. Kivesszük az „is”-t és bekerül egy „az.” Jó. Van-e 

még? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor erről egyben szavazzunk! (Szavazás.) Mindenki elfogadta. 
Köszönöm szépen.  
Most akkor a módosításokkal megtűzdelt és megszavazott tervezetről fogunk dönteni. 

Kik támogatják így már ezt az állásfoglalás-tervezetet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  
Egyhangúlag fogadta el a bizottság. A pontos szövegmódosítást mindenki meg fogja 

kapni, a titkárság elkészíti és az ülés végére a képviselők kezéhez fog kerülni. 
A 2. napirendi pontunkat kezdjük el. Ez zárt ülés lesz, így megkérek mindenkit, hogy a 

zárt ülésnek megfelelően azok maradjanak a teremben, akik a zárt ülésen részt vehetnek. A 
többiektől, a sajtótól fájdalommal, de elbúcsúzunk.  

Köszönjük szépen a jelenlétüket, munkájukat. (A sajtó és a hallgatóság elhagyja a 
termet.) 

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 08 perc 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv 
készült.) 

  

Potápi Árpád János 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


