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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, Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat (H/13158. szám) 
(Dr. Lukács Tamás (KDNP), Potápi Árpád János, Csóti György (Fidesz), Gaal 
Gergely (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

3. Tájékoztató az Emberi Méltóság Tanácsa működéséről 
Előadó: 
Dr. Lomnici Zoltán elnök 

 
4. Tájékoztató aktuális nemzetpolitikai kérdésekről 

(Zárt ülés!) 
 

5.  Nagykövetjelölt meghallgatása 
(Zárt ülés!) 
 

6. Egyebek 
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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 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Csóti György (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Ékes Ilona (Fidesz) Hidvéghi Balázsnak (Fidesz) 
Hoppál Péter (Fidesz) Gaal Gergelynek (KDNP) 
Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) Csóti Györgynek (Fidesz) 
Varga László (KDNP) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő 
Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 16 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön, amely 
bizottsági ülés elképzelhető, hogy - legalább is a formális ülések tekintetében - az utolsó lesz 
ebben az esztendőben. De remélem, hogy karácsony előtt még egy rövid, informális 
találkozóra tudunk sort keríteni.  

A napirendi javaslatot megküldtük, illetve megkapták képviselőtársaim. Gyakorlatilag 
öt napirendi pontunk van, az Egyebekkel együtt hat, és szeretném kérni azt, hogy a 4-es 
napirendi pontnál már most szavazzunk arról, hogy zárt ülés lesz tekintettel főkonzul úrral 
történt előzetes egyeztetésekre, téma érzékenységére, illetve információkra. Ezért 
kezdeményezem az ülés zárttá nyilvánítását a 2009. évi CLV. törvény 5.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra, Magyarország nemzetbiztonsági és külügyi érdekeire tekintettel. 

A tájékoztatóban elhangzottakat majd bizalmas minősítéssel 10 éves időtartamra 
kérem titkosítani. Először erről szavaznánk, hogy a 4-esnél elfogadjuk-e azt, hogy a főkonzuli 
tájékoztató, amely a címben nemzetpolitikai kérdésekről való tájékoztatót jelent, azt zárttá 
nyilvánítsuk, erről kérem, hogy szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, 
hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

Hadd mondjam el a helyettesítéseket. Kovács Ferenc alelnököt helyettesítem én, Ékes 
Ilonát Hidvéghi Balázs, Hoppál Pétert Gaal Gergely, Kalmár Ferencet Csóti György, Varga 
Lászlót helyettesíti Potápi Árpád. És megérkezett alelnök úr is, őt is köszöntöm. (Dr. Kovács 
Ferenc érkezése.) Akkor az egészről szavazunk, tehát a napirendi javaslatról, kérem, akik 
támogatják, jelezzék. (Szavazás.) Jó, úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi 
javaslatot. 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/13092. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló országgyűlési 
határozat, H/13092-es számon kapták kézhez, és kapcsolódó módosító javaslatokat vitatunk 
meg. Az előterjesztők részéről dr. Szabó Tamás képviselő urat üdvözlöm. Hadd mondjam azt 
el, hogy érkezett ehhez az országgyűlési határozati javaslathoz egy támogató nyilatkozat, 
mégpedig a Jászkun Kapitányok Tanácsa részéről. Akit érdekel, az itt van nálam, de egyéb 
más civil szervezetek is csatlakoztak ehhez, így például Jászsági Önkormányzatok 
Szövetsége, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, Jászok 
Egyesülete, Kun Összefogás Konzorcium, Nádor Klub, Népfőiskola Alapítvány Lakitelekről, 
Városvédő és Szépítő Egyesület Jászberényből, Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány 
Jászberény és az utolsó, ami itt van nálam, Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre, Jászberény, 
akik eljuttatták hozzánk a támogató nyilatkozatukat. 

Egy kapcsolódó módosító van itt előttünk, ez ki van osztva, Szávay István képviselő 
úr írta alá, illetve nyújtotta be. Van-e valakinek kiegészítése? Bocsánat, ez a németeké, 
összekeveredtem, itt viszont több van. Kapcsolódó módosító javaslatot nyújtott be Csóti 
György képviselő úr és Szili Katalin képviselő asszony, és ez az egy van itt előttünk. 

Előterjesztőt kérdezem róla. 
 
DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
Az előterjesztők a kapcsolódó módosítóval egyetértenek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kiegészítése Csóti György képviselő 

úrnak? Nincsen. Megkérdezem a bizottságot, kik támogatják. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangúlag támogattuk, gyakorlatilag akkor az első napirendi ponttal végeztünk, köszönöm 
szépen képviselő úrnak. 
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Az első napirendi ponttal végeztünk, köszönöm szépen képviselő úrnak. 

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat (H/13158. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról 
szóló határozati javaslat, H/13158-as számon kapták kézhez. Az előterjesztők részéről itt van 
Csóti György, Gaal Gergely képviselő úr, illetve magam is, és a benyújtó pedig Szávay István 
képviselő úr.  

Van-e kiegészítése szóban? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 
A kapcsolódó módosító javaslatot azért nyújtottam be, gyakorlatilag csak egy szót 

cseréltem ki az eredeti módosító javaslatomhoz, saját magamhoz kapcsolódtam, ez pedig az 
elűzetés szónak a használata volt. 

Van öt darab módosító javaslatom ehhez a határozathoz, amelyekről majd szavazni 
fogunk, illetve a bizottságban, ha most támogatást kapott, ehhez kapcsolódóan hadd 
indokoljak. Két szempont szerint nyújtottam be módosító javaslataimat.  

Egyik az, hogyha már van egyszer egy Felvidékről kitelepítettek emléknapja, és itt 
most megemlékezünk a Magyarországról, most hadd használjam ezt a szót, bár indokolatlan, 
hogy kitelepített németek emléknapjára, úgy gondolom, a két történelmi esemény egyrészt 
szorosan következett egymásból, illetve az azt megelőző történelmi eseményből, a 
világháborúból. Ugyanazok a történelmi események voltak az eredői a magyarországi 
németek elűzésének és a felvidéki magyarok kitelepítésének. Szép és méltó mind a két 
eseményről megemlékezni, ezt tudom is támogatni, természetesen. Egyrészt javasoltam, hogy 
akkor legalább valamilyen minimális szinten próbáljuk szinkronba hozni akár szövegében is 
ezt a két javaslatot.  

Ez a módosító, amely szó szerinti átvétele vagy szó szerint harmonizál a Felvidékről 
kitelepítettek emléknapjával, azzal az egy különbséggel, és ez gyakorlatilag a kapcsolódó 
módosítónak a lényege, hogy a kitelepítés szót a német önkormányzat által is kért és a német 
nyelvben is használt „elűzetés” szóra módosítottam. Ezzel együtt kérem ehhez a konkrét 
javaslathoz a támogatásukat. 

Akkor általánosságban engedjék meg, hogy még egyszer érveljek az egész elképzelés 
mellett, illetve kettő mondatot hadd mondjak. 

Ebben a formában, ha ezek a módosító javaslatok, amiket benyújtottunk a másik öt 
módosító javaslattal együtt, amennyiben ezeket a kormánypártok nem fogják támogatni, 
akkor mi nagyon szomorú szívvel, de nem fogjuk tudni egyetértésünket adni az egész 
javaslathoz. Egész egyszerűen azért nem, képviselőtársaim, mert nem arról szól, ami az 
eredeti szándék volt. Lehet azzal érvelni, hogy önök most a német önkormányzattal 
egyeztetették ezt a most módosítóként újra behozott szöveget, ami azért egy sánta érv, mert 
éppen azért van most szükség a módosításra, mert annak idején nem egyeztettek megfelelő 
módon a német önkormányzattal, lásd az elűzetés szót és egyebeket. Csak azt kérem, hogy 
ezen ne nagyon vitatkozzunk, Csóti képviselő úr, mert itt volt Heinek Ottó múltkori 
alkalommal, ő maga mondta, hogy későn kapták meg a javaslatot és nem tudtak már 
érdemben módosítani ezen az elűzetés-elhurcolás problémán. Az elhurcolás a sztálini 
lágerekre és a Szovjetunióba való deportálásra vonatkozik. 

És amennyiben önök úgy kívánják ezt a problémát feloldani, hogy nem teszik 
egyértelművé, hogy ez az emléknap a német lakosság Magyarországról való elűzésére 
vonatkozik, hanem úgy oldják fel az elhurcolás és elűzetés közti problémát, hogy ebbe a 
javaslatra beleveszik a gulágra való hurcolást, a kényszermunkára való elhurcolást, akkor 
onnantól kezdve ez a javaslat már nem az, aminek eredetileg szánták, hanem ez kettő 
történelmi tragédiát próbál egybegyúrni úgy ráadásul, hogy van már egy elfogadott gulágra 



 7 

hurcoltak emléknapjáról szóló határozati javaslatunk, amelyet értelemszerűen minden 
Magyarországról elhurcolt állampolgárra, így a magyarországi németségre is vonatkozik.  

Tehát ebből a szempontból is indokolatlan most külön egy gulágra hurcolt németekről 
szóló megemlékezést belerakni egy olyan javaslatba, aminek az eredeti célja a kitelepítés 
vagy kiűzetésnek az emléknappá nyilvánítása lett volna. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők részéről? (Jelzésre:) Csóti György 

képviselő úr. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt azt szeretném 

megismételni, amit a múltkori ülésen is mondtam, hogy az előző egy évvel ezelőtti 
országgyűlési határozat előkészítésénél is volt egyeztetés a németajkú magyarországi 
állampolgárokkal, illetőleg azok képviselőivel. Ők akkor valami miatt nem tették szóvá ezt a 
különbségtételt. Egyébként teljes mértékben egyetértek Szávay Istvánnak az okfejtésével, 
hogy ne keverjük össze, ne hozzuk egy határozat égisze alá az elhurcolást és az elűzetést, 
valóban a malenykij robottal kapcsolatos eseményekről már egyrészt megemlékeztünk, 
másrészt minden állampolgár, nem akarom megismételni az érvelését, én ezzel egyetértek 
teljes mértékben. 

Nem egyeztettünk külön most az ülés előtt előterjesztők, de én magam személy szerint 
támogatom azt, hogy ebben a határozatban az elűzetésről, a magyar szóhasználat szerint 
kitelepítésről emlékezzünk meg, és ezzel gesztust teszünk immár többedszer, és 
megemlékezünk erről a napról, tehát én ezt így helyénvalónak tartom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az előterjesztők között ezennel kisebb zavar keletkezett, 

én pedig nem támogatom éppen azért, mert az országos önkormányzattal való egyeztetés után 
nekik az a véleményük, hogy úgy kerek egész ez a határozati javaslat, ahogy be lett nyújtva. 
Én pedig azt mondom, mivel az ő érdekeiket képviseljük ebben a határozati javaslatban, 
illetve akiket ők is képviselnek. Ha nekik ez a kívánságuk, és mi pedig egy gesztust akarunk 
azzal gyakorolni, hogy a tavalyi országgyűlési határozati javaslatot módosítjuk egy újjal, 
akkor kérem azt, hogy tegyük úgy meg, ahogy ők ezt kérik. Azt gondolom, egyrészt logikus, 
másrészt pedig pragmatikus a véleményük, nem kívánok én az országos önkormányzattal sem 
előtte, sem utána vitatkozni. (Jelzésre:) 

Képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A dolog azért fordítva van, ahogy 

ön mondja, a német önkormányzat nem ezt kéri, nem velük kell vitatkozni, hanem önök ezt a 
javaslatot készítették el, odaadták a német önkormányzatnak, akiknek ezzel nem volt 
kifogása. Ezt lehet úgy értelmezni, ahogy ön teszi, de szerintem, ha én valakinek odaadok 
valamit, ahogy elkészítem a saját szájam íze szerint és utána megkérdezem, hogy van-e ellene 
kifogása, az nem egészen ugyanaz, mint hogyha ők kérnek valamit és az ő kérésükre valami 
készül. Márpedig a német önkormányzatnak, elnök úr, nem volt kérése az, hogy ebben a 
javaslatban egyszerre szerepeljen a kitelepítés és a gulágra hurcolás. A német 
önkormányzatnak az volt kérése, hogy a két kifejezés ne keveredjen egymással a javaslatban, 
mert az eredeti javaslatot csak és kizárólag arra készítették el önök vagy valakik, hogy a 
magyarországi németek kiűzetéséről megemlékezzen. Szép, nemes gesztus, ezt mindenki 
támogatta is, ugyanakkor az okozta a zavart, hogy az elűzetésre emlékező szövegben szerepelt 
az elhurcolás kifejezés is, amely ugyanakkor meg nem a kitelepítésre, hanem a Szovjetunióba 
való hurcolásra vonatkozik. A német önkormányzat ennek a feloldását kérte, de nem azt 
kérték, hogy akkor ez a javaslat egészüljön ki egy teljesen másik jellegű történelmi üggyel. 
Önök ezt így oldották fel, nem így kell volna feloldani. Úgy kellett volna feloldani, hogy ki 
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kellett volna belőle venni az elhurcolás kifejezést, vonatkozzon csak arra, ami lett volna a 
szándék.  

Tehát a német önkormányzatnak nem az volt a kérése, amit ön mond, hanem az volt a 
kérése, hogy ez a helyzet legyen feloldva. Önök ezt így oldották fel, meggyőződésem szerint 
rosszul oldották fel, amely feloldás ellen utána már a német önkormányzat nem emelt 
kifogást. De a „kifogást nem emelek”, illetve az „ezt kértem” között azért lényegi különbséget 
érzek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teljesen megértettem már volt ülésen meg most is, amit 

ön mondott, ennek ellenére nem támogatom ezt az elképzelést sem a módosítót. Azt 
támogatom, amit Heinek Ottóék kérnek. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Hogyha 
nincs, megkérdezem, hogy a bizottság részéről kik támogatják a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 2. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás 
mellett nem kapta meg az egyharmadot sem a módosító. 

Köszönöm szépen. 

Tájékoztató az Emberi Méltóság Tanácsa működéséről 
Következő napirendi pontunk tájékoztató az Emberi Méltóság Tanácsa működéséről, 

köszöntöm körünkben dr. Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, a 
Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, tanácsvezető bíró urat, aki lehet, hogy helyre is tudja tenni a 
vitát közöttünk gyakorlatban, de most az Emberi Méltóság Tanácsa működésének a 
bemutatása a feladata. Át is adom elnök úrnak a szót. 

Dr. Lomnici Zoltán szóbeli tájékoztatója 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Nagyon szépen köszönöm a 

meghívást, ennek a bizottságnak a munkáját rendkívül nagyra értékelem, mert tudom, hogy az 
értékválasztáshoz a különbségeket hangsúlyozni kell. Most választások jönnek, ez az időszak 
vár ránk, de a nagy nemzetek azért lettek nagy nemzetek, mert sok olyan ügy van, amiben azt 
tudják hangoztatni, ami összeköti őket, tehát a nemzeti együvé tartozást. 

Abban maradtunk elnök úrral, hogy én maximum 10 percet beszélek, ezt is próbálom 
csökkenteni, és öt perc az esetleges kérdésekre, úgyhogy máris belevágok a közepébe.  

Az Emberi Méltóság Tanácsának megalakulásáról néhány rövid gondolat. Négy 
esztendővel ezelőtt egy felhívást tettem közzé az emberi méltóság védelmében, amelynek a 
lényege az volt, hogy az emberi jogokat, az emberi méltóság tiszteletét a csatlakozók 
fontosnak tartják, és a klasszikus elemek, tehát a cigányellenesség, rasszizmus, 
antiszemitizmus mellett a keresztény- és magyarellenesség is belekerült ebbe a 
dokumentumban, ezért történhetett meg az, hogy 48 órán belül valamennyi akkori parlamenti 
párt sorrendben a Fidesz, MSZP, Kereszténydemokrata Néppárt, SZDSZ és MDF, ezek akkor 
parlamenti pártok voltak. És négy történelmi egyház, katolikus egyház, református egyház, 
evangélikus egyház és a Mazsihisz is csatlakozott ehhez, számos civil szervezet és 17 ezer 
magánszemély néhány héten belül jelezte, hogy egyetért a felhívással.  

2009. december 3-án házbizottsági ülést tartottak, erről az akkori parlamenti elnök 
értesített, jelezte, hogy valamennyi frakció támogatta ezt a felhívást, és azt javasolták, hogy a 
mai napon, tehát az emberi jogok napján, amiről nagyon fontos, hogy legalább egyetlen 
mondat erejéig megemlékezzünk, legyen az emberi méltóság nemzeti emléknapja, amit 
javasoltunk, ezt azóta minden évben megünnepeljük.  

Ezt követően jött létre az Emberi Méltóság Tanácsa, néhány nevet szeretnék jelezni, 
akik ehhez csatlakoztak. A helyettesem Kányádi Sándor Kossuth-díjas író, költő, Erdélyi 
Géza felvidéki református püspök, Szunai Miklós építész a főtitkárunk, Oláh György a 
tiszteletbeli elnök, és csak néhány név: ismerős nevekről fogok említést tenni: Tempfli József, 
Schweitzer József, Kozma Imre, Jókai Anna, Csépe Valéria, Bényi Ildikó, gróf Széchenyi 
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Mihály, Buzánszky Jenő, Éger István, Tőkés László, Kovács Miklós, Szebik Imre, Törőcsik 
Mari, Berényi József, Pásztor István, Koncz Gábor, Horváth Ferenc, ő a szlovéniai, 
muravidéki magyar önkormányzat vezetője. Ebből látszik, hogy valamennyi elszakított 
területről vezetők nem mindenki, de egyébként Markó Béla volt az első vendégünk. Tehát 
Erdélyből Tőkés László mellett velük is együttműködtünk, tehát igyekeztünk szélesre nyitni a 
kapukat. 

A tevékenységgel kapcsolatban nagyon röviden: elsősorban a határon túli magyarok 
jogainak a védelmével foglalkozunk. Két nagy ügy van, amelyben pillanatnyilag érdekeltek 
vagyunk. A kettős állampolgárság ügye a Felvidéken, ahol a petíciót, amelyet egyhangú, és 
ezt külön köszönöm elnök úrnak, hogy napirendre tűzte, egyhangúlag valamennyi mostani 
parlamenti párt támogatott és csatlakozott és befogadták, tárgyalták. A történet ismert, 
teljesen váratlanul szlovák javaslatra levették a napirendről, úgyhogy ez ellen számos magyar 
képviselő a legkülönbözőbb pártállású képviselők, tehát Tőkés László, Sógor Csaba, Bagó 
Zoltán, Hankiss Ágnes, Göncz Kinga, tehát minden pártból, a Jobbik képviselője tiltakozott, 
ennek ellenére levették a napirendről. Én pert indítottam az Európai Parlament ellen, ez a 
kereset megérkezett, a fiam látja el a jogi képviseletet, mert ügyvédkényszer van. Most 
regisztrálták, találtunk egy olyan jogesetet, ahol azért, mert indokolatlanul vettek le, jogi 
indokolás nélkül, tehát indokok nélkül a petíciós bizottságban egy napirendi pontot, egy 
német ügyben 2011-ben, kötelezték az Európai Parlamentet a folytatásra, abban 
reménykedünk, hogy nem lesz kettős mérce, és nem fognak másképp dönteni, mint ahogy a 
német ügyben döntöttek. Tehát komoly esély van, hogy Ilonka néniéknek az ügye 
visszakerüljön, és ezt a harcot a végsőkig szeretnénk folytatni, mert nem azt kifogásoljuk és 
ezt a Bizottságban volt alkalmam elmondani, hogy a kettős állampolgárságot kizárja 
Szlovákia. Hiszen ezt megtette rajta kívül még vagy 8-10 uniós tagállam, ahol egyértelmű a 
szabályozás. De Szlovákiában az alkotmány szerint nem vehették volna el az 
állampolgárságot, és a hatósági meghurcolásra sem kerülhetett sor. Valamennyi parlamenti 
párt mint mondtam, támogatta a petíciót, és az Európai Parlamentben mindenki mellette 
szólalt fel, ez tehát a nemzeti összetartozásnak fontos szimbólumává vált. 

Amit még szeretnék kiemelni és nagyon fontosnak tartok, az erdélyi egyházi 
ingatlanok ügye. Tudni kell, hogy Románia a belépéskor vállalta, hogy záros határidőn belül, 
és a belépés nem volt jó néhány évvel ezelőtt, megvizsgálja a kérelmeket. Tehát nem azt 
vállalta, hogy visszaadja az elkobzott egyházi ingatlanokat, hanem legalább megvizsgálja. Ezt 
a kötelezettségét nem teljesítette, alig haladja meg a 40 százalékot a megvizsgált ügyek 
száma, és jó néhány esetben visszautasították. Tehát egyértelmű, hogy uniós csatlakozáskor 
vállalt kötelezettségét sértette, és a vallásszabadságot sérti azzal, hogy ezeknek az 
egyházaknak a működését nehezíti azáltal, hogy a gazdasági háttér megteremtését 
akadályozza. Ezt a petíciót is elfogadták, ugyanakkor egy olyan levelet kaptam a bizottság 
elnökétől, amely szerint nem tűzik napirendre, erre példa még nem volt, több képviselővel 
tárgyaltam. Most volt Brüsszelben másfél hónapja egy meghallgatás, ahol ezt elmondtuk, 
hogy nem tudtak vitatkozni azzal, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa, illetve hát ezt a petíciót 
személy szerint mint uniós polgár, én nyújtottam be. Tehát a felsorolt érveim igazak, ezt nem 
tudták cáfolni, ennek ellenére nem hajlandók politikai vitára bocsátani, nem akarnak magyar 
ügyeket.  Tehát én azt gondolom, hogy az a kiindulás, hogy a klasszikus kirekesztő 
megnyilvánulások mellett a magyarellenességet beemelték, mert ez az egyetlen, amit 
kifogásoltak. Fényesen bizonyított, hogy igenis szükség volt ezekre a kérdésekre koncentrálni, 
mert az, hogy a Felvidéken 120 ezerrel csökkent a két népszavazás között a magukat 
magyaroknak vallók aránya, az határozott meggyőződésem, hogy emberi jog sértések 
következménye annak az egyébként ma is érzékelhető légkörnek, ami tulajdonképpen – 
Ilonka néni fogalmazott így, Tamási Ilonka néni – a félelem légköre. A következménye, hogy 
jobbnak tartják, ha a magyar nemzettől eltávolodnak, a gyerekeket egyházi iskolába íratják, és 
a neveket is igyekeznek úgy átalakítani. Ilona néni személyében például Helena Tamasova 
szerepel, ebből senki nem tudja kapásból Magyarországon, hogy Tamás Ilonka néniről van 
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szó. Tehát ezek a részben rafinált és hát részben a rendszerváltás előtt a Causescu-időkben 
nyíltan és kegyetlenül diktatórikus, emberi jogokat, hangsúlyozottan az emberi méltóságot és 
emberi jogokat sértő cselekedetek vezettek oda, hogy ezekben az országokban a magyarok 
aránya szinte mindenütt csökken. A Székelyföld az egyetlen terület, ami megállapításunk 
szerint ahol az egy tömbben élő magyarok a jogaikért olyan eredményesen tudtak az elmúlt 
20 évben harcolni az anyaország hathatós támogatása mellett, hogy ott a helyzet stabil, de ha 
egyetlen adatot szabad elmondani, és én bíró vagyok, tehát soha nem politizálok. Pusztán 
tényt közlök, hogy a háború után Kassa városában, és tudom, az iparosítást és sok minden 
érvet tudok, csak tényeket közlök, még 78 százalék körül volt a magyarok aránya, ez most 3 
százalék alá csökkent. Ez önmagában elmondja, de beszélhetnék Nagyváradról, Kolozsvárról, 
ezeket én nem tartom természetes folyamatoknak. És amit én mint jogász meg tudok tenni, 
hogy a határon túli magyarokért a mi szervezetünk, hiszen említettem a neveket, hogy milyen 
háttérrel dolgozunk, 13 országnak a neves közéleti személyiségei, köztünk Nobel-díjasok, volt 
európai parlamenti alelnök, Tőkés püspök úr, és ilyen háttérrel van némi szavunk ma már. És 
ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk.  

Még egyetlenegy dolgot szeretnék kiemelni, és a magam részéről befejeztem, hogy a 
határon túli magyarok ügye mellett például a tehetséges roma fiatalok támogatásával is 
foglalkozunk. Most a legutolsó akciónk Kántorjánosiban volt, ahol van egy cigány templom, 
ahol a görögkatolikus egyház fogja össze az ott élő romákat. Nagyon nagy a szegénység, a 
munkanélküliség a településen, és egy olyan közösséget tudott létrehozni a katolikus egyház, 
és azért említem meg, mert a határon túli területeken is nem véletlen az egyházi ingatlanokra 
koncentrálunk, mert a magyarság megtartása szempontjából ezeknek a szervezeteknek igenis 
óriási szerepe van, tehát ez itt is kitapintható Magyarországon. És annak a problémának, amit 
most sokan megoldhatatlannak látnak, például az egyházak segítségével egyfajta megoldása 
legalább is a közösség szempontjából lehetséges. 

Tehát nagyon sok kérdéssel foglalkozunk, és még egy mondatot engedjenek meg, 
talán még nem csúsztam ki az időből, hogy a programjaink között a halottaknak az emberi 
méltósága, az ehhez való joga is szerepel. Doberdóba számos zarándokutat szerveztünk, itt 
részt vettek a legkülönbözőbb vallásúak, hiszen látható, hogy a mi szervezetünkben is római 
katolikus, görög katolikus, huszita és iszlám tagunk is van, zsidó vallásúak is szerepelnek. 
Tehát ebből a szempontból az a tény, hogy Doberdónál, csak Doberdónál 100 ezer olyan 
magyar katona halt hősi halált, akik a legkülönbözőbb vallásúak, és tegyük hozzá, hogy a 
legkülönbözőbb területekről, a pozsonyi ezredből, a temesvári ezredből, az újvidéki ezredből 
érkeztek, 600 ezer magyar halott, 700 ezer magyar sebesült, 700 ezer hadifogoly, 3 és 
félmillió besorozott csak Magyarország területéről, de hát ez egy olyan kérdés, amivel nagyon 
szeretném, hogyha a bizottság foglalkozna. Jövő évben emlékezünk meg a 100. évfordulójáról 
az I. világháborúnak, a nagy háború kitörésének, és nemzet összetartozása, a nemzet 
összefogása szempontjából ennek méltó megünneplése az állami megemlékezések mellett a 
civil oldalnak a mozgósítása is fontos lehet az összetartozás erősítése szempontjából. És 
nagyon fontosnak tartanám, hogy akár tél végéig, jövő tavasszal a bizottságnak azok a tagjai, 
akik hajlandóak akár egy napos útra is eljönni Doberdóba, vegyenek részt egy ilyen 
megemlékezésen, mert ez nagyon fontos üzenet lenne az egész magyar nemzet számára. 

Én ennyit szerettem volna elmondani, ha bármilyen kérdés a folyó ügyekről van, akkor 
szívesen rendelkezésre állok. 

Bizottsági hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatását, (Jelzésekre:) Hidvéghi 

alelnök úrnak adnám meg a szót, utána pedig Csóti György képviselő úrnak.  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen elnök 

úrnak a beszámolót, és gratulálni szeretnék ahhoz a munkához, amit végeznek. Nem lehet 
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eléggé értékelni, azt hiszem, az ilyen jellegű elkötelezettséget és törekvést, amiről ön 
beszámolt. 

Nyilvánvalóan egy olyan út, ami hegymenetben történik, merthogy nem ennek kedvez 
a nemzetközi környezet, nem ennek kedvez az Európai Unióban ma divatos megközelítés 
politikailag. Nagyon sok kisebbségről esik szó, de valahogy a nemzeti kisebbségek a 
hagyományos autokton nemzetközi közösségek mintha mostohagyermekei lennének ezek a 
mostani időszaknak. Úgyhogy ez csak még egy indok ahhoz, hogy minden lehetséges módon 
fellépjünk az érdekükben.  

És nagyon sok valóban köztiszteletnek örvendő személyt említett elnök úr, akik együtt 
dolgoznak részben az Emberi Méltóság Tanácsában, részben konkrét ügyekben. Legtöbbjük 
magyar nemzetiségű, és ez vezet el a kérdésemhez, ami arra irányul, hogy milyen arányban 
vagy milyen módokon sikerül-e, sikerült-e egyáltalán más nemzetiségű harcostársakat, 
szövetségeket szerezni. Vannak-e olyan civil szervezetek az Emberi Méltóság Tanácsához 
hasonló szervezetek például, akár a környezetünkből, Romániából, Szlovákiából, akár a 
tágabb európai térséget tekintve, ahol más nemzetiségűek is kiállnak adott esetben magyar 
ügyekért. Nyilván mi is más ügyekben hallathatjuk a szavunkat, mert az a meggyőződésem, 
hogyha ki tudunk lépni a magyar etnikai keretekből, akkor talán még egy fokkal sikeresebbek 
lehetünk ebben az egyébként nagyon nehéz küzdelemben, amihez még egyszer gratulálok, és 
köszönöm, hogy ezt végzik. 

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Ha szabad, akkor erre rögtön 

válaszolok. A mi tagjaink 14 országnak az állampolgárai, de a javarészük magyar származású, 
Oláh Györgytől Kovács Miklósig, aki még ukrán állampolgár is, de emellett vannak nem 
magyar tagjaink is. Jemeni, egyiptomi, egyesült államokbeli, cseh huszita püspök is tag. Ők 
azért nagyon fontosak. Mr. Universe, az Egyesült Államokban az egyik legismertebb sportoló, 
aki a nagykövetünk lett, Kaled Nashwan, Jemenben köztársasági elnökjelölt volt, és ő az arab 
békével kapcsolatban segít nekünk, egy egyiptomi professzor, az ottani emberi jogi 
mozgalmakkal kapcsol minket össze. Tehát vannak ilyen értelemben is nemzetközi 
kapcsolataink, de tekintettel arra, hogy mi elsősorban magyarországi emberi jogi helyzetre 
koncentrálunk, tehát a határon túli és az anyaországi magyarok emberi jogaival kapcsolatban 
lépünk fel. Egy nagyon hosszú dokumentáció, nem akartam felsorolni, de az 
emberimeltosagtanacsa.hu-n olvasható, hogy felléptünk a szoborrongálások ellen, tehát 
nagyon sokféle tevékenységet folytattunk a határon túli területeken. Mi tekintettel arra, hogy 
állami támogatásban nem részesülünk, nem is kértünk, de nem is kívánunk elfogadni, mert én 
úgy hiszem, a Magyar Állam akkor tud hatékonyan fellépni ilyen ügyekben, ha teljesen 
független szervezetek is próbálnak segíteni. Sőt vannak olyan kérdések, ahol a Magyar 
Államnak nem célszerű lépni, és esetleg még kimondhatunk olyan dolgokat, ami fontos az 
ottani magyaroknak. Tehát tevékenységünk e tekintetben korlátozott, a kérdése teljesen jogos, 
de itt mindenki a saját pénzéből: tehát ha én telefonálok, akkor a saját telefonomról. Most 
Léván voltunk a hétvégén, de sorolhatnánk. Volt olyan év, hogy 35 külföldi utunk volt, benne 
a doberdói utunk is, ennek költségét kizárólag magunk fedezzük, tehát a lehetőségeink ilyen 
szempontból korlátozottak és nem mérhető mondjuk a Rákóczi Szövetséghez, ahol mondjuk 
elég jelentős pénzek futnak össze. De ezek a tekintélyes személyiségek a Nemzet Színésze, a 
Nemzet Sportolója, Nobel-díjas mégis egy olyan erőt adott, ami miatt odafigyelnek ránk. 
Több államfő fogadott minket a környező országokból, parlamenti elnök. Ez jelzi, hogy 
komolyan vesznek minket.  

Tehát én elismerem részben ebben a kritikát, hogy mi csak egy kis szeletét tudjuk 
ennek a tortának birtokolni, de azt megpróbáljuk tisztességesen. 

 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Bocsánat, csak egy mondatot engedjenek meg. Nem 

kritika volt, én igazából arra utaltam, hogy a célok megvalósítását az bizonyosan elősegítené, 
hogyha mondjuk Erdélyből vagy Romániából román nemzetiségű jogvédők csatlakoznának 
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adott esetben a szervezethez. Szlovákiából szlovákok, mert vannak azért a civil szférában, 
újságírók között akár, akik kritizálják ezeket a jogsértéseket. Ha velük össze lehetne fogni, az 
szerintem egy nagyon jelentős erősítése lenne az ügynek, csak ennyi akartam. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Egyetértek. Annyit szeretnék 

mondani, hogy például a kassai Alkotmánymeneten amit közösen szerveztünk, ott már 
szlovák politikusok is fölszólaltak. Erdélyben ugyanígy emberijog-védők csatlakoznak, de az 
intézményes kapcsolat építése emiatt, hogy ezek nagyon elfoglalt, nagyon tekintélyes 
emberek, sokszor demonstratív, de azért egyben operatív is. Hiszen Brüsszelben az egyik 
leglátványosabb ülés éppen a miénk volt a felvidéki magyarok ügyében. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Csóti György képviselő úr. 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát én mindenekelőtt szívből 

gratulálok az Emberi Méltóság Tanácsa megalakításához elnök úrnak és a többi alapítónak, a 
csatlakozó és együttműködő személyiségeknek.  

Rendkívül fontosnak tartom ezt a tevékenységet, és úgy gondolom, hogyha rövid 
távon nem is fog hozni gyors sikereket, közép- és hosszú távon biztos, hogy eredményeket 
fog hozni. Rövid távon azért nem várhatunk gyors sikereket, mert ahogy elnök úr is említette, 
sajnos a nemzetközi közösség erősen kettős mércével mér, és különösen emberi jogi és még 
különösebben kollektív jogok vonatkozásában, efelől nem lehet kétségünk, hogy ez még egy 
darabig így fog működni, de ennek ellenére azért ezekért az ügyekért harcolni kell és hosszú 
és középtávon biztos hogy sikereket fognak elérni. Talán még néha rövid távon is. 

Úgyhogy ehhez kívánok sok erőt és sikert elnök úrnak és munkatársainak, remélem, 
hogy ez a tevékenység még rövid távon is fog sikereket hozni, és elnézést kérek, nem 
udvariatlanság, a Külügyi bizottság ülésére kell mennem. Eddig én helyettesítettem Kalmár 
Ferencet, most megkérem, hogy ő helyettesítsen engem, és további jó munkát. 

Köszönöm. (Csóti György távozik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fog majd cserélődni valamennyire a bizottság, ezt csak 

azért mondom, mert esetleg a teremben többen nem értik, hogy miért mennek el a képviselők. 
Több bizottság párhuzamosan tartja az ülését, ezért elnézést kérek. 

Én is néhány perc múlva átadom az elnöklést dr. Kovács Ferenc alelnök úrnak. 
(Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úr.  

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

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Elnök Úr! 
Először is, én figyeltem az önök munkáját így a sajtón keresztül, és az interneten 

keresztül, és csak gratulálni tudok ehhez a kezdeményezéshez és ehhez a munkához. Valóban 
itt csatlakozok Hidvéghi Balázshoz, hogy valóban nagyon jó volna, magyar szempontból 
nagyon jó volna, ha a környező országbeli vezető értelmiségiek közül meg tudnánk nyerni 
néhányat, szlovákot, románt, szerbeket annak érdekében, hogy csatlakozzanak ehhez a 
kezdeményezéshez. Ez nekünk is jobb volna. Például itt, amit az Európa Tanácsban sokszor 
hallok a románoktól, az a Timok-völgyi romáknak az ügye. Szerbiában a románokat 
kettéosztják mesterségesen a vajdasági románok meg az Timok-völgyi úgynevezett vlachok, 
bár egy nyelvet beszélnek. 

És hát ebből fakadnak problémák, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen fellépés 
mondjuk Szerbiában román ügyben az Emberi Méltóság Tanácsa részéről, ez tudna esetleg 
egy-két néhány román értelmiségit bevonni a munkába. 

A másik, amit szeretnék önöknek javasolni: mivel ezzel a nemzetpolitikával 
foglalkozom és kisebbségi ügyekkel Strasbourgban is, hogy nagyon erősödik, én úgy látom, 
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hogy erősödik a FUEN. Biztos tudja elnök úr, hogy mi a FUEN. A FUEN-nel érdemes volna 
szerintem felvenni a kapcsolatot, és ki lehetne alakítani egy komolyabb kapcsolatot a Tanács 
és a FUEN között. Azt kell mondjam, hogy itt éppen a legutóbbi bizottsági ülésen egy dán 
képviselő úr jött elő a FUEN-nek a problematikájával, és meg kell erősíteni és dolgozzunk 
együtt. Hát tekintettel arra, hogy a FUEN-nek a jelenlegi elnöke egy németországi dán, 
úgyhogy volna értelme annak, hogy egy kicsit szélesítsük a dolgokat. Valahogy Európa most 
úgy viszolyog újabb problémáknak a felszínre hozatalától, így ez a magyar kérdés is, mert hát 
egyből hét ellenféllel találja az magát szembe, aki a magyarok mellé áll. Hiszen hét országban 
élnek magyarok. 

És hát ezért gondolom, hogy ez az úgy tényleg, ahogy elnök úr is mondta, nagyon jó 
volna, mert nem kormányzati, nem politikai síkon mozog, hanem ilyen NGO-síkon.  

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

képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm én is elnök 

urat és sok kormánypárti hozzászólás után mint ellenzéki képviselő is, hadd erősítsem meg az 
itt elhangzottaknak egy részét, és magunk részéről szeretném kifejezni elismerésünket ön 
irányába és az iránt a munka iránt, amit önök sok esetben egyébként mások helyett is 
elvégeznek. 

Egyrészről hadd fogalmazzak úgy és ne vegye rossz néven elnök úr, hogy egyrészről 
úgy látjuk, hogy az a munka, amit önök végeznek, vagy azon munkának egy része normálisan 
működő országban, egy olyan országban, amely nemcsak szavakban, sőt mostanában már úgy 
sem, hanem tettekben is kiáll az elszakított nemzetközösségeiért, ennek a munkának egy 
részére valójában nem is lenne szükség. 

Mindez Magyarország esetében nem így van, ezért különösen felértékelődik az a 
tevékenység, amit önök végeznek. Szeretném itt kifejezetten kiemelni a felvidéki szlovák 
állampolgársági ügyben végzett tevékenységüket, ami egyébként számunkra az egyik 
legkézzelfoghatóbb szimbóluma annak a gyáva és megalkuvó magyar külpolitikának, amit az 
elmúlt három évben a Külügyminisztérium és Németh Zsolt államtitkár úrék folytattak. 

Gyakorlatilag három éve ez a dolog megfeneklett, Magyarország és a magyar kormány 
semmit nem tett ezzel az üggyel, de nem is akart kezdeni. Gondolom, találkozók során ez a 
kérdés nem merült fel. Az Unióban ennek az ügynek a homloktérbe állítása elsősorban a 
kormány feladata lenne és nem egy civil szervezeté. De mivel a kormány ezt nem teszi, ezért 
szeretném még egyszer megköszönni azt a munkát, amit végeznek. Azért az ugye jellemző, 
hogy Németh Zsolt államtitkár úrnak éppen sikerült pontosan azon a napon Magyarország és 
Szlovákia közötti pozitív csendről elmélkednie, ugyanazon a napon, amikor elutasították az 
önök petícióját Strasbourgban. S azóta már van egy újabb veretes kifejezése is államtitkár 
úrnak, most szerinte hideg béke Magyarország és Szlovákia között, ha képviselőtársaim közül 
valaki nem hallotta volna.  

Én úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk békéről akkor, amikor az intézményünket, 
a nyelvünket és kultúránkat folyamatos támadások érik. Rövid távon nem várhatunk 
sikerekre, ezt mondta Csóti képviselő úr. Sajnálom, hogy elment. Hát rövid távon nem 
várhatunk sikereket, de az állampolgársági ügy, három éve vergődünk ezen, talán valamit 
lehetne ezzel kezdeni.  

És még egy megjegyzést engedjenek meg: múltkor is volt erről szó, voltak hasonló 
kérdések, akkor is nagyon felháborodtak rajta képviselőtársaim, csak egy kitérő, ne 
haragudjon, elnök úr. Nagyon szép volt látni Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy 
Rimaszombatban a nemrég felújított templomban. Bizonyára nem véletlenül érezte fontosnak 
miniszterelnök úr, hogy közvetlenül Ilonka néni mellett foglaljon helyet, ezzel is egyfajta 
szimbolikus kiállást biztosítva vagy adva az állampolgársági ügy mellett. Csak hát úgy 
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gondoljuk, hogy ezeken a szimbólumokon túl egy kicsit többre lenne szükség. Például arra 
lenne szükség, hogy miniszterelnök úr Robert Ficóval való találkozóin hangot is adjon az 
ezzel kapcsolatos magyar elvárásoknak. 

Tehát nagyon fontos, hogy kormánypárti képviselőtársaim fél órán keresztül arról 
beszéltek, hogy az Unióval mit kellene kezdeni meg a környező országok vezető értelmisége, 
meg különböző más nemzetiségű jogvédők bevonása elnök úrék által végzett munkába. ezek 
mind nagyon fontos kérdések, én azonban sokkal boldogabb lennék, hogyha kormánypárti 
képviselőtársaim azt tartanák fontosnak, hogy a kormányt sarkallják egy kicsit határozottabb 
fellépésre azokban a kérdésekben is, amelyekkel egyébként elnök úrék is fellépnek. 

Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném megkérdezni, elnök úr, hogy Gubik Lászlóék 
ügyében, illetve hát nemcsak róla van szó, ő az, aki mások nevében is ezt az ügyet felvállalta. 
Tehát egyrészt tudunk konkrét neveket, most hadd ne soroljam, nem akarok valakit kihagyni, 
de hát most már százvalahányan vannak, tehát több tucat emberről beszélünk most már, aki a 
szlovák állampolgárságát elveszítette.  

Én egyrészt szeretnék önöknek erőt és kitartást kívánni ehhez a munkához a 
továbbiakra is, másrészt meg szeretném megkérdezni, hogy mi a következő lépés ebben az 
ügyben. Van-e még hova fordulni vagy esetleg valamilyen másfajta figyelemfelhívással, 
nyomásgyakorlással élni ebben az ügyben, hogy ezt napirenden lehessen tartani ezt a kérdést? 
Még akkor is egyébként, teszem hozzá, hogy most felmerült Felvidéken, Kalinák 
belügyminiszter úr is beszélt erről nemrégiben, hogy valahogy módosítani fogják ezt a 
törvényt. Ne legyenek illúzióink, ez nem lesz sokkal jobb az itt élő magyarok számára, ez 
csak valamilyen látszatintézkedés lesz. Tehát ha ott valami módosítás lesz, az sem nekünk 
vagy Magyarországnak lesz köszönhető, de talán valami várható. Mi az, amit elnök úrék még 
meg tudnak tenni? És adott esetben, hogy egy kicsit vissza is dobjam a labdát, látja-e ebben a 
kérdésben a magyar külpolitikának a mozgásterét, milyen jellegű együttműködésre vagy 
segítségre lenne esetleg szükség Magyarország részéről?  

Köszönöm szépen. 

Dr. Lomnici Zoltán válaszai 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Megpróbálom nagyon röviden 

összefoglalni. Ahogy önök által is ismert, a befogadott petíciót törvényellenes, ez nyilvánvaló, 
kimondhatom, törvényellenes módon levették a napirendről. Ez ellen valamennyi magyar 
képviselő, tehát kormánypárti és ellenzéki, minden pártnak a képviselője tiltakozott. 

Tekintettel arra, hogy október 17-én volt az ülés, két hónapon belül van elvileg arra 
lehetőség, hogy bármiféle értesítést küldjenek és megindokolják, hogy miért vették le az 
eredeti döntés ellenére a napirendről, hiszen eredetileg úgy határoztak május 27-én, hogy a 
kassai alkotmánybíróság döntése után folytatják a jogsértések kivizsgálását. Mivel ilyen 
indokolás nem volt, a múlt héten ment el a kereset, reményeim szerint kötelezni fogja az 
Európai Bíróság, ez persze rajtuk múlik, hogy a petíciós bizottság ismét tűzze napirendre, 
akkor ez már presztízs szempontból az Európai Parlamentnek is kellemetlen lesz. Tehát ez az 
egyik lehetséges útvonal. 

A másik az európai ombudsman, és a harmadik, mivel emberijog-sértésről van szó, az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének is vannak olyan fórumai, ahova fordulhatunk.  

Amit én megígérhetek, az Emberi Méltóság Tanácsa nem fogja a küzdelmet 
semmiképpen abbahagyni, bízzunk abban, hogy az Európai Bíróság, amely egy független 
szerv, és hasonló ügyben már egyszer számunkra vagy a mi ügyünk szempontjából pozitív 
döntést hozott, tehát bízom benne, hogy ezen az európai fórumon folytatódik. Szlovákiában 
senki nem hisz abban, hogy az alkotmánybíróság olyan döntést hozna, ami a magyarok 
számára kedvező, márpedig aki elolvassa a szlovák alkotmány 5. cikkely 2. bekezdését, nem 
lehet kétséges annak számára az, hogy a Fico-féle ellentörvény ezzel ellentétes, tehát 
alkotmányellenes. Csakhogy a tisztán képviselők is megértsék: van olyan pozsonyi magyar 
nemzettársunk, aki a saját otthonában, mivel ő nem tudott fellebbezni, mint Gubik László, 
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Kassai Gyula és a többiek ezek ellen a határozatok ellen, leadta a személyi igazolványát. A 
saját otthonában öt éves ideiglenes tartózkodási engedéllyel lakik, amit én nonszensznek 
tartok egy ilyen alkotmányos rendelkezés mellett. Tehát én azt érzem, hogy a szlovákoknak ez 
a petíció nagyon kellemetlen volt.  

Maga az az eljárás, és erről minden képviselő, képviselő asszony ott beszélt, hogy a 
szlovák Nemzeti Pártnak a tagja elmegy a koordinátori ülésre, minden indok nélkül egy ügy 
levételét, az 1268/2012. ügy levételét javasolja, a koordinátorok is több ügyet az ügyek 
számának csökkentése érdekében fölvetnek, megszavazzák, és utána minden vita lehetősége 
nélkül az eredeti határozatot megváltoztatva a petíciós bizottság ezt a kérdést leveszi a 
napirendről. Ez tűrhetetlen, hiszen az Unió jogközösség, ilyen jogsértést meggyőződésem 
szerint nem követhetnek el, de mégis a szlovák kormány nyugtalanságát jelzi, hogy ez az ügy 
már kiment Európába, és mielőbb el kéne tüntetni. Ezért lenne döntő jelentősége, hogy egy 
pert követően a Bíróság utasítására ismét tárgyalni kellene. Ezt már azt hiszem, hogy eltusolni 
nem lehetne, hiszen már Brüsszelben is a nemzetközi sajtótájékoztatón a szlovák és a magyar 
sajtón kívül az ottaniak, tehát a belga sajtó is felfigyelt az ügyre.  

Én azért gondolom, hogy egy ilyen szituációban, ami most Szlovákiában - de hasonló 
vonatkozásokat mutathatunk ki Erdélyben az egyházi ingatlanok tekintetében - történik, ahol 
egy nagyon jól bejáratott rendszer van - hiszen itt tulajdonképpen az a nacionalista politika 
folytatódik rafináltabb eszközökkel, amit a II. Világháború után tapasztalhattunk 
Szlovákiában és Romániában -, tehát teljesen biztosra vehető, hogy nemzetközi figyelem 
nélkül esély nincs arra, hogy bármi történjen. Az a jogszabály, amit jövőre várhatóan ez 
ügyben hoznak, a magyaroknak nem lesz kedvező. Az alkotmánybíróság, ha nem figyel 
Európa Szlovákia eljárására, akkor esélytelen, hogy a magyarok számára megfelelő és 
alkotmányos döntést hozzon. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az ügyet igenis a nemzetközi 
közvélemény elé ki kell vinni, és én nagyon szeretném, ha azok a nemzetközi emberi jogi 
szervezetek, amelyek érzékenyen figyelnek Magyarországon minden olyan ügyet, ahol az 
emberi jogok sérülnek, ezekben a kérdésekben is fellépnének, hiszen itt most már magyar 
állampolgárokról is szó van: Ilonka néni, Gubik László, Toldik Erzsébet, Boldogi Olivér, 
Fehér István és a többiek ügyében. És mondom, ez a pozsonyi úr nem engedte, hogy a nevét 
közöljük, tehát ő titokban szeretne maradni, de az, hogy ideiglenes tartózkodási engedéllyel 
éljen a saját szülőföldjén, abban az otthonban, ahol az egész életét töltötte, és kérelmezni 
kelljen, hogy ott maradhasson, ez elfogadhatatlan. 

És annak nagyon örülök, hogy minden párt számára, tehát valamennyi párt már 
nemcsak azzal, hogy csatlakozott a petícióhoz hanem külön-külön nyilatkozatokban is ezt a 
kérdést támogatta és egységesen lépett fel, ez a nemzeti összetartozás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. (Jelzésre:) Kőszegi Zoltán képviselő úr. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én értem, hogy Szávay 

képviselő úr minden alkalmat megragad, hogy a kormányt, illetve a diplomáciát ostorozza.  
Ezt én értem. Azt viszont nem értem, hogy miért gondolja azt, hogy mondjuk egy civil 

szervezet és akár a kormányzati politika vagy egyáltalán a pártpolitika együttműködve tud 
tenni valamit vagy többet nemzeti ügyekért vagy kérdésekben. Én azt hiszem, hogy nagy 
veszteség lenne, hogyha elnök úr tapasztalataival, tudásával, elhivatottságával nem segítené 
ezt a nemzetpolitikai célt. Azt, hogy mit mondott képviselő úr, jegyzőkönyvben benne van, 
fölösleges magyaráznunk, hogy ki mit mondott vagy ki mit ért belőle. De szerintem nekünk 
magyaroknak mindenképpen minden lehetőséget meg kell ragadni, és valóban az 
összefogásban kell gondolkodni. Nem minden ember politikus és nem minden ember 
gondolja azt ,hogy nemzeti ügyekért csak pártpolitikai berkeken belül lehet tenni.  

Szerintem a politikának és a civil világnak össze kell fogni különösen ezekben a 
kérdésekben. Én köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatóját és hát eddigi munkájukat. Én 
úgy gondolom, hogy nekünk pártpolitikusoknak vagy Parlamentben szereplőknek 
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mindenképpen úgy kell tekintenünk erre a munkára, hogy ez a mi eredményességünket segíti 
és közös cél ez mindenképpen. 

A második témára vagy harmadik témára szeretnék még itt a végén visszatérni. Jövőre 
az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára fogunk emlékezni, és ahogy hallottuk elnök 
úrtól, sok olyan programok szerveznek, amiben szívesen várnának minket is. Nekem egy 
kérésem lenne, hogyha lehet, akkor a bizottság vagy a bizottság tagjai, ha szerveznek 
valamikor konkrét programot, akkor kapjanak erről tájékoztatót vagy meghívót. Ezt 
szeretném kérni. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Még erre egyetlen mondattal, 

és érzem, hogy az időm lejár.  
Van egy magyar kápolna, amelyet a főtitkár úr saját költségén állíttatott helyre, IV. 

Károly király jelölte ki a helyét. A magyar katonák elkezdték építeni, nem tudták befejezni, ez 
most négy évvel ezelőtt került átadásra, Sólyom László köztársasági elnök volt ott a 
szentelésen, és ez a mi védnökségünk alatt áll. Itt több delegáció volt, a határon túliakat 
képviselő, tehát a pozsonyi ezredre emlékeztünk, az erdélyi, a temesvári, az volt a legnagyobb 
katonai központ Partiumban, de az erdélyi katonákat is oda sorozták be. Tehát ez már 
megtörtént, az Országgyűlés elnöke is egy delegáció élén járt már ott tavaly fejet hajtani, és a 
delegációban kormánypárti és ellenzéki, tehát jobbikos képviselő is volt, amit nagyon 
fontosnak tartok. Most a 100 éves évforduló lehetne egy olyan indok, hiszen ez egy olyan 
kérdés, amely valamennyi parlamenti párt számára fontos, és beszéltem a 600 ezer halottról, 
szinte alig van olyan magyar család, amelynek ne lenne, nekem is nagyapám ott harcolt, a 
fronton, ezért is nagyon fontos. Tehát nagyon nagy megtiszteltetés lenne.  

Én elnök úrhoz fordulnék egy javaslattal, ezt egy nap alatt is meg lehet járni, de azt 
hiszem, 500 valahány kilométerre van a szlovén határ közelében, és jelzem, már a szlovén 
parlament elnöke is akkor, amikor Kövér László elnök úr ott járt, megtisztelte a helyszínt. 
Tehát nagyon szeretném, ha ott, a templom körül nyugvó 100 ezer különböző vallású, de 
magyar katonáért együtt imádkozhatnánk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valószínű, hogy ha lehetséges, megpróbálunk élni ezzel 

a lehetőséggel mindenféleképpen ez a jövő évre vonatkozik, illetve hát ne felejtsük azt sem el, 
hogy választások lesznek, azt megelőzően pedig kampány, tehát lehetőségeink viszonylag 
korlátozottak. És a 100. évforduló igazából majd augusztustól kezdődik. (Dr. Lomnici Zoltán: 
Június.) hát igen. De ez ügyben is együtt fogunk működni. 

Szávay képviselő úrnak a szavain mindig elgondolkozom egy kicsit, még a kérdésem 
is rossz, mert azt már megtanultam életemben, hogy attól kérdezni, aki hosszasan válaszol a 
kérdésemre, attól nem szabad kérdezni soha. De ennek ellenére egy költői kérdést teszek fel, 
és kérem, ne is válaszoljon rá, hallgasson, majd valamikor egyszer, amikor nem bizottsági 
ülés keretében beszélgetünk, akkor megkérdezném, hogy ugyan bizony a magyar kormány 
mit tud tenni abban az esetben, amikor egy másik országnak a kormánya mereven 
elhatárolódik egy problémának a megoldásától. Mi a magunk részéről egyébként a kettős 
állampolgárság felvétele tekintetében magyar részről mindent biztosítunk. A kormány bevitte 
a parlament elé a kérdést, az igennel szavazott 97 százalékos arányban, a kormányhivatalokat, 
kormányablak, önkormányzatok, járások, stb. BAH, mindent létrehoztunk, illetve 
megtartottuk. Az állampolgársági papírokat be lehet nyújtani, külképviseleteken szintén. 
Tehát aki úgy dönt és fel akarja venni a magyar állampolgárságot, ennek a feltételeit 
megteremtettük. Gyorsított eljárásban meg is kapják az állampolgárságot. Arról a magyar 
kormány, lehet kritizálni és biztos, hogy vannak eszközök is arra, bár én ilyet sokat nem látok 
és erre nem is kell válaszolni, hogy milyen eszközök vannak. Igazából hogyha nincsen olyan 
tárgyaló pozícióban, akkor nem is látom azt, hogy egyébként csak maga a kormány ezt az 
ügyet hogy tudja megoldani. Tehát lehet ezt kritizálni, csak egyszer vegyük végig azokat a 
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lehetőségeket, ami mondjuk a magyar kormány vagy Magyarország előtt áll. Szerintem ezek 
viszonylag korlátozottak. 

Amiben én a nagyobb lehetőséget látom, hogy ez az ügy megoldódjon, az a hasonló 
megmozdulások, önszerveződések, akár tüntetések, amit a székelyek az autonómia kérdésben 
az elmúlt néhány évben és ebben az évben is megtesznek. Mert hogyha hasonló 
tömegmozgalommal találnánk szembe magunkat Szlovákiában, és hogyha jelentkezne 10 ezer 
meg 20 ezer meg 50 ezer ember, hogy kéri a magyar állampolgárságot, és utána ez az 50 ezer 
ember kiáll és azt mondja, hogy kérem szépen mi vagyunk 50 ezren vagy 123 ezren, akik 
magyar állampolgárok vagyunk, akkor bizony a Fico-kormánynak is egészen más lenne a 
hozzáállása ehhez a kérdéshez. De mindezt én úgy mondom el, hogy semmilyen erkölcsi, sem 
más egyéb lehetőségem nekem nincsen, hogy az ottani embereket kritizáljam, hiszen nem ott 
élek. Fogalmam sincs egyébként innen Budapestről, hogy milyen egyéni sorsok, családi 
sorsok, egyebek állnak egy-egy döntés mögött, hogy kérik vagy nem kérik. És ezért én úgy 
gondolom, hogy senkinek nincsen joga az egyes embereknek a magatartását sem ebben a 
kérdésben, sem más egyéb kérdésben kritizálni. Mert az ő saját döntésük, és biztos jól 
átgondolták, hogy miért kérik vagy miért nem kérik. 

Viszont hogyha globálisan nézem a dolgokat, úgy gondolom, csak így lehetséges átütő 
sikert elérni. Ebben viszont nyilván a politikai pártok, mozgalmak, civil szervezetek és 
hasonló szervezetek mint az Emberi Méltóság Tanácsa tud segítséget nyújtani, hogy addig, 
amíg mondjuk a szlovák kormány ebben a dologban az álláspontját nem változtatja meg, és a 
parlament sem, addig ezeket az ügyeket megfelelő szinten tudja kezelni.  

És hogyha ez a tanács, amelyet elnök úr vezet, nem lenne, akkor viszont európai 
szinten ilyen szinten sem tudnánk tartani ezt a kérdést, úgyhogy ezért is én szeretnék 
gratulálni nekik, illetve köszönetet mondani és felajánlani a bizottságunk részéről a további 
segítséget, minden segítséget, amit ebben az ügyben meg tudunk tenni. 

 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Ha szabad egy mondatban 

válaszolni, én beszéltem arról, hogy Szlovákiában annyira hatékony a megfélemlítés, ezt 
Ilonka néni most fogalmazta meg Budapesten, másfél hónapja volt vendégünk, hogy a 
félmilliós, 480 ezres felvidéki magyarságból 1600-an merték felvenni a magyar 
állampolgárságot, míg Kárpátalján, ahol szintén tiltják, a 150 ezer magyarból 50 ezer. Ez 
önmagában mindent elmond a lehetőségeinkről, a kassai alkotmánymeneten 200-an jöttünk, 
pedig az egész országból próbáltunk toborozni. A félelem légköre uralkodik, és ebben kell 
együttműködnünk, és én ezért tartanám fontosnak, hogy a nagy nemzetközi európai 
szervezetek beálljanak mögénk ebben az ügyben, mert annak talán nagyobb visszhangja 
lenne. 

 
ELNÖK: A jelentkezők sorrendje: Kőszegi Zoltán, Kalmár Ferenc, Szávay István 

képviselők, és ezennel szeretném átadni az elnöklést dr. Kovács Ferenc alelnök úrnak és 
köszönöm szépen magam részéről is a tájékoztatót. 

 
(Az ülés vezetését dr. Kovács Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyetlenegy mondat: az Emberi 

Méltóság Tanácsának munkájára akkor is szükségünk van, szüksége van a nemzetnek, hogyha 
a kormányzati munkával a Jobbik teljes mértékben elégedett. Akkor meg különösen, ha ne 
adj’ isten, a Jobbik kormányozna, akkor meg aztán pláne. Ezt szerettem volna még 
mindenképpen jegyzőkönyv kedvéért elmondani. 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. Tisztelt Alelnök Úr! Kénytelen 

vagyok hozzászólni ehhez a szlovákiai ügyhöz, ugyanis múlt héten, mondjuk úgy, ért egy 
meglepetés. Párizsban voltam az Európa Tanács Diszkriminációellenes Bizottságának ülésén, 
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ahol Nagy József képviselő úr Szlovákiából, aki a Híd-Most képviselője, miniszter is volt, 
kifejtette a jelentésemmel kapcsolatosan, autonómiáról beszélek, kifejtette, hogy szó sincs 
róla, hülyeség a területi autonómia, ilyet nem szabad említeni. De ezt nem nekem a folyosón, 
hanem hivatalosan jegyzőkönyvbe, ez benne van. Így persze hogy elég nehéz mondjuk így, 
összhangot teremteni a teljes magyarság körében. Ha az a magyar párt, hát ez már nagyon 
vegyes párt, amelyik benn van a parlamentben, így nyilatkozik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát Potápi elnök úr elküldött a 

bánatba, aztán megkért rá, hogy ne válaszoljak, ez viszonylag nehéz azért, másrészt, amik itt 
elhangzottak. 

Kőszegi képviselő most már másodjára próbálja kiforgatni a szavaimat. Én elnök úrtól 
kérdezem, hogy remélem, értette, hogy mit akartam mondani, különösebb félremagyarázás 
nélkül. Olyan irányba próbálja itt képviselő úr itt vinni, mintha az önök munkáját bármiben is 
leértékeltem volna vagy fölöslegesnek tartottam volna. Ezt visszautasítom, képviselő úr, 
nyilván nem erről van szó, ne ezen rugózzunk. 

Amit Kalmár képviselő úr mondott, ezt borzasztóan szomorúan hallom egyébként, 
hogy a Most-Híd-nak ez az álláspontja, szerintem ettől függetlenül ennél hangsúlyosabb, amit 
itthon tudunk kezdeni, de ez jó kis adalék. Sok mindenre rávilágít sajnos. 

Potápi elnök úr felajánlotta a bizottság segítségét, nem tudom, miben tudna a bizottság 
segíteni, mert az elmúlt három évben sem tudtunk senkinek mit segíteni azon kívül, hogy 
meghallgattuk őket, ilyen meghallgatós bizottság vagyunk. De bízom benne, hogy valami 
azért itt ezekből a kérdésekből tovább fog jutni, tovább fog kerülni. 

Amit pedig elnök úr mondott, szögezzük már le képviselőtársaim, amire elnök úr is 
utalt, mármint amit Potápi elnök úr mondott. Önök az egész állampolgársági kérdést azzal 
kezdték, hogy azt üzenték a felvidéki magyaroknak, hogy tagadják le a magyar 
állampolgárságukat. Hát ezzel kezdődött az egész kérdés, képviselőtársaim. És akkor most 
arról beszélünk, hogy meg vannak félemlítve a felvidéki magyarok, meg nem merik fölvenni? 
Persze, hogy nem merik. Ahogy meghoztuk az állampolgársági törvényt, Semjén Zsolt nem 
azt üzente Felvidékre, hogy megvédünk benneteket meg kiállunk mellettetek. Esze ágában 
nem volt a magyar kormánynak, kezdettől fogva nem volt szándékában a felvidéki magyarok 
melletti kiállás és az ő megvédésük bármilyen szempontból. Az volt Semjén Zsoltnak a 
legelső üzenete, hogy tagadjátok meg az állampolgárságot, gyertek át Magyarországra és 
titokban vegyétek fel. Hát ne haragudjanak képviselőtársaim, ezzel indult el az egész. 

És akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy meg vannak félemlítve a felvidéki magyarok, 
amikor azt látják, hogy az az ország, aki állampolgárságot ad nekik, az azt üzeni, hogy 
tagadjátok meg ezt, mert nem védünk meg benneteket. Mint ahogy nem is védjük meg őket 
egyébként. 

Ezzel kezdődött az egész történet, és Semjén Zsolt ezt a MÁÉRT-on mondta, és a 
sajtóban is egy jó párszor, szó szerint azt, hogy jöjjenek át a hídon és titokban vegyék föl 
Magyarországon. Hát így kezdődött az egész állampolgárság, amire önök annyira büszkék 
Felvidék esetében. Számos alkalommal elmondta miniszterelnök-helyettes úr, nyugodtan 
nézzen utána, ez az egyik. 

Az meg hogy Magyarország mit tud tenni meg hogyan tudna kiállni, hát egyáltalán 
ezzel a kérdéssel foglalkozni kellene, ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, ezt önök is nagyon 
jól tudják. Itt beszélünk Duna stratégiáról meg soha meg nem épült Ipoly-hidakról meg 
gázvezeték-összekötésről, meg az égvilágon mindenről, amikor Orbán-Fico meg Martonyi-
Lajcsák találkozók vannak, de ezek a kérdések nem kerülnek szóba. 

És most már itt járunk, nem akarom elnök urat kellemetlen helyzetbe hozni, nem kell 
erre válaszolni, ha úgy gondolja, akkor inkább cáfolja meg azt, amit mondok, hogyha 
gondolja, de legjobb tudomásom szerint ennek a petíciós munkának is, amit elnök úrék és a 



 19 

Méltóság Tanácsa végzett, ennek se volt túl nagy sikere a Külügyminisztériumban, mondván, 
hogy fölösleges feszültségkeltés volt Szlovákiával szemben. 

Hogyha bármi érdemi segítséget kaptak a külügyminisztertől vagy a 
Külügyminisztériumtól ebben a munkában, akkor cáfolja meg, amit mondtam. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én oda kanyarodnék vissza, amit a tájékoztató elején dr. 

Lomnici Zoltán elnök úr mondott, és itt vagyunk a Nemzeti összetartozás bizottságának az 
ülésén. Arra figyeljünk, ami összetart bennünket, és úgy gondolom, hogy itt a bizottságoknál 
nem volt jellemző ez a pártpolitikai vita és azt kerestük eddig, ha ez nem is mindig látszott, 
ami összetart bennünket.  

Úgyhogy kérdezem elnök urat, hogy zárszóként kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
 
DR. LOMNICI ZOLTÁN (Emberi Méltóság Tanácsa): Én zárszóként annyit szeretnék 

mondani, hogy nagyon köszönöm valamennyi képviselő támogatását. Az, hogy a múltkori 
ülésen valamennyi parlamenti párt a petícióhoz csatlakozott és elismerte annak fontosságát, ez 
Brüsszelben is fontos érv volt a felszólalásomnál, és számos sajtótájékoztatón is elmondtam. 
És külön köszönöm a pártoknak anélkül, hogy politizálni szeretnék, hogy valamennyien 
határozottan mindkét alkalommal, hiszen két ülésen foglalkoztak ezzel, az Európai 
Parlamentben egységesen léptek fel, tehát ez azért egyfajta üzenet a magyarok számára.  

Politikai felvetésekre, képviselő úr, ne haragudjon, én nem válaszolhatok, ez az önök 
dolga. Nekem az a feladatom, hogy segítsek a felvidéki magyaroknak ebben a harcban, mert 
megérdemlik.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak, gratulálok és sok sikert kívánok további 

munkájukhoz. 
 

(A bizottság 11.24-től 12.30-ig zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készül.) 

(A nyílt ülés folytatása: 12 óra 30 perc.) 

Egyebek 

ELNÖK: Még egy napirendi pontunk van, ez pedig az egyebek. Bejelentem a 
bizottsági tagoknak, hogy a jövő héten a terveink szerint már nem tartunk bizottsági ülést, 
viszont egy karácsonyi állófogadásra és koccintásra gondoltunk a korábbi évek gyakorlata 
szerint itt, a teremben, ahol az üléseket tartjuk. Az időpont a jövő hétfői interpellációkat 
követően lesz, de a titkárság még jelentkezni fog ezzel a programmal kapcsolatban 
pontosítással.  

Van-e még valakinek közérdekű bejelentenivalója, észrevétele? (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Több program elmaradt az őszi munkatervünkből, 

többek között a Cserkészszövetség képviselőinek a meghallgatása. Nem tudom, hogy a 
tavaszi ülésszakban mennyire lesz rá módunk, de nagyon fontosnak tartanám, hogy ezt 
valahogy azért próbáljuk meg pótolni, hogy a tavaszi ülésszakban az elsők között emeljük be. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon sok fontos programra nem tudtunk sort keríteni. Az első igazi 

kérdés, hogy lesz-e és mikor tavaszi ülésszak. (Dr. Szili Katalin: Január 20 és február 20… - 
Kőszegi Zoltán: Január 20 és február 20 között valamikor…) Akkor ezt az elnökség 
átgondolja.  
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Van-e más? (Senki sem jelentkezik.) Akkor köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc.) 
 
 
Potápi Árpád 

a bizottság elnöke 
 Dr. Kovács Ferenc 

a bizottság alelnöke 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Dancsecs Dóra és Horváth Éva Szilvia 
 
 


