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Napirendi javaslat  

1. A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/13092. szám) 
(Dr. Szabó Tamás, Pócs János, Boldog István, Fejér Andor, dr. Bene Ildikó, Sági István, 
Szalay Ferenc, dr. Varga István, Balla György, Tóth Gábor, dr. Szűcs Lajos, Gulyás 
Dénes, dr. Czira Szabolcs, Pánczél Károly, Bányai Gábor, Szemereyné Pataki Klaudia, 
Font Sándor, Kapus Krisztián, Lezsák Sándor, Lukács László, dr. Kerényi János, Kovács 
Ernő, dr. Szabó Erika, Vincze László és dr. Bohács Zsolt (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről és általános vita) 

2. A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló határozati 
javaslat (H/13158. szám) 
(Dr. Lukács Tamás (KDNP) és Potápi Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről és általános vita) 
 

3. A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága tagjának megválasztása 
 

4. Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről 
(Zárt ülés!) 
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Az ülés résztvevői 
 
A bizottság részéről 

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Csóti György (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Mile Lajos (LMP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) 
Varga László (KDNP) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Hidvéghi Balázs (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Varga Lászlónak (KDNP) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) Gaal Gergelynek (KDNP) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz) 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászólók 

Fejér Andor országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő 
Dr. Cseh László jogi referens, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Heinek Ottó elnök, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Paulik Antal főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Megjelentek 

Szabados Imre, Külügyminisztérium 
Petheő Ádám, Külügyminisztérium 
Félegyházi Csaba kultúrattasé, Külügyminisztérium 
Barabás János, Külügyminisztérium 
Illés Pál Attila, Külügyminisztérium 
Bárány Anzelm, Külügyminisztérium 
Pirityiné Szabó Judit, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Nagy Bercel, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Haraszti Attila, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Pathó Marianna, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Tirtsi Richárd osztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Megkérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Úgy látom, határozatképesek 
vagyunk.  

A helyettesítéseket szeretném a jegyzőkönyv számára bejelenteni. Dr. Kovács Ferenc 
alelnök urat én helyettesítem, Csóti György képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony 
helyettesíti, dr. Hoppál Péter képviselő urat Varga László képviselő úr helyettesíti, valamint 
Kalmár Ferenc képviselő urat Gaal Gergely képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

Szeretném, ha a napirend elfogadásánál egyben arról is döntenénk, hogy a negyedik 
napirendi pontot, amely tájékoztató az aktuális nemzetpolitikai kérdésekről, és két 
főkonzulunk tájékoztatóját hallgatjuk meg, mégpedig Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul 
asszonyt, illetve Korsós Tamás főkonzul urat, akiket ezúton is köszöntök, tehát őket 
hallgatjuk meg. Kérem, hogy itt a zárt ülésről döntsünk is, mégpedig a nemzetbiztonsági és a 
külügyi érdekekre való hivatkozással.  

Van-e valakinek kiegészítése? (Nincs jelzés.) Kérem, döntsünk a napirend 
elfogadásáról. Kik támogatják? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Rátérünk a napirendünk tárgyalására. 
 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/13092. szám) 
 
Első napirendi pontunk a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló H/13092. számú 

határozati javaslat. Az előterjesztő részéről Fejér Andor képviselő urat köszöntöm, a kormány 
részéről dr. Cseh László jogi referens úr van itt, önt is köszöntöm.  

Van-e a képviselő úrnak kiegészítése?  
 

FEJÉR ANDOR (Fidesz), előterjesztő: Nincs. 
 
ELNÖK: Nincsen. A kormány részéről is kérem a véleményt. 
 
DR. CSEH LÁSZLÓ jogi referens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó 

napot kívánok! A kormány támogatja a határozati javaslat általános vitára bocsátását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársaim közül van-e valakinek kérdése, hozzászólása? (Jelzésre:) Szili 

Katalin elnök asszonyé a szó. 
 

Dr. Szili Katalin (független) szövegmódosító javaslata 
 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván nem szeretném itt a szőrszálhasogatást elkezdeni, 

csak egyetlenegy javaslatot szeretnék tenni a képviselő úrnak, mégpedig az országgyűlési 
határozati javaslat első mondatában. Tekintettel arra, hogy csak a címben szerepel a Jászkun 
önmegváltás emléknapja, azt javasolom, hogy az 1. pontba úgy kerüljön be, hogy a Mária 
Terézia általi aláírás napját a Jászkun önmegváltás emléknapjává nyilvánítja, mert a határozati 
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részben gyakorlatilag nem szerepel, hogy az emléknap pontosan milyen emléknap, csak a 
címben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megmondom őszintén, ezt nem értem.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Az 1. pont, úgy, ahogy az elnök úrék 2. számú 

napirendi javaslatában, az 1. pont pontosan arról szól, hogy mire vonatkozik az emléknap, itt 
is szerepeljen benne, ne csak az, hogy emléknappá nyilvánítja, hanem az, hogy az 
Országgyűlés május 6-át, a Jászkun hármas kerület önmegváltását, a redemptiót lehetővé tevő 
diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjává 
nyilvánítja. Ez csak egy javaslat. 

 
 
ELNÖK: Értem. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm, ez csak egy javaslat. Itt csak az önök 

javaslatából indultam ki, mivel a határozati részben nem szerepel, csak a címben. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Megkérdezem az előterjesztőt, ez így elfogadható-e. 
 
FEJÉR ANDOR (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! El tudom fogadni a képviselő asszony javaslatát, 

ugyanis az tulajdonképpen csak egy pontosító, stilisztikai javaslat, amely szerintem még 
pontosabbá teszi azt a gondolatot, amelyet képviselőtársaimmal a bizottság és az 
Országgyűlés elé kívántunk terjeszteni, így ezzel azonosulni tudok. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a kormány is támogatja ezt a 

stilisztikai változtatást.  
 
DR. CSEH LÁSZLÓ jogi referens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
Szavazás a szövegmódosításról 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először az elnök asszony módosításáról szavazunk, hogy 

ne jöjjön még egyszer vissza a bizottság elé. Kik támogatják ezt a módosítást? (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönöm szépen.  

 

Szavazás a tárgysorozatba vételről és az általános vitára való alkalmasságról 
 
Az eredetivel együtt kik támogatják a határozati javaslatot? (Szavazás. – Mindenki 

jelez.) Mindenki támogatta, köszönöm szépen. Tehát most döntöttünk a tárgysorozatba 
vételről, illetve az általános vitára való alkalmasságról.  

Önöknek további jó munkát kívánok. 
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A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat (H/13158. szám) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a magyarországi németek elhurcolásának és 
elűzetésének emléknapjáról szóló H/13158. számú határozati javaslatra. Ezt a határozati 
javaslatot dr. Lukács Tamás képviselő úrral nyújtottuk be. Köszöntöm a bizottsági ülésünkön 
Heinek Ottót, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökét, a kormány 
részéről dr. Cseh László jogi referens urat, Paulik Antal főosztályvezető urat, Tirtsi Richárd 
osztályvezető urat.  

A magam részéről nem kívánom kiegészíteni a határozati javaslatunkat. Úgy 
gondolom, az indokolás részben egyértelműen megfogalmazzuk, miért van erre szükség. A 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kérésére kerül sor itt a módosításra. Ez 
a kérés teljesen elfogadható, illetve méltányolandó kérés. Álláspontom szerint, úgy gondolom, 
ezt támogatnunk kell, ezért is fogalmaztuk meg elnöktársammal ezt a határozati javaslatot.  

Heinek Ottó elnök úr kívánja-e ezt kiegészíteni? (Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 

Vélemények és kérdések 
 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Nagyon röviden. Köszönöm szépen, hogy a bizottság napirendjén szerepel ez a 

módosítás, illetve technikai okokból egy új határozati javaslat megfogalmazása. Valóban 
kezdeményeztük Lukács elnök úrnál és Potápi elnök úrnál is az egy évvel ezelőtti 
országgyűlési határozat pontosítását. Az országos önkormányzat képviselőiként nagyon sok 
jelzést kaptunk a helyi közösségektől, hogy szeretnék, ha nem keverednének össze a málenkij 
robotos ügyek, az elhurcolás ügyei a kitelepítéssel, az elűzetéssel, úgyhogy részünkről nagyon 
köszönöm, a javaslatban az szerepel, amit kértünk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem a kormány véleményét Paulik Antal főosztályvezető úrtól. 
 
PAULIK ANTAL f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyelőre tárcaálláspontként tudom megfogalmazni: támogatjuk 
az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay 

képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm az elnök urat a körünkben.  
Az eredeti javaslatot annak idején a Jobbik is támogatta, én is jó szívvel szavaztam 

meg, annál is inkább, már azért is, mert mindkét ágból sváb hátterű családból származom.  
Azt viszont azért szeretném most megkérdezni, mert mégsem derült ki, hogy 

ténylegesen mi az oka a javaslat visszakerülésének, értem ez alatt azt, hogy ezek szerint 
amikor az eredeti javaslatot elfogadtuk, önök akkor nem egyeztettek a Magyarországi 
Németek Önkormányzatával, vagy az önkormányzatnak akkor még más volt az álláspontja. 
Azt szeretném most kérdezni, akkor ezt önök jónak találták-e, és utólag derült ki, vagy 
érkeztek olyan vélemények Heinek elnök úrékhoz, hogy mégis módosítani kellene a szöveget, 
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vagy pedig az történt, hogy a végleges javaslatot akkor önök nem látták, és e nélkül került a 
Ház elé. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ez a kérdés elég hosszú. Hozzám szólt vagy Heinek úrhoz? (Szávay István: Az elnök 

úrhoz is.) 
Az előző határozati javaslatban én magam nem vettem részt, úgyhogy még egyszer 

mondom, nem vettem részt, nem tudom pontosan, erről kinek, mi volt a véleménye, csak 
hallomásból tudom, hogy a Magyarországi Németek Önkormányzatának véleménye azonos 
volt azzal a véleménnyel, amit most is megfogalmaztak, de ezt nem tudom kijelenteni, mivel 
nem voltam ott, nem írtam alá és a többi.  

Úgy gondoltuk, hogyha egy év elteltével vagy több mint egy év elteltével lehet ezt 
módosítani és az esetleges hibát kijavítani, akkor tegyük meg. Ez az én szándékom, úgy 
gondolom, ebben a dologban ez pozitív, ezt jobbá tudná tenni. 

Átadom a szót az elnök úrnak. 
 
HEINEK OTTÓ elnök (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata): 

Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek.  
Az előző határozati javaslatot benyújtó országgyűlési képviselők nem egyeztettek 

velünk a szövegről, illetve amikor jeleztük az aggályainkat, akkor már nem volt mód a 
módosításra. Tehát nem volt egyeztetés, úgy került benyújtásra a szöveg, hogy nem volt 
egyeztetés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A KIM álláspontját is szeretném megkérdezni a referens úrtól. 
 
CSEH LÁSZLÓ jogi referens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A KIM 

támogatja a határozati javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Annyit szeretnék mondani a legnagyobb 

konstruktivitással a kedves kormánypárti képviselőknek, hogy itt olyan kéthavi átlagban 
szoktak ehhez hasonló, szimbolikus tárgyú fontos javaslatok elénk kerülni. Legyen azért ez az 
eset intő példa arra, hogyha valaki felé gesztusokat akarunk tenni, adott esetben talán akkor 
érdemes az ő véleményüket is kikérni. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még valami akadálya annak, hogy esetlegesen ezt a pozitív irányultságú 

határozati javaslatot el tudjuk fogadni? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja-e az általános 
vitára való alkalmasságot és a tárgysorozatba vételt? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Mindenki 
támogatta, köszönöm szépen. 

Bizottsági előadónak szeretném megkérni Csóti képviselő urat. Vállalja-e? (Jelzésre:) 
Parancsoljon!  
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CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Elnézést, amikor ide bejöttem, felkérést kaptam, hogy 
csatlakozzam ehhez, és szólaljak fel a parlamentben. Holnap csak a tárgysorozatba vételről 
döntünk? (Dr. Szili Katalin: Az általános vitáról.) Bocsánat, az általános vitáról döntünk, és 
nekem a bizottság nevében kell felszólalnom, ugyanakkor arra kértek, hogy az 
előterjesztőkhöz csatlakozzam. Most melyik minőségemben szólaljak fel? 

 
ELNÖK: Ha a képviselő úr csatlakozni akar, annak örülök. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Erre kaptam felkérést. 
 
ELNÖK: Mód van rá, hogy egyben előterjesztőként ismertesse. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Akkor a bizottság álláspontját röviden ismertetem, 

előterjesztőként pedig majd egy kicsit részletesebben. Rendben van, köszönöm. 
 
ELNÖK: Úgy tudom egyébként, hogy a két megszólalást egyben is meg lehet tenni, és 

az időkeretet összevonják. Köszönöm szépen. 
Az első napirendi pontnál is előadót kell állítanunk. Esetleg Gaal Gergely elvállalja-e? 

(Gaal Gergely: Ha holnap lesz, akkor nem tudom.) Ezt majd a későbbiekben pontosítjuk. 
Köszönöm. 

 

A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága tagjának 
megválasztása 
 

Harmadik napirendi pontunk a Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia 
albizottsága tagjának megválasztása. Dr. Dorosz Dávid képviselő úr volt eddig ennek az 
albizottságnak a tagja, a helyére javasolom Mile Lajos képviselő urat, akivel egyeztettünk, és 
vállalja is az albizottságban való munkát, részvételt. Természetesen ezt szóban is meg tudja 
tenni. Parancsoljon!  

 

Hozzászólások 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és egyben a lehetőséget is. 

Ha megkapom a bizalmat, akkor tisztelettel elfogadom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e esetlegesen kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Elnök asszony, parancsoljon! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Csak annyit, elnök úr, hogy számunkra 

megtiszteltetés, hogy Mile Lajos képviselőtársunk az Autonómia albizottság munkájában a 
jövőben részt vesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e ezt a albizottsági tagcserét, illetve az új 

albizottsági tagot. (Szavazás. – Látható többség.) Tartózkodás van-e? (Szavazás. – 
1 tartózkodó szavazat.) A bizottság 1 tartózkodás mellett az új tagcserét elfogadta. Köszönöm 
szépen. 
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A zárt ülés elrendelése 
 

Tisztelt Bizottság! A nyílt ülésünket ezennel befejezzük. Megkérek mindenkit, aki 
nem rendelkezik a szükséges minősítéssel, hagyja el a termet.  

Elrendelem a zárt ülést.  
 

(A nyilvános ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc. 
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
 
 
 

 
Potápi Árpád János 

a bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 


