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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend megállapítása, elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. A helyettesítéseket 
bejelentem: Csenger-Zalán Zsolt helyettesíti Balla Mihályt. 

Nagy tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, a nagykövetjelölteket. 
Megállapítom az ülés határozatképességét. A napirendet megküldtem. Felteszem 
szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pontunk: nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása. 
Államtitkár urat kérem, hogy nevezze meg a zárt ülés megtartását indokló közérdeket. 

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Két 

nagykövetjelöltet szeretnék bemutatni, Prágába és Pozsonyba küldünk 
nagyköveteket. Név szerint: Boros Miklós urat és Pető Tibor urat szeretném 
bemutatni egyenként, és az első, mint ahogy megállapodtunk elnök úrral, dr. Boros 
Miklós úr lesz. 

 
ELNÖK: Magyarország nemzetbiztonsági érdekei. 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Igen, Magyarország nemzetbiztonsági érdekei miatt kérem a zárt ülés elrendelését. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkár úr a rövid 
bemutatást. 

 
(A bizottság 8.40 – 9.30 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Tájékoztató a keresztényüldözésekről 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Repülőrajttal folytatjuk. (Dr. Mikola István felé 
fordulva:) Államtitkár úr, arra kérnélek, hogy foglalj te is ott helyet, az előterjesztő 
tábla mögött húzódjál meg nyugodtan.  

Nagy tisztelettel köszöntöm a keresztényüldözésekről szóló napirendi pont 
keretében vendégeinket. Köszöntöm Hölvényi György európai parlamenti képviselő 
urat, az EP Nemzetközi fejlesztési bizottságának a tagját, a Néppárt vallásközi 
párbeszéd munkacsoportjának a társelnökét, és az EP vallásszabadsággal foglalkozó 
frakcióközi munkacsoportjának is a tagját. Hasonlóképpen köszöntöm Török Tamás 
urat, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság 
vezetőjét talán, de ő majd elmondja pontosan, mert azt hiszem, hogy ő nekünk nagy 
segítséget fog jelenteni a tekintetben is, hogy tájékoztatót ad arról, hogy milyen 
módon sikerült felállni. Illetőleg Mikola István államtitkár urat is köszöntöm, aki a 
Külügyminisztériumban foglalkozik az egyházi diplomácia kérdéseivel.  

Az előterjesztőinket hadd kérdezzem meg, hogy milyen felállásban gondolták? 
 
DR. TÖRÖK TAMÁS helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Arra gondoltunk, hogy Hölvényi képviselő úr kezdi. 
 
ELNÖK: Rendben. Képviselő úr, parancsoljon! 
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Hölvényi György szóbeli tájékoztatója 

HÖLVÉNYI GYÖRGY európai parlamenti képviselő: Elnök úr! Köszönöm 
szépen a szót, és elnök úr pontosan tudja, hogy mennyire örülök annak, hogy ez a 
téma itt, az Ország Házában napirendre kerül. Nyilván ez egy hosszabb építkezésnek 
az eredménye, és én tényleg köszönöm szépen a lehetőséget a megszólalásra. 

Röviden, tényszerűen: ez olyan szerteágazó téma, hogy csak röviden és 
tényszerűen érdemes róla beszélni, különösebb érzelmek nélkül. Erre az elmúlt évek 
tanítottak meg. 

Azt nagyon fontos elöljáróban elmondani, és nyilván ez más képviselőket is 
érinthet, hogy itt nem vallásügyről van szó. Ezt az elején szeretném leszögezni, mert 
ezzel sok minden ideológiai vitának az elejét vehetjük, itt emberi jogi kérdésről van 
szó és ezen belül kifejezetten a vallásszabadság kérdéséről van szó, és kifejezetten az 
üldöztetés kérdéséről van szó. 

Amikor keresztényekről beszélünk, én nagyon szívesen használom a keresztény 
és más vallási kisebbségek elnevezést, mert ez így pontos. Tehát amikor 
keresztényekről beszélünk, akkor nem azért mondjuk, mert mi mondjuk úgy, hogy 
kereszténykedni akarunk, hanem az tény, hogy amikor vallási kisebbségek 
üldözéséről beszélünk, akkor egészen világos, hogy a legnagyobb mértékű 
vallásüldözés a keresztényeket érinti. 

A Közel-Keleten, Afrikában, Dél-Ázsiában különböző módon jelenik meg a 
keresztényüldözés, és itt szeretnék megint egy distinkciót tenni, egy 
megkülönböztetést, abból a szempontból, tudom, hogy ez nem kellemes, de 
mindenképpen fontos a keresztényüldözés és a keresztény, illetve más vallási 
kisebbségek diszkriminációja, megkülönböztetése között különbséget tenni. Ez egy 
politikai kérdés megint. 

Tehát ha valakit üldöznek, bocsánatot kérek, el akarják vágni vagy elvágják a 
nyakát vagy pofon verik, a kettő nem ugyanaz. Sajnos, itt tartunk, hogy ezt is meg kell 
különböztetni, és az erre való reakció is különböző, majd röviden erre kitérnék. 

Ezzel a témával az Európai Parlamentben sok éve foglalkoznak különböző 
formában különböző képviselők. Nagyon fontos, hogy van egy frakcióközi, tehát 
európai parlamenti úgynevezett intergroup, amely kifejezetten a vallásszabadság 
kérdésével foglalkozik, és itt egyre erősödik az a nézet, hogy Európának különösen 
egyedülálló felelőssége van a keresztény és más vallási kisebbségek üldözötteinek a 
támogatására. 

Én megmondom őszintén - és ez egy személyes mondat -, kollégáimmal is 
hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem frakcióspecifikus, tehát nyugodtan 
mondhatnám, hogy frakcióközi. A legtöbb munka arra megy el, hogy tulajdonképpen 
saját képviselőtársainkat rádöbbentsük arra, hogy Európának kulturálisan, 
politikailag, biztonságpolitikailag - erre majd egy pillanatra kitérek - igenis, 
különösebb felelőssége van, és ez nemcsak azért - ilyen bután fogalmazva -, hogy ne 
jöjjenek a menekültek, hanem ez egy több száz vagy több ezer éves ügy. Ma az a 
döbbenetes, hogy európai politikusok százait erre rá kell döbbenteni, de hát ezért 
lehet dolgozni. 

Ez a térkép azért nagyon világosan mutatja nagyon röviden, és megint 
érzelmektől mentesen, tömören a helyzetet. Az Open Doors Szövetségnek a térképét 
látjuk, a legveszélyeztetettebb zónákat sorolja fel, és itt meg kell állapítani az 
üldöztetésnek az egyik legfőbb mozgatórugóját, a szélsőséges iszlámot.  

Ez nyilván elsősorban nem Észak-Koreára értendő, ahol egy egészen 
különleges ügy van, de hogyha a többit megnézzük, akkor ez gyakorlatilag majdnem 
minden országra érvényes. 

Érdemes ezzel szembenézni, mert itt évente nagyon sok ezer ember haláláról 
van szó. 
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Nekem, mint a vallásközi munkacsoport vezetőjének, kötelességem - és nagyon 
fontos, hogy erről a legkülönbözőbb módon párbeszéd legyen és folytatódjon, ne 
kezdődjön, mert az már hál’ istennek elkezdődött, tehát itt nem általában az iszlám 
vallásról van szó, hanem ahogy itt próbáltam nagyon röviden megfogalmazni: tehát a 
szélsőséges iszlámról van szó. Tehát ez a fajta szélsőséges iszlám egy olyan jelenség, 
ami a keresztényeket messze-messze megelőzően, elsősorban a szunnita és síita átlag 
hívőket döbbenti meg és nekik okozza a legnagyobb tragédiát. Tehát ezt azért mindig 
hangsúlyozni kell. Tehát nem általánosítani, hanem ez egy specifikus kérdés. Hadd 
mondjak erre egy nagyon rövid példát, ami talán jól érzékelteti. 

Hem imám, a helyettes imámja az Al-Azhar Egyetemnek, mindössze 40-pár 
éves, tehát tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy egy fiatalemberről van szó, főleg az 
iszlám világban, és egyszer megkérdezhettem tőle egy vacsora alkalmával, hogy 
hogyan áll, tulajdonképpen pénteken mennyien mennek el a mecsetbe azok közül a 
25 éven alattiak közül, akik az egyiptomi lakosság felét teszik ki. Tehát Egyiptom 
lakossága 50-ről közel 100 millióra nőtt - nincs még 100 millió, 93-94 millió lett 50 év 
alatt -, tehát megduplázódott gyakorlatilag, ezen belül a korfa úgy néz ki, hogy a fele 
25 éven aluli, és ebből nők, férfiak mennyien mennek el őszerinte a mecsetbe 
péntekenként. 

Erre - most ha kérhetem, maradjon köztünk, mert ő kérte, életem egyik 
legmegdöbbentőbb adata - azt mondta, hogy megmondom önnek, ha azt mondom, 
hogy 15 százalék, de nincs annyi. Tehát nincs annyi. 

Tehát az iszlám nem létező vallási struktúra - mert nem létezik, főleg a 
szunnitáknál - minimális befolyással, hozzáféréssel rendelkezik tulajdonképpen a 
lakossághoz, és minimális erővel rendelkezik tulajdonképpen a szélsőséges iszlámnak 
a megakadályozására. Itt egészen más erők, sokkal inkább politikai, gazdasági, 
katonai erők játszanak szerepet és használják véleményem szerint az iszlámot. 

Ez egy hosszú szöveg, nem szeretnék rá kitérni, nyilván nem fogom ezt most 
még egyszer felolvasni. Ez egészen világosan látszik a keresztényüldözéssel 
kapcsolatban, hogy egy nagyon növekedő, egy komolyan növekedő tendenciáról van 
szó, és hangsúlyozom: ennek nemcsak hogy nem vallásügyi, hanem ennek bizony, 
biztonságpolitikai következményei is vannak. Egyszerűen azért, mert akár - most csak 
példaként mondom - a legérzékenyebb országokban: Libanonban, Szíriában az a fajta 
nagyon nehezen kialkudott, megélt társadalmi egyensúly, ami magának az országnak 
a létét jelenti, hogyha az megbomlik, ha az felbomlik, akkor tulajdonképpen az ország 
megy tönkre. Ez Libanonban nagyon jól látszik. Libanonban keresztényüldözés 
nincsen, tehát nagyon sokan menekülnek oda, de a társadalmi egyensúly kérdése egy 
olyan fontos kérdés, amiről engedjenek meg megint egy számadatot.  

Szíriából körülbelül 1-1,2 millió ember menekült Libanonba, a 4 milliós 
Libanonba, és nagyon kis területen - az egész ország picike - élnek. Az elmúlt hat 
évben 276 ezer gyerek született a szíriai menekülthelyeken, ezek nem táborok 
többnyire. 

Tehát a dolognak a dinamikája, a mozgás dinamikája olyan, és a 
keresztényeknek a folyamatos elvándorlása - nem elüldözése, elvándorlása - egy olyan 
társadalmi helyzetet teremt Libanonon belül, ami tulajdonképpen sokak szerint 
Libanon létét veszélyezteti. 

Most Szíriában nem tartunk ott, hogy erről az egyensúlyi helyzetről beszéljünk, 
de nyilván ott is megvan. Itt egy dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban 
megemlíteni. Az ACN, vagy az Aid to the Church in Need - az én tapasztalatom 
szerint, ezt csak annak mondom, akit a téma érdekel - és az Open Doors az a két 
szervezet, mondom, tapasztalataim szerint, ha bárki tud jobbat és mást, nagyon 
örülök, örömmel veszem, nem könnyű, aki tulajdonképpen a keresztényekre 
vonatkozó üldözési adatokkal rendelkezik és tudományos igényességgel. Ez főleg az 
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Open Doorsra jellemző, nagyon komoly tudományos igényességgel dolgozzák fel az 
adatokat. 

Itt tényleg csak nagyon röviden: azt hiszem, Irak az egyik legveszélyeztetettebb 
ország a keresztények kihalása szempontjából. Egészen világosan lehet látni, hogy egy 
olyan alapvető - hogy mondjam - és most tényleg látják, hogy érzelmektől, mindentől 
mentesen mondom, de tényleg, tehát egy több ezer éves ősi kultúra szűnik meg a mi 
időszakunkban, a mi éveinkben, ami nem hagyhatja az embert, ha tud cselekedni, 
aktivitás nélkül. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ma az Európai Parlamentben, és erre 
illő alázattal 1/751-ed részben büszke vagyok, hogy 2016 februárjában elfogadtuk, 
hogy igenis, a keresztény népirtás Irakban és a Közel-Keleten az az, tehát hívjuk 
annak. Másoknak is vannak komoly problémái, más kisebbségeknek is vannak 
nagyon nagy problémái, de bizony, itt népirtásról van szó, és ez nagyon fontos lépés 
arra, hogy érdemi segítség szülessen. 

Irakkal kapcsolatban egy dolgot szeretnék elmondani nagyon röviden. A 
helyzet jelenleg az európai uniós szabályozásban az, hogy a különböző segélyezési 
lehetőségek az egyházak számára nem állnak rendelkezésre közvetlenül. Közvetetten 
lehet persze sok mindent csinálni, de a helyzet az - és mondjuk konkrét példa -, hogy 
az egykor másfélmillió, aztán 500 ezer, ma 200 ezer káldról gondoskodó, tényleg 
gondoskodó, tehát minden rajtuk múlik, káld egyház közvetlenül nem tud európai 
támogatást szerezni az újjáépítéshez. Ez most komoly. Tehát ez nem vicc és nem 
felületes mendemonda. 

A helyzet ugyanis az, hogy civil szervezeteken, illetve állami szervezeteken, 
tehát kormányokon keresztül lehet támogatást nyújtani, és ebben az egyházak 
egyszerűen nincsenek benne. Ezt évek óta mondjuk. Én bízom benne, hogy lesz 
valami, a legkülönbözőbb módon hangsúlyozom, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni 
megint, hogy ez nem egy vallási dolog, hogy nyomulnak valakik ebben az ügyben, 
hanem az élet realitása. 

Tehát Afrika országainak egy döntő részében, tehát ott, akik tulajdonképpen a 
vallási kisebbségeket általában védik, azok olyan emberek, akik egyházi szolgálatban 
állnak, egyházi vezetők, és ezeket egyszerűen egy újjáépítési helyzet, egy 
konfliktushelyzet megoldásába iszonyatos hiba nem bevonni, remélem, hogy lépünk 
előre, ezen dolgozunk. 

Szíriával kapcsolatban tehát drámai a helyzet. Én utoljára májusban, tehát 
közel egy éve voltam ott, és hangsúlyozom: itt most aztán abba, hogy Aszad meg nem 
Aszad, semmiképpen nem mennék bele, nyilván ott is egy társadalmi egyensúlyról 
van szó, ami azt jelenti, hogy az a 2 millió keresztény, aki ott él, annak körülbelül 
kétharmada elmenekült a lakhelyéről. Tehát ezt azért pontosítani kell, tehát nem 
arról van szó, hogy elmenekült az országból mindenki, vagy ez a kétharmad, hanem a 
lakhelyéről. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Egy ilyen magas testület előtt, mint a 
Külügyi bizottság, félve mondom ki, hogy enyhén szólva nem értik az európai 
magatartás ellentmondásosságát, és akkor nagyon finoman fogalmazok. Több ezer 
ember életéből következtettek erre a nem értésre, egészen felháborító, amit Európa 
tesz vagy nem tesz, és a probléma megint ott van, amit az elején próbáltam mondani, 
hogy ezek az emberek Európában bíznak. Ezeknek az összes ellensége azt mondja, 
hogy ott vannak nektek az európaiak, majd ők ott segítenek. Mi meg valahogy egy 
ilyen amorf képződmény vagyunk. 

Libanonról, erről már tényleg gyakorlatilag szó volt, és azt hiszem, hogy Szíria 
és a libanoni keresztények helyzete szorosan összefügg. Ha az egyik helyen megdől a 
dominó, meg fog dőlni az én véleményem szerint a másik oldalon is. Libanon nagyon-
nagyon nehéz helyzetben van. Tehát megpróbál a menekülteknek helyzetet, helyet 
teremteni, mást sem tud tenni, de azok a tartalékok, mind a szíriai odavándorlók 
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tartalékai, mind pedig a libanoni állami vagy privát tartalékok, a kettő nem mindig 
ugyanaz, de létező, egyszerűen kimerülőben vannak és nincs utánpótlás. 

Tehát ezzel valamit kezdeni kell, különben nagyon nagy baj van. A libanoni 
kormányzati, tehát hatalmi struktúrát nyilván a bizottság tagjai jól ismerik, most napi 
szinten egy jó egyensúly van, de ezt pontosan tudjuk, hogy napi szinten ez most 
rendben van, de ez bármikor változhat és pontosan a szíriai helyzet erre nagyon nagy 
befolyással bír. 

Egyet szeretnék még az európai parlamenti munkával kapcsolatban 
elmondani, és ezzel zárnám. Én közvetlenül képviselőként, korábban mint az Európai 
Parlament munkatársa más formában dolgoztam ezen a témán, egészen világosan 
látszik, hogy béke akkor lehet - és nem én tudom a biztosat, tehát bocsánat, hogyha 
ezt egyáltalán így szóba hozom -, de egészen világosan látszik két dolog. Tehát először 
is maga elsősorban a szunnita, másodsorban a síita iszlám megtalálja azt a 
lehetőséget, és már bezárom, mert tudom, hogy mekkora naivitás van benne, tehát 
hogy tulajdonképpen ezt a szélsőséges iszlámot saját maga valahogy kezelje, és ezt 
valahogy kitaszítsa magából. Ez elemekben lehet valami, aki ismeri az iszlámot, az 
pontosan tudja ennek a nehézségeit, de e nélkül szerintem nem lehet változás. 

A másik pedig, hogy az egyértelmű - és ezért szerintem nagyon fontos, ami 
minden kezdetleges és gyermekbetegség után, hogy a keresztényekért ki kell állni, 
mert ők ránk számítanak. Ők tudják, és akik nem ránk számítanak, az ellenségeik is 
azt mondják, hogy ott vannak nektek az európaiak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Tudom, hogy 10 órára át 

kell mennie a meghallgatások miatt a másik bizottságba, ha most kíván szólni, akkor 
meg tudom adni a szót államtitkár úrnak, és akkor utána megyünk át helyettes 
államtitkár úrra. 

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Ha 

egy-két mondatot szabadna, akkor szívesen szólnék. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, mielőtt 

államtitkár úrnak megadom a szót, hogy a Külügyminisztérium létrehozta az 
egyházdiplomáciai főosztályt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős fejlemény, 
és ezt államtitkár úr felügyeli. Parancsoljon! 

Dr. Mikola István hozzászólása 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Mi 
nagyon jól dolgozunk együtt a vallásdiplomáciai területen is a különböző tárcákkal és 
a mellettem ülő urakkal. Én csak néhány megjegyzést szeretnék itt az előadásodhoz 
tenni. 

Nekem nem tetszik az a szó, amikor besoroljuk a keresztényeket ebbe a 
targeted minorities, ebbe a kisebbségi vallások témakörbe, én mindig a milliárdos 
világegyházra gondolok, amelyiknek része az iraki és a szíriai kereszténység is. 

Érdekes volt, én is jártam ebben a térségben, és amikor Al-Abadi 
miniszterelnök fogadott, megköszöntem neki, hogy beszélhetek vele, és azt válaszolta, 
hogy minek örül, itt háború van. És akkor én meg azt mondtam erre, hogy de hát itt 
van Ninive, Erbíl, Samarra, Mosul, a világ 7 ezer éves kulturális öröksége, elképesztő 
egyébként, aki arra jár, és elmegy a bagdadi múzeumba, az szembesül ott a világ 
csodáival. Ennek az örökségnek szerves része a kereszténység. És utána elkezdtünk 
beszélgetni, én tettem egy tréfás megjegyzést, hogy mindannyian Ábrahám fiai 
vagyunk, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy én honnan tudok erről. Mondtam, hogy 
Európában mi is tanulunk történelmet, és akkor elkezdtünk Ábrahámról beszélni, 
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Jákobról, Izsákról, elképesztően művelt, felkészült ember, és érintettük, és nem 
megyek itt a részletekbe, az őskereszténységnek a kultúráját, érintettük a jazidi 
kultúrát, az iszlámnak a kultúráját, nagyon őszinte beszélgetés volt ez, és valahogy az 
az érzésem támadt, hogy nem is vagyunk olyan nagyon messze egymástól, hogyha 
ezeket a mély kulturális, spirituális, identitásbeli gyökereket nézzük. 

Nagyon érdekes volt a megjegyzése, amit már a beszélgetés végén tett, azt 
mondta nekem, hogy tudja, hogyha innen elmennek a keresztények, akkor a mi 
populációs integritásunk sérül, és ennek az identitásunkban következményei vannak. 
Akkor eszembe jutottak azok a tanok, amelyek az emberi szoftverről szólnak, és Jung, 
Habermas és nagy filozófusok írtak erről, hogy végül is egy identitás megőrzése az a 
kollektív tudattalannak a kondicionálása egy adott térségben, egy adott országban, és 
azért inkább térséget mondok, mert itt vonalzóval húzták meg a határokat, és ezzel 
valamit csinálni kell, mert ez így nem jó, síiták, szunniták, alaviták, tehát ott nagyon 
kemény indulatok bontakoznak ki. 

Érintettük azt a kérdést is, hogy ahhoz, hogy az identitásukat meg tudják 
őrizni, ahhoz szükség van a keresztényekre, szükség van az identitásra, a családra, a 
hitre, a jövőbe irányult offenzív, optimista magatartásra, és egyáltalán a kollektív 
tudattalannak a fenntartására, kondicionálására. 

Tehát én azt gondolom, hogy van nekünk mit keresni ezzel a térséggel. Nagyon 
fontos, hogy a keresztényeket, de a keresztényekkel az ottani identitást is erősítsük, 
hiszen ebből lehet majd béke, ez lehet valami kiút ebből a szörnyű válságból, mert 
amit ott láttunk, az borzasztó volt, tehát azt szinte nem is érdemes elmondani, mert 
nem hiszi el az ember, hogy micsoda vadállati kegyetlenséggel végeznek ott ki 
gyerekeket, keresztre feszítenek fiúkat, eldózerolnak élve idős embereket. Tehát 
borzalmas helyzetben vannak. 

Én most teljesen egyetértek, és mi is dolgozunk azon, hogy segítsük az ottani 
keresztény közösséget, de elsősorban úgy segítsük, hogy ne menjen el onnan, hanem 
maradjon ott, próbáljuk nekik a minimális biztonsági feltételeket az ottlétükhöz 
biztosítani, ahhoz, hogy annak a térségnek teljesen ne bomoljon fel az a spirituális 
identitásalapja, ami végül is valahol reményt adhat nekünk ahhoz, hogy ott végül is 
béke legyen. Ennek természetesen a migrációra, a globális biztonságpolitikára is 
súlyos konzekvenciái vannak, tehát hogy ott béke legyen, és egymás mellett tudjon 
élni a kereszténység ebben a 7-8000 éves elképesztő kultúrában. 

Csak megemlítem, hogy az iraki citadella Észak-Irakban, az már a Kurd 
Autonóm Régió területén van, jártam ott, az a világ legrégebbi kulturális öröksége, és 
akkor, amikor mi diplomáciáról és vallásdiplomáciáról is beszélünk, akkor 
természetesen pontosan tudjuk, hogy nincs diplomácia a kulturális és a spirituális 
gyökerek és örökség, magyarul: a humán szoftvernek a minden akcióban történő 
értelmezése nélkül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Török Tamás helyettes államtitkár 

urat arra kérem, hogy próbálja meg azt minél konkrétabban megragadni, hogy mit 
tesz a magyar kormány az üldözött keresztényekért. Köszönöm szépen. 

Dr. Török Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. TÖRÖK TAMÁS helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Valóban így van, képviselő úr, államtitkár úr 
elmondta azt, hogy milyen súlyos indokok vezettek oda, hogy a kormányzati figyelem 
is minél határozottabban megjelenjen ezen a területen. Előtte is egyébként 
Magyarország soha nem felejtette el, hogy keleti testvéreivel mi történik. Tehát 
gondolok itt az egyház és a kormányzat közös gyűjtésére, amivel - ez egy 2016-os 
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kormányhatározat alapján történt - már éppen a káldoknál, az említett káldoknál 
iskola építése kezdődött meg. 

Ami nyomasztó az egész történetben, az az, hogy a kérdés nagyon komplex, és 
nagyon rámutat arra, hogy milyen irányba, milyen következményekkel járhat az, ami 
ott történik. Két iránya van, a problémák nyilván keleten keletkeznek, és mi próbáljuk 
minél pontosabban meghatározni, pontosabban közvetíteni nyugat felé, ahonnan a 
segítséget várnák ezek az emberek, de látjuk, hogy a nyugati közvélemény, bár a 
híradások megjelennek, de viszonylag keveset reagál tettleg is, tettekben azért, hogy 
valamennyire megsegítse ezeket a közösségeket. 

A helyettes államtitkárság konkrétan kötődik ahhoz is, hogy tavaly az a 
szellemi műhely, ami a törvényhozók találkozóját jelenti, ezt Schönborn bíboros hozta 
létre néhány évvel ezelőtt, a lényege az lenne, hogy azokat a valós történeteket, 
amelyek a társadalmat érdeklik: család, egyház, egyházi kapcsolattartás, és tavaly 
Frascatiban ennek a találkozónak a témája éppen az volt, hogy mi történik a keleti 
keresztényekkel, és maguk az egyházi vezetők mondták el, hogy hogyan néz ki az 
egyházuk, mi történt, hol üldözték el, hogy élnek, nem táborokban egyébként, a 
keresztények nagy része nem táborokban él, hanem éppen a nemzetközi segítségnek, 
összefogásnak köszönhetően sok helyen azért otthonokat tudtak kialakítani nekik, 
például Libanonban, és akkor kérték a közvetlen segítségünket. 

A közvetlen segítségnek a terméke az is, hogy ez a helyettes államtitkárság 
létrejött, ezzel is egy picit példát akarunk adni más országoknak is, a figyelmet rá 
akarjuk irányítani önmagában, hogy ez egy fontos komplex társadalmi kérdéseket 
felvető probléma, mert összefügg a keresztény-muzulmán együttélés nehézségeivel, 
demográfiai viszonyok súlyos változásait jelzi. Beszéltünk a migráns-kapcsolódások 
összetevőiről, beszéltünk a primer biztonsági dolgokról, tehát mindaz, ami ott 
történik, nekünk egy picit komplexen rámutat arra, hogy milyen irányba, milyen 
dolgokkal kell sajnos, hosszabb távon szembesülnünk. 

Eleve elemzések nagy része azt mondja, hogy a XXI. század, sajnos, ezt a 
század elejéről látjuk, meghatározó története éppen a vallásszabadság hiánya vagy a 
vallási türelem kölcsönösségének a hiánya, és ebből látjuk vagy a vallás felhasználása 
más célokra, sajnos, ennek bizony, sok-sok ellentmondását látjuk. 

Mindezek alapján október 15-én állt fel a helyettes államtitkárság, céljai között, 
tehát ez a kettősség, hogy egyrészt pontosabban feltérképezni azt, ami keleten 
történik, és segíteni ezeket a közösségeket, helyben segíteni, elsősorban az 
otthonaikba való visszatérést és a hosszabb távra való megmaradásukat, tehát 
iskolák, közösségi házak, és mindez a segítség közvetlenül az egyházi 
kapcsolattartáson, tehát az egyházi vezetőkkel való kapcsolattartáson működik. 
Ennek egy nagyon fontos része lenne és az ösztöndíjprogram kidolgozása a végső 
szakaszokban van, hogy már ősztől először száz emberrel egy olyan ösztöndíjat 
tudjunk adni az üldözött és diszkriminált keresztény családok fiataljainak, hogy 
Magyarországon tanulva és visszatérve otthonaikba, erősíteni tudják a közösségeiket, 
a megmaradást. 

Konkrét az a segítség is, miután januárban Irakban jártunk, nagyon sok helyi, 
egyházi vezetővel találkoztunk, és ők közvetlenül mondták el, a legtöbb egyébként, 
tehát pont a káld érseken kívül, viszont az ő nyája is ugyanúgy elmenekült a Ninive 
fennsíkról vagy Moszul környékéről, de ő legalább egyházi vezetőként a saját helyén 
volt. Viszont az összes egyházi vezető a szír ortodox, a szír katolikusok, a keleti 
asszírok, mindenki menekült egyházi központot tart fenn Erbílben, mert a kurd 
hatóságok egyébként nagyon aktívan és pozitívan segítik őket. Egy picit tényleg úgy 
tekintenek a menekült keresztényekre, menekült keresztény egyházakra, hogy ők az ő 
hírvivőik, tehát a nagyköveteik, és alapvető szempont, hogy tényleg ottmaradjanak 
ezek a közösségek, tehát továbbra is tényleg az értékek közvetítői tudjanak lenni. 
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Megindult egy olyan programunk is, a pontos feltérképezés jegyében, hogy azok az 
egyházi vezetők, akikkel egyébként részben itt is találkoztunk, jöjjenek el 
Magyarországra és mondják el minél szélesebb körben, tehát egyetemi előadás, 
fiataloknak, akik érzékenyek eleve a téma felé, meg a sajtón keresztül azoknak is, akik 
kevésbé érzékenyek, hiszen pont az a cél, hogy lássák, jobban lássák a 
következményeket.  

Tehát ilyen szempontok szerint volt III. József Ignác szír katolikus pátriárka a 
vendégünk januárban, februárban II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka.  Boulad 
atya ugyanúgy tartott nekünk is előadást, amikor a múltkor itt volt a koptokkal való 
együttélés vagy szélesebb körben az egyiptomi tapasztalatokat mondta el. Nagyon 
érdekes és egybehangzó, mindenkinek a kiindulásokra vonatkozó felmérése, hogy a 
problémákat ki lehet tapintani, hogy az arab tavasz elhibázott gondolata vagy így 
megvalósult és félreérthető lépései okozták Nyugat-Európa részéről az elvtelen és a 
nyersolajért folytatott elvtelen küzdelem, tehát nyilván itt olyan kompromisszumok 
jönnek létre, amiben a térség meghatározó erői szeretnék átrendezni a maguk körüli 
világot és ehhez természetesen megkapják a nyugati partnereket is. Hasonlóképpen 
rámutattak a fegyverkereskedelemre, tehát ez a hármas, amit kiindulásként a nyugati 
államok felelősségeként sokszor megjegyeznek, persze,  a történet nem ilyen egyszerű, 
de hasonlóképpen folyamatosan mondják, hogy nem kapnak megfelelő támogatást, 
kiállást a nyugati országok részéről, és ilyen szempontból, amilyen figyelem 
megindult nemzetközi szervezetek, kormányzatok, nagykövetségek részéről a 
helyettes államtitkárság felé, ezt egy kimondottan pozitív történetnek tartjuk 
egyelőre. Reméljük, hogy másoknál is, és egyébként majdnem mindegy, hogy milyen 
elnevezéssel, de nyilván keresztény fókusszal, ha ezek a segítségek és az összetettsége 
az ő mártíromságukból és kiállásukból egy picit meg tudjuk erősíteni Nyugat-Európa 
azon identitását, hogy legalább a biztonsági és a súlyos következményekre figyeljünk, 
akkor szerintem már valamit elértünk.  

Még egy dolog: tehát miközben az okok között hasonlóképpen határozzák meg 
a problémákat az egyházi vezetők, ugyanez a következményekre, a lehetséges 
következményekre való felhívásuk is. Elhibázottnak tartják Európa migránsbefogadó 
politikáját, elhibázottnak tartják azt, hogy hagyjuk szétesni a társadalmat, hogy nem 
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen következményei lehetnek annak, felhívják a 
figyelmet arra is, hogy problémák vannak még a menekülttáborokban is, arra is 
nagyobb figyelmet kellene az európai társadalmaknak és az egyházaknak fordítani. 
Rengeteg olyan összetevője van hosszabb távon, amit ha most nem látunk, később 
már nehezebb lesz pozitívan befolyásolni. 

Egyelőre köszönöm. Még egyet tennék hozzá, ami egy nagyon pozitív és a mi 
együttműködésünket és egy picit Magyarországnak azt a törekvését, hogy hitelesen 
mutassa be azt, ami keleten történik, és itt köszönöm mind az öt párt hozzájárulását 
ahhoz az OGY-határozathoz, ami külön megemlíti a közel-keleti és afrikai közösségek 
ellen, nevezetten a yazidik és a keresztények ellen elkövetett atrocitásokat 
népirtásnak nevezi, és sürgeti a felelősök megtalálását és felelősségre vonását. 
Köszönöm. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Én is köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon röviden egy pár 
gondolat. Én is a helyettes államtitkárságnak a működéséből azt szeretném aláhúzni, 
hogy nagyon fontos, hogy ezáltal van egy nagyon egyértelmű demonstratív kiállás 
Magyarország részéről az üldözött keresztények mellett és fontosnak tartom azt, hogy 
őrizze meg a pozitív tartalmát, a szolidaritás kinyilvánításának a tartalmát 
Magyarország szerepvállalása. 
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Három dimenziót szeretnék kihangsúlyozni a munkából és kérdéseket 
szeretnék feltenni. Először is a közvetlen kapcsolattartás vonatkozásában a közel-
keleti üldözött keresztényekkel. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a múlt héten 1,2 
milliárd forintról döntött a kormányzat, hogy ezzel segíti a programokat. Tudomásom 
szerint kiemelt helyen szerepel libanoni keresztény templomok felújításának a 
támogatása ebből, illetőleg az ösztöndíj-program. Az lenne a kérdésem, hogy van-e 
még valami helyettes államtitkár úr, amire fel szeretné hívni ezzel az 1,2 milliárdos 
csomaggal kapcsolatban a figyelmünket. 

Másodsorban nagyon fontosnak tartom a közvetlen kapcsolaton túl azt, hogy 
hogyan tudjuk különféle NGO-kkal és egyházakkal multiplikálni a 
tevékenységünknek a hatékonyságát. 

Tehát itt az NGO-k szerepeltetése a szlájdokon fontos, hogy lássuk, hogy kik 
mozognak a terepen. Ez az Open Door, a Church in Need, a Christian Solidarity 
International, de szeretném ideidézni önöknek a Johannita nemzetközi 
segélyszervezetnek az elkötelezettségét és a nyitottságát, hogy együttműködjön 
Magyarországgal, illetőleg maguk az egyházak, a magyarországi egyházaknak a 
bevonása ebbe a munkába azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos. Milyen 
fontosabb közös programokat tervez ezekkel az egyházi, nem kormányzati 
szervezetek, szereplők csoportjával a kormányzat, ez a második kérdésem, illetőleg ha 
képviselő úr fontosnak tart valamilyen programhoz való kapcsolódást, akkor az ő 
szintjén így tenném fel ezt a kérdést. 

A harmadik dimenzió az államközi kapcsolatok kérdése. Azt hiszem, hogy az is 
egy fontos feladat, hogy bele tudjuk-e az államközi kapcsolatainkba megfelelőképpen 
integrálni a keresztény szolidaritásnak a gondolatát. Nyilvánvaló a Vatikán az első 
kérdés, amit hadd tegyek fel önöknek. Mi Vatikán magatartása az üldözött 
keresztényekkel kapcsolatban? Milyen irányt szab Vatikán e tekintetben hazánknak a 
kétoldalú együttműködésben?  És ugyancsak ide szeretném ezt a kérdést helyezni, 
Kínáról nem esett szó. Kína nem feltétlenül egy vallásüldözésről elhíresült ország, 
hiszen nagyon sok mindent tudunk Kínáról, de a kínai keresztényeknek a helyzetére 
hadd kérdezzek rá, és arra, hogy milyen szerepe van ennek, milyen szerepe kell hogy 
legyen ennek adott esetben a kétoldalú kapcsolatainkban? 

Az utolsó megjegyzésem inkább egy megjegyzés, kívánalom, remény kifejezése, 
hogy a helyettes államtitkár úr egy diplomáciai háttérrel rendelkező személy, azt 
gondolom, hogy ez nagyon szerencsés, de kulcsfontosságú, hogy a magyar diplomácia 
mennyire áll oda az EMMI-ben működő helyettes államtitkárságnak a működése 
mögé. Ezért is örülök, hogy itt volt az államtitkár úr a külügyből, ha csak azt nézzük, 
hogy nagyon komoly források vannak a Külügyminisztériumban a segélyezés 
jogcímén, tudtommal egy milliárdos nagyságrendű szíriai kórházberuházásra 
vonatkozó magyar felajánlás született meg, és nem gondolom, hogy ennek a 
segélyezési politikának az összhangjának a megteremtése és a közel-keleti 
keresztényekkel való együttműködésünk az lenne egymással kapcsolatban.  

Tehát ezt is egy fontos feladatnak gondolom, hogy hogyan tudjuk összefésülni 
a segélyezési politikában a magyar diplomáciának, illetőleg a helyettes 
államtitkárságnak a tevékenységét. 

Megadnám még a szót a többi képviselőtársamnak, és aztán kérném rövid 
válaszra a vendégeinket. Alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr, és köszönjük szépen az előadóinknak az előadásukat. Én is úgy gondolom, 
hogy a szolidaritás és a segélyezési politika nagyon fontos, ezen túl szó volt okokról és 
a felelősség kérdéséről is, mind az államtitkár úr, mind képviselő úr előadásában, és 
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én erre szeretnék rákérdezni vagy ezekkel kapcsolatban szeretnék véleményt 
megfogalmazni. 

Én magam még gyerekként ismerhettem meg ezt a térséget, tehát Észak-
Afrikát, Közel-Keletet, és bár ebben az időszakban még, a ’80-as években ez a térség 
talán kevésbé volt demokratikus, bár még ha relatív értelemben is, de annál stabilabb, 
annál prosperálóbb és annál békésebb volt. Úgyhogy nekem is vannak személyes 
tapasztalataim is ezzel a régióval, ezzel a térséggel kapcsolatban, és nagyon szomorú 
vagyok akkor, amikor látom azt, azon túl, hogy milyen negatív következményeket 
szenved el a világ és különösen Európa, azért nekem ilyen személyes érzéseket is így 
néha kelt bennem, amikor látom azt, hogy ebben a térségben mi zajlik. 

A felelősségre rákanyarodva, és igazából ezt inkább képviselő úrtól kérdezném, 
hiszen ő is egy olyan nemzetközi intézményben dolgozik, amit nekünk is néha van 
szerencsénk így belülről megtapasztalni, az Európa Tanács formájában, és látjuk azt, 
hogy ott szinte nem telik el úgy ülésnap, hogy ezt a kérdést valamilyen irányból ne 
feszegetnénk. Nem feltétlenül a keresztényüldözés irányából, de Szíria, Líbia, 
Ukrajna, tehát itt különböző ilyen konfliktusgócok azért napirendre kerülnek, és 
különösen ez a közel-keleti országok, észak-afrikai országoknak a kérdése gyakran 
felmerül. És ami meghökkentő, az az, hogy a nyugati partnereink, nyugati barátaink 
milyen elképesztő cinizmussal, álszentséggel, farizeus módon viszonyulnak ehhez az 
egész kérdéskörhöz, és úgy tesznek, minthogyha ezekhez a konfliktusokhoz az egész 
nyugatnak nem lenne semmi köze. Tehát minthogyha ezek az okok így lepottyantak 
volna az égből, és most már nincsen semmi más dolgunk, mint szolidaritást 
nyilvánítani, meg nyilván a segélyezéspolitikáról beszélni, és nem akarnak egy lépést 
visszalépni, és megvizsgálni azokat az okokat, amelyek oda vezettek, hogy ez az egész 
térség, Európának a szomszédsága destabilizálódjon. Pedig a nyugatnak nagyon 
komoly felelőssége van ebben. 

Nem tudom, hogy ezt képviselő úr hogyan látja, hiszen az Európai 
Parlamentben nagyjából hasonló összetételű és hasonló minőségű képviselők meg 
képviselőcsoportokban vitatják meg feltételezésem szerint ugyanezeket a kérdéseket. 
Tehát egyszer eljutunk-e odáig, hogy a nyugat az úgy magába száll, és megnézi, hogy 
megérte-e az a sok-sok energia, amit demokráciaexportba meg nem tudom én, mibe 
beleöltünk, Líbia, Szíria, Irak, Afganisztán destabilizálása idején, és most meg 
keressük a kiutat és próbáljuk az ottani közösségeket valahogy megmenteni. 

A másik és ugyancsak a felelősség kérdéséhez tartozik a keresztény 
egyházaknak a felelőssége is abban, hogy minden negatív következménye ezeknek a 
válságoknak mennyire védtelenül hagyta a mi civilizációnkat. Tehát mind a migráció, 
mind a keresztényüldözés ott a közel-keleti térségben vagy Észak-Afrikában – és ez 
úgy nagyjából kötődik elnök úr kérdéséhez vagy véleményéhez is, hogy nem látom, 
hogy a keresztény egyházak ellátnák azt a feladatot, amit egy ilyen helyzetben kell. Én 
látom, hogy Ferenc pápa a párbeszédre nagyon sok hangsúlyt fektet, most utazik 
Egyiptomba, ha jól tudom vagy talán ott van (Hölvényi György: Ott volt.), vagy ott 
volt. Tehát nagyon sok hangsúlyt helyez a vallások közötti párbeszédre, ugyanakkor 
nem tudom, hogy az egyházak mindent megtesznek-e annak érdekében, hogy a 
keresztény értékrend itt, a kontinensen megszilárduljon, és hogy a nyugati civilizáció, 
illetve az európai kontinens a saját értékeivel úgy szembesüljön, és azt valahogy 
felvállalja. 

Nemrégiben olvastam egy nagyon érdekes interjút Robert Sarah guineai 
bíborossal, valamelyik portálon, ő az istentiszteleti kongregációnak is a prefektusa, és 
ő egy nagyon markáns véleményt fogalmazott meg, elmondta azt, hogy a szubszaharai 
iszlám az évszázadokon keresztül szimbiózisban és harmóniában élt a 
kereszténységgel, most azonban látható az, hogy az iszlámnak van egy ilyen politikai 
formája, egy ilyen politikai formát öltött az iszlám és egy erőszakos terjeszkedésnek 
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lehetünk a szemtanúi, és ez az egész világra óriási veszélyt jelent, különösen 
Európára. Európa lesz az első számú áldozata ennek a terjeszkedésnek és 
agressziónak, ugyanis Európának nincs identitása, nincs vallása, megtagadja a 
hagyományát, a kultúráját és a vallásból fakadó értékeit, és mintha Európának már 
motivációja, akarata és energiája se lenne arra, hogy megvédje ezeket az értékeket és 
felvállalja ezeket az értékeket. 

Ez azért egy elég sommás ítélet az egyik főpaptól vagy a Katolikus Egyház egyik 
vezetőjétől. De úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok igazság van benne. Tehát 
hogy Európa minthogyha minden ilyen védekezési ösztönről meg mechanizmusról 
lemondott volna. Kíváncsi lennék, hogy ezt a kérdéskört hogyan látják a vendégeink. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bartos Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő úrnak, 

államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak és elnök úrnak is, hogy létrejöhetett 
ez a beszélgetés. Azt gondolom, hogy mindenkiben nagyon sok kérdés és gondolat 
kavarog és csak néhány kapott hangot képviselőtársaimtól, elnök úrtól, alelnök úrtól. 
Talán az én kérdésemre adott válasz is része lesz azoknak a válaszoknak, amit ők 
feltettek. 

Elhangzott, hogy 215 millió keresztény van közvetlen veszélyben, akár az 
életüket, az egészségüket vagy a lakóhelyüket is fenyegetik különböző erők, és azt 
gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek a keresztény közösségek megmaradjanak, 
természetesen fontos az, hogy testi épségükben, az életük megőrzésében segítséget 
kapjanak és egy biztonságos helyen tudjanak élni. De azt gondolom, hogy a 
keresztényeknek főleg üldöztetés idején a lelki erőforrások is nagyon sokat jelentenek. 

Nem tudom, hogy van-e arról információ vagy mit gondolnak erről, vagy mit 
tudunk erről, hogy az üldöztetett keresztény csoportok, akár még a lakóhelyükön, 
vagy akár a menekülthelyeken, menekülttáborokban mennyire számíthatnak lelki 
vezetőkre, papokra, lelkészekre? Van-e valamiféle utánpótlás akár egyházi vonalról, 
akár önkéntes lelkészek, papok részvételével arra, hogy segítsük az ő 
megmaradásukat lelki tekintetben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezek lettek volna a kérdések, és akkor megadnám a 

válaszadásra a szót a vendégeinknek. Melyikük kezdi? 
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY, európai parlamenti képviselő: Hadd kezdjem én, mert 

muszáj elmennem, vissza kell mennem Brüsszelbe. 
Igen, tehát a következő napok, erről egy külön konferenciát lehetne nyilván 

rendezni és állok elébe, mert ez szerintem nagyon fontos és nagyon sokféle vetület 
volt ebben a három tulajdonképpen rövid kérdésben, nagyon sok minden 
fogalmazódott meg.  

Elnök úrnak és nyilván ebből most az, ami rá vonatkozik. Államtitkár úr majd 
jön akkor az itthoni szakmai dolgokkal, de a konkrétumoknál maradva. 

Egészen világosan kell látni, és ez tulajdonképpen érinti a többiek, alelnök 
úrnak és képviselő asszonynak is a kérdését, tehát mind Magyarországon, mind pedig 
európai vonalon egyfajta váltásra van szükség. Ebben a váltásban mi Magyarországon 
nagyot léptünk előre. Elnézést, most kilépve a szerepemből vagy a rám szabott 
feladatból, huszárosat léptünk előre, és felismertük azt, hogy ez nem egy átlagos 
kérdés, hanem ez egy olyan kérdés, amiben alternatíva – nem szeretem a kifejezést -, 
példamutatás nélkül tulajdonképpen nem jutunk előre. 
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És itt mi a lényeg? Az, hogy Magyarország egy segélybefogadó ország volt 
nagyon sokáig, mindenféle, ezektől a szervezetektől is, tehát az Aid to the Church in 
Need finanszírozott nem tudom, mennyi mindent magyarországi egyházaknak 
évtizedeken keresztül. Most pedig fel kell lépni, mint ahogy mi most donorként 
nézzük meg, hogy mit tudunk tenni. Látszik, hogy ez nem egy egyszerű feladat, és 
amikor ez az egész keveredik a menekült, üldözött, migráns üggyel, akkor a dolgokat 
szétválasztani látjuk, hogy nem könnyű. 

Szerintem ebben mi nagyon határozottan léptünk előre, és a leglényegesebb 
dolog az, hogy ebbe hogyan lehet bevonni - ahogy elnök úr mondta - a különböző, én 
most itt nem is NGO-kat mondanék, de azok is nyilván természetesen benne vannak, 
hanem a különböző segélyszervezeteket. Magyarországon ezeknek a 
segélyszervezeteknek a döntő többsége nem kondicionált még erre. És ráadásul 
Magyarországnak van egy plusza, tehát a határon túli magyarság. Tehát a 
magyarországi adományozó lelkület eljut Kárpátaljára, eljut Székelyföldre, a csángó 
vidékekre, Délvidékre, tehát van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy plusz lehetőségünk, ne 
nevezzük tehernek. 

Tehát ebben váltani és szolidaritásban lenni a világ más részein lévő 
emberekkel, ezt látjuk, ez most tényleg tapasztalat, nem könnyű, és ezeknek a 
segélyszervezeteknek igenis, át kell erre állni. Én úgy látom, de hangsúlyozom, ezt 
nyilván majd helyettes államtitkár úr finomíthatja, hogy azért lehet ebben aránylag 
gyorsan lépni, mert megvan a nemzetközi lába. 

Tehát most akár a Diakóniánál, akár a Karitásznál, akár a Máltai 
Szeretetszolgálatnál, mindenkinek megvan a nemzetközi lába. Egyszerűen azok a 
pénzek, amelyekről most elnök úr beszélt, ez az 1,2 milliárd, ami egy nagyon konkrét 
dolog, annak a felhasználására képesnek kell lenni, és nekem meggyőződésem, hogy 
képesek is lesznek fokozatosan, tehát ezért erre vigyázni kell ezeknek a 
segélyszervezeteknek. Ugyanis a segélyezésnél - és itt jövök az én fejlesztési bizottsági 
tagságommal az Európai Parlamentben - egészen világosan látni kell, hogy ezeknek a 
pénzeknek az eljuttatása, kontrollálása nem egy egyszerű feladatunk. Tehát ha 
mondjuk csak Szíriát említem, Szíria embargóban van. Ha ma valaki felad Szíriába 
pénzt, az el is tűnt, abban a pillanatban, mert a bankok befagyasztják, ebben nagyon 
sokan a mai napig benne vannak, Szíriában ez egy iparág. Hogy hogyan veszik ki, azt 
azóta sem értem. 

A lényeg az, hogy az EU-s - és amit még itt elnök úr hangsúlyozott, az a 
segélyezési diplomácia -, a segélyezési diplomácia arról szól, hogy az Európai Unió a 
világ legnagyobb donora és tulajdonképpen nekünk erre a pályára kell felfutni és 
ebben kell tulajdonképpen a saját helyünket megtalálni. Hogy a fejlesztési pénzek 
milyen alapon, a keresztény menekülteknek vagy más kisebbségi menekülteknek 
hogyan mennek, ez tulajdonképpen stratégiai kérdés. Én elengedhetetlennek tartom 
az elkötelezett kormányzati akarás mellett valóban az NGO-k vagy segélyszervezetek 
felhozatalát. Ebben nekünk segíteni kell, tehát képzéssel, átképzéssel, stb., mert 
különben nagyon nehezen lehet és el is kell választani az állami feladatot nyilván ettől 
a segélyezési résztől. 

Én most Kínába nem mennék bele, egyszer nagyon szívesen beszélnék erről, 
világos, hogy Kínában erősen korlátozott a vallásszabadság, ezt mindenki tudja és 
tudomásul kell venni. Ez egy nagyon érzékeny pont a kínai egyéb, gazdasági 
kapcsolatokban, és erre önkritikusan vagy kritikusan rá kell világítani, arra a dologra 
is, hogy általában a vallásüldözés nem része, Magyarországon még leginkább, de az 
európai uniós tagországok nagy részénél nem része az általános diplomáciának. Tehát 
mondjuk csak az elmúlt napok történéseit nézzük meg Németország és mondjuk 
Szaúd-Arábia vonatkozásában. Égbekiáltó! Ez most egy minősítés volt, elnézést is 
érte. 
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Tehát ezt világosan kell látni, és Kínában szerintem, amit én látok, és akik 
Brüsszelben a külügyi bizottságban, illetve vegyes bizottságban vannak, Kínával 
lépésről lépésre lehet jutni. Tehát Kínának fel lehet vetni, nem borítja rá az emberre 
az asztalt, vannak olyan kérdések, de ez nem az, szerintem ebben következetesnek 
kell lenni és konkrét esetről esetre kell előre menni. Divatos kifejezéssel: akkor ebbe 
bele kell állni diplomáciailag, és el kell menni. Nyilván hogyha ebben lehet valamit 
tenni, én szívesen teszek. 

Alelnök úrnak: most a demokrácia és a közel-keleti stabilitás közötti 
összefüggést én értem, tehát hogyha tapasztalati úton nézzük, akkor mondjuk úgy, 
hogy fordított aránypárt lehet vonni. A lényeg az, hogy a Közel-Kelettel való 
szembenézése a Nyugatnak, nekünk ez egy látszólag könnyű téma, tehát mert nem 
gyarmatosítottunk, egyes egzotikus utakat meg felfedezéseket leszámítva nem 
mentünk oda. Abból a szempontból nem könnyű, hogy valóban, tehát én azt tényleg 
naponta átélem, hogy semmiféle innováció nincsen, hanem úgy megy előre a dolog, 
mert így akkor nem kell szembenézni azzal a pár millió kongóival meg nem kell 
szembenézni a Közel-Kelettel meg a gyarmatosítással stb. 

Egy dolgot kell nekünk szerintem kiizzadni, és ezt most nagyon őszintén, 
nagyon világosan mondom, hogy tulajdonképpen meg kell fogalmaznunk legalább 
vágy szinten egy újfajta Európán kívüli nem segélyezési, hanem fejlesztési ötletet, 
alternatívát. Tehát én azt látom, hogy látjuk, hogy miről van szó, látjuk a 
problémakulcsokat, de ez csak akkor hiteles, ha mi is beszállunk. Tehát erre törekszik 
tulajdonképpen a magyar kormány, Csehország is erre törekszik, a lengyelek is erre 
törekszenek, de ezt képesnek kell lenni megfogalmazni, mert azért világosan kell 
látni, hogy mondjuk Németországnak a közvetlen segélyezési forrásai - nyilván 
nagyobb ország, nagyobb hozzájárulás - olyan döntő méretűek vagy olyan 
határozottak, amivel - hogy mondjam - még nem tudunk párba kerülni. 

Egy nagyon fontos dolgot, egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, 
hogy egyetértve azzal, hogy tényleg ez a politika szerintem nem folytatható, és azért 
nem folytatható, mert pontosan amit helyettes államtitkár úr mondott, én Afrikát is 
valamennyire ismerem, illetve ez így talán túlzás, Afrikában valamennyire járva, én 
soha senkitől, még helyi embertől nem hallottam, hogy gyerekek, de jó, amit ti ott 
csináltok. Tehát mindenki egyértelműen azon van, hogy miért nem itt csináljátok, 
miért nem idejöttök, ha már, miért nem velünk csináljátok. De ezt is látni kell.  Úgy 
rájött az ember az üléseken ilyen novemberi estéken vagy délutánokon, ennek nincs 
kultúrája. Tehát ha Európa odament, akkor gyarmatosított. És ez a fajta valóban 
partneri kapcsolat, és most már nagyon megvan a direkt érdek, tehát ez a jönni, 
maradni, menni, migráció kérdés, mondom: ennek nincs kultúrája, és gyakorlatilag 
inkább egy ilyen egészen sajátos, most nem akarom ezt így mondani. Tehát nem túl 
potens a magatartás, és ebből próbálnak erényt csinálni. 

Az egyházak felelőssége: ebben nagyon óvatos vagyok, nem mint volt egyházi 
államtitkár, ez egy összetett dolog. Szerintem ugyanaz van, és akkor ezt most az 
egyházak védelmében mondom, ez egy spontán gondolat erősen, tehát túl sok 
mindent gondolunk az egyházak lehetőségeiről. Nekem meggyőződésem, és akkor 
nyilván elnök úr kérdésére is a válasz, és ezt tudom pontosan, tehát a Vatikán mint 
diplomáciai testület, nagyon sokat tesz azért, hogy ezek a források, nemcsak anyagi 
értelemben, hanem a biztonságpolitika és a diplomácia megszülessen a 
keresztényekkel kapcsolatban. De nem hiszem, tehát azt a fajta megközelítést, hogy 
éljenek a muszlimok, a keresztények együtt, nem, ez szerintem nem egy valós kép, az 
arányokban számunkra - és ez valóban így van - van eltérés, de hangsúlyozom: ezt 
nehogy én védjem, mert ez akkor elég furcsa lenne. De az világos, hogy egy olyan 
országban élni, ahol a lakosság nem tudom, hány százaléka garantált muszlim és nőni 
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is fog, egészen más, mint egy olyan országban élni, ahol mi élünk, ahol a kebabosok 
száma adja meg a muszlimok számának a 80 százalékát. 

Szóval itt ez egy teljesen más helyzet, és hogy én Ferenc pápát védjem, 
fölöslegesnek tartom és nem is vagyok rá méltó, de azt azért mindenképpen világosan 
kell látni, hogy ő - és ez nagyon személyes, semmiféle egyéb szakmai szempontot nem 
tudok felhozni - más szempontból látja a világot, és amikor elterjed a világban, hogy 
micsoda egy pápa ez, aki 12 embert hoz el Leszboszról és mind a 12 muszlim. Csak az 
egész világsajtó azt az apró kis részletet nem tette hozzá, hogy hónapok óta keresztény 
nem jött Leszboszra, tehát egy darab keresztényt nem találtak, kivéve, hogyha a helyi 
lakosokat elviszi a Szentatya magával. De ez tényszerűen így van. 

 
ELNÖK: Gyenge kompromisszum lenne. (Derültség.) 
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY európai parlamenti képviselő: De ezért mondom, hogy 

ez tényszerűen így van. Tehát személyes meggyőződésem, hogy amit a pápa csinált 
most például az elmúlt napokban pont Kairóban, az történelem. 

Tehát egyszerűen világos: a világvallások közötti együttműködés nem egy 
elvtelen hancúrozás, valamiféle szinkretista megaparti, hanem egyszerűen 
próbálkozás a teljesen materialista, teljesen egocentrikus világ mellé valamiféle 
spirituális tartalmat odatenni azokkal, akikkel lehet. Ezt azért a muszlim világban 
szinte lehetetlen, minden imám a sarkon mást mond, senki nem tudja neki 
megmondani, hogy ne ezt mondd. 

De ez az Al-Azhar-os próbálkozás szerintem fontos volt, és a Szentatyának, 
Ferenc pápának nagy kritikusa, Boulad atya is hatalmas örvendezéssel emlékezett 
meg róla, hogy ez igen, tehát ezt a pápáról nem is gondolta. Tehát ez egy számomra 
megnyugtató. 

Elnézést, ez egy szubjektív dolog, tehát ebben azért objektívnek nagyon nehéz 
lenni. Igen, tehát az a fajta Szubszaharával kapcsolatos dolog, a szufi iszlám: az Öböl-
menti országok, akik másrészről katonailag, gazdaságilag meghatározó szerepet 
játszanak, gyakorlatilag Szomáliától kezdve végig ezeket a teljesen békés szufi 
többségű országokat támadják, rohanják le, egyfajta egészen érdekes világot hoznak 
létre a nyomorban. Tehát ez egy valós dolog, és nemcsak az, hogy valós, hanem 
szerintem az egyik legfőbb veszély, amit egyszerűen nem veszünk komolyan 
Európában. 

A képviselő asszonynak a kérdése: tehát itt a lelki dologi szimbolikára, illetve 
valóban az anyagi értelemben is odaállásra vezetett, és ez nem egy ilyen kedveskedés, 
hanem én ezt nagyon mélyen így gondolom, és próbálom is a magam módján így 
gyakorolni, mind a kettőre szükség van. 

Tehát az odamenetel szerintem kötelező, tehát mindenkinek oda kell menni, 
csak könyörgöm: akkor menjen mindenki oda, ha dolga van. Tehát ez nem 
látványosság. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy az ember odamenjen az 
emberekhez, találkozzon, és tényleg nagyon sok történetet tudnék mondani. A mai 
napig tudom, nem az én ötletem volt ez, azóta is sajnálom, egy látogatásunk 
alkalmával, amikor francia képviselőkkel voltunk és nemcsak - hogy mondjam - 
jobboldali képviselőkkel, egy nagyon vegyes parlamenti küldöttséggel jártunk 
Kurdisztánban egy menekülttáborban, és valakinek - azóta is sajnálom, hogy nem 
nekem jutott eszembe - a konténerekben egy-egy képviselő, és külön, tehát nem 
csoportban elmentünk és mindenkit meghívtak ebédre a menekültek. Én azóta 
többször jártam abban a menekülttáborban előtte is, tehát mizerábilisak a 
körülmények és meghívtak mindenkit egy ebédre. Tulajdonképpen ezt csak azért 
mondom el, mert ezekre a közvetlen kapcsolatokra, ha egyszer az embert ez 
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megérinti, jól vigyázzon, mert soha az életben többet nem hagyja békén a dolog. 
Tehát vissza fog menni, oda fog menni, és nem egyszerű. 

Tehát fárasztó, sokba kerül, és hogy mondjam, ha az ember belevág, akkor ez 
egy életre vagy legalábbis egy jó darabig tartó ügy lesz. Bocsánat, hogy ilyen 
személyesre vettem a végét, de most szombaton különben pont Irakba megyünk Böjte 
Csabával, aki nem hagyott békén, hogy ő mindenképpen el szeretne jönni, mert úgy 
érzi, hogy ott dolga van. Szerintem szép lesz, de majd meglátjuk. Ennyi. 

 
ELNÖK: Arra kérjük képviselő urat, hogy vigyázzon Böjte Csaba atyára. 

(Derültség.) 
 
HÖLVÉNYI GYÖRGY európai parlamenti képviselő: De mindent megteszünk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úrnak ezt a hiteles gondolatmenetet és 

azt hiszem, hogy nagyon fontos az országnak, hogy képviselő úr rendelkezik az 
egyházi államtitkársági tapasztalattal, és ezzel a tapasztalattal nyúl hozzá az Európai 
Parlamentben magyar részről ehhez a kérdéshez. Török Tamás helyettes államtitkár 
úré a szó. 

 
DR. TÖRÖK TAMÁS helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Sok kérdésre választ kaptunk, itt a nemzetközi 
szervezetek között, akik tényleg évtizedek óta sokszor folytatják ezt a munkát, 
többször elhangzott az Open Doors neve. Ez a szervezet még a kommunizmus által 
elnyomott egyházakat vizsgálta, és akkor jött létre. Tehát tényleg több évtizedes 
tapasztalatokkal rendelkező szervezeteket hívtunk meg januárban Magyarországra. 
Egyrészt, hogy bemutassuk a munkánkat, és megnézzük, hogyan tudunk előremenni 
a felé a cél felé, hogy minél nagyobb láthatósága legyen a súlyos keleti problémáknak, 
és hogy ezeknek milyen következményei vannak. 

Itt kiemelnék még egy fontos dolgot: szerintem le kell ülni mindazon 
politikusoknak, akik a szívükön viselik ezt a történetet és tényleg valamit hozzá 
tudnak rakni, valami pozitívat. Ahogy hallottuk képviselő urat is, hogy aki oda 
elmegy, az egy picit más szemmel fog mindent látni, mert valós fájdalmat lát, valós 
lehetetlenséget egyébként, mert tegyük hozzá, hogy a mi látogatásunknál is az egyházi 
vezetők egy része azt mondta, hogy jó, lassan felszabadul a településük, de hogy 
menjünk vissza. Egyrészt újjáépítéshez kértek segítséget. Itt egyébként megyek afelé 
is, amit elnök úr említett, hogy milyen együttműködés van, kormányzati 
együttműködés nyilván, mi mindenben elsődlegesen a Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal dolgozunk együtt. A mi közvetlen partnereink az egyházi 
vezetők, de mivel egészben kell kezelni ezt a problémát, ezért nagyon fontosnak 
tartom, hogy a külügybe is például bevigyük az éppen itt lévő pátriárkát. Volt is erre 
példa. Olyannyira közös gondolkodást látunk - és ezt tényleg köszönöm a Külügynek -
, hogy Szijjártó miniszter úr tolmácsolta a Younan pátriárka által elmondottakat, hogy 
nemzetközi segítségre, európai segítségre lenne szükségük egy adminisztratív zóna 
felállítását érintően. A probléma nagy, és nem egyszerű a válasz erre, hogy hogyan 
lehet ezt megadni, de az kell, hogy elmondják, hogy az egyházi vezetők ebben látják 
biztosítottnak a jövőjüket, mert ha nincs vízió a visszatérésre, ha nincs vízió arra, 
hogy hiába segítünk például mi, Magyarország is újjáépíteni az otthonaikat, ha két 
hónap múlva vagy fél év múlva megint betör valamelyik szélsőséges csoport.  

Tehát ők nemzetközi garanciákat is kérnek és szerintem ezen a téren is már 
csak azzal, hogy a Külügyi bizottságban egyből hétfőn, tehát azt hiszem, csütörtökön 
voltunk bent miniszter úrnál, hétfőn már elhangzott az, hogy itt jártak nálunk, 
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beszámoltak a helyzetükről, ilyen nemzetközi vonatkozásai vannak és kérjük ebben is 
a bizottság segítségét. 

Tehát komplex kérdés, együtt megy, és szerintem ezt nem is lehet máshogy 
csinálni. Természetesen itt van az európai parlamenti része is. 

Egyházak. Az egyházak régóta szembesülnek saját maguk felszámolásával, 
tehát ami az egyházak ellen a keleti és főleg az afrikai országokban kezdődött, és 
tegyük hozzá, hogy a misszionáriusokkal kezdődött. Sokkal későbbi az, hogy 
kimondottan politikai fejlemény lett a keresztényüldözés, hiszen sokszor nem a 
gyűlölet, nem a keresztényekkel szembeni gyűlölet, hanem az ő felhasználásuk, az 
elűzetésük megjelenítése üzenet Nyugat-Európának. Valljuk be, hogy politikai foglyok 
is lettek, különösen jellemző ez, és nagyon látható most a koptoknál. A koptok 
többszörösen elmondták, a múlt héten volt itt egyébként ugyanennek a programnak a 
keretében, hogy mondják el közvetlenül ők, hogy mi történik velük. A múlt héten 
egyrészt találkoztam a kairói kopt kulturális központ vezetőjével, aki nagyon 
reménykedik, nagyon várja az ösztöndíjprogramunkat, mert a Stipendium 
Hungaricum ugyan nagyon jól működik, de egy szélesebb körre, és hogy nagyon 
igénylik ezt a speciális kört, hogy tényleg keresztények is beleférjenek a 
továbbtanulási lehetőségbe. Várnak rá, és a Pázmánnyal el is indul egy 
együttműködés a két egyetem között, ami talán hosszabb távon ahhoz is vezethet, 
hogy létrejön egy magyar-egyiptomi egyetem, egy magyar-kopt egyetem Kairóban.  

Akkor beszéltünk ugyanígy a Vatikánról. Nagyon érdekes, minket is nagyon 
érdekel, hogy merre tart Vatikán. Hogy reagál arra, amit mi is hozzá próbálunk tenni 
a keresztényüldözéssel szembeni fellépéshez, pozitív természetesen. Novemberben 
jártunk Vatikánban, akkor a külügyi titkárral is találkoztunk, a külügyminiszterrel, a 
keleti egyházakért felelős bíborossal. A válasz egyértelműen igen. Tehát mindenben, 
amiben segítjük az üldözött keresztény közösségeket, abban természetesen pozitív és 
kimondott és közvetlen, konkrét együttműködést ajánlottak fel. 

Szerintem valamennyire változott a pápa álláspontja, és Stockholmból 
hazatérve például hozzátette azt, hogy miért, migránsok és menekültek között 
különbség van, nem? Tehát érdekes, hogy valami talán változik. 

Ami szerintem még fontosabb lenne, hogy Vatikán még jobban jelezze azt, 
hogy azért biztonsági összetevői vannak ennek a politikának, tehát a szeretet mellett 
nyilvánvalóan a politikusok saját állampolgáraikért való felelősségét is jó lenne, ha 
mondjuk közvetlenül egy mellékmondatban a vatikáni nyilatkozatok is visszatérően 
elmondanák. 

Természetesen a külüggyel való szoros együttműködés, nem tudom, elnök úr, 
hogy esetleg… 

 
ELNÖK: Az 1,2 milliárd felosztása. 
 
DR. TÖRÖK TAMÁS helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tehát említettem azt, hogy az egyházi vezetők bemutatták azt, hogy 
milyen humanitárius tevékenységük van, milyen futó programjaik vannak, és milyen 
már újjáépítési projektjeik vannak. Itt 1-1 millió eurót kapott a szír ortodox és a szír 
katolikus egyház. A szír katolikusok Libanonban vannak és iskolát tartanak fenn 
menekültek számára és ennek a megsegítésére megy ez a primer összeg egyébként, 
mert primer humanitárius segítségről van szó nagyrészt. 

A szír ortodoxoknál munkahelyteremtő és újjáépítési program is benne van a 
humanitárius segítség mellett. Ami számomra egy jelentősebb összeget jelent, és 
szerintem azt a programot mutatja, amiben nem a primer humanitárius segítséget 
tartanám az elsődlegesnek. Természetesen, ha olyan helyzet van, akkor ehhez is 
segíteni kell, hozzá kell járulni, de ami az építkezést illeti, és ami a hosszabb távú 
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megmaradásukat szolgálja, ezért nagyon jó az iskolaprogram, még akkor is, ha ezt az 
egyházak nagyon jól tudják, hogy például egy egyetemépítésnél a szír ortodoxoknak 
egyetemépítési terveik is vannak, ott nemcsak keresztények fognak tanulni. Ők a 
párbeszéd részének tartják azt, hogy az együttélésben muzulmán hallgatóknak is 
biztosítanak helyet.  

Ugyanígy az iskolákban is megjelennek nemcsak keresztény gyerekek, 
miközben a vallásközi párbeszédet természetesen folytatni kell. Nekik, ezeknek a 
vallási vezetőknek nagyon negatív tapasztalataik vannak, ők inkább a civilséget 
támogatják, tehát hogy ezeknek az országoknak az alkotmánya legyen olyan és be is 
lehessen tartatni, mert védelem csak akkor van, ha a sharia változik, mondjuk ha a 
muzulmán egyházi jog válik egy országban meghatározóvá, akkor ott sajnos, már 
keveset lehet csinálni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy fontos végszó volt. Tehát hogy 

azért is fontos a segítségnyújtás, mert abban segítsük a keresztényeket, hogy szolgálni 
tudjanak, adott esetben egy polgári politikai feltételrendszerben, adott esetben 
felekezetsemleges módon, tehát szolgálva ilyen értelemben a többi vallásfelekezetet 
is, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos elvi alapállás a magyar kormányzat részéről. 
Segíteni őket, hogy szolgálni tudjanak. Azt hiszem, hogy ez a végszó 
mindenféleképpen megfelelő. 

Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk a nehéz munkájához, és a bizottság áll 
a rendelkezésére. Mi is örömmel kapcsolódunk be bármilyen diplomáciai jellegű 
tevékenységébe a helyettes államtitkárságnak, talán képviselőtársaim nevében is 
mondhatom ezt. Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több hozzászólás, lezárom a napirendi 
pontot.  

Egyebek 

Az egyebek sorában szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy 
holnap 9-kor bizottsági ülést tartunk, a külügyi törvénynek a részletes vitája szerepel 
a napirendi pontunkon. Tehát holnap, szerda reggel 9 óra, részletes vita, külügyi 
törvény. Kérek szépen mindenkit, hogy legyenek pontosak, és holnap 11-kor pedig a 
grúz külügyi partnerbizottsággal tartunk (Csenger-Zalán Zsolt: Georgiai.) Georgiai 
partnerbizottsággal tartunk együttes ülést, találkozót mind a tárgyaláson, mind pedig 
az ebéden részt lehet venni, kérem, jelentkezzenek a képviselőtársaim, hogyha 
megfelelő nekik az időpont. 

Van-e egyéb bárkinek? (Nincs jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen, az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 46 perc)  
 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
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