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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket, 
köszöntöm alelnök urakat, a bizottság tagjait, kedves vendégeinket. Kiemelten 
szeretném köszönteni nagy tisztelettel Potápi államtitkár urat, Pásztor István elnök 
urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Grezsa István miniszteri biztos urat, aki 
mint miniszteri biztos és mint kormánybiztos is jelen van mai ülésünkön a 
kapcsolódó napirendeknél.  

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Egy hiányzónk van, Kiss 
László képviselő úr jelezte előzetesen a távollétét.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, az, 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

A bizottság egybehangzó döntéssel a kiküldött napirendet elfogadta azzal, hogy 
előzetesen jelezték a résztvevők, hogy szemléltetőeszközt kívánnak igénybe venni, 
tehát szemléltetésre is sor kerül. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10377. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontunk egy 
formai döntés, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számon jegyzett törvényjavaslattal kapcsolatban a dolgunk az, hogy arról döntsünk, a 
törvényjavaslat mely részére vagy egészére kívánunk följelentkezni. Az előző évek 
gyakorlatának megfelelően javaslom a bizottságnak, hogy a törvényjavaslat egészére 
jelentkezzünk fel, azaz az 1-77. §-ra és az 1-9. mellékletre, így a módosító javaslatokat 
nem fogjuk bekorlátozni egy-egy fejezetre, hanem ez a képviselők munkáját 
megkönnyíti. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, akkor szavazzunk arról, hogy bizottságunk a 
költségvetésről szóló törvényjavaslat egészéhez kapcsolódik. Aki ezzel egyetért, az, 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.)  

Nem és tartózkodás nem lévén a bizottság ezt egybehangzó igennel támogatta. 

Parlamenti választások Szerbiában - magyar szemmel 
Előadó: Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára 

Rátérünk második napirendi pontunkra: Parlamenti választások Szerbiában - 
magyar szemmel. Ismételten köszöntöm Pásztor István elnök urat, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnökét és a napirendünknél megjelent Potápi Árpád János 
államtitkár urat, akit abban a minőségében is köszöntünk, nem is vendég, mint 
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alapító elnöke a bizottságnak, mindig szívesen látjuk. Nos, Pásztor elnök úrnak adom 
meg a szót, hogy tájékoztatóját tartsa meg. 

Pásztor István tájékoztatója 

PÁSZTOR ISTVÁN elnök (Vajdasági Magyar Szövetség): Jó napot kívánok! 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a meghívást és a megjelenés 
lehetőségét. Szeretnék pár mondatban beszámolni arról a folyamatról, amelyik 
reményeink szerint talán a holnapi nap folyamán fog befejeződni, ugyanis április 24-
én előrehozott parlamenti választások voltak Szerbiában, rendes tartományi és 
önkormányzati választások voltak. A holnapi nap azért fontos, mert még az országos 
szintű választás tekintetében 15 helyen ismét sor kerül a választások megismétlésére 
különböző formai hibák miatt. Érdemben ez a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a 
magyar politika súlyát nem fogja befolyásolni. Azt fogja befolyásolni, hogy a DSS és a 
Dveri által fémjelzett lista átlépi-e az 5 százalékos küszöböt. Ennek a kérdésnek a 
válasza meg fogja határozni egyrészről azt, hogy ők bekerülnek-e a parlamentbe, 
másrészről, ha nem kerülnek be a parlamentbe, akkor a bekerült parlamenti erők 
mandátumszáma fog változni, de ami a magyar közösség érdekérvényesítő erejét 
illeti, ez a holnapi nap nem lesz erre kihatással. 

Az, ami minden választás nagy kérdése, hogy vajon a választásokat követően a 
határon túl élő magyar közösség meg tudja-e őrizni a politikai súlyát, rendelkezik-e a 
választásokat követően olyan érdekérvényesítő erővel, amelyik a különböző célok 
megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen. Ilyen szempontból azt kell mondjam, 
hogy a 24-ei választás a Vajdasági Magyar Szövetség szempontjából sikeresnek 
minősíthető, függetlenül attól - a Szerb Radikális Pártot és egy újonnan megjelenő 
pártformációt leszámítva -, hogy mi is ugyanúgy veszítettünk a mandátumok számát 
tekintve, mint ahogy mindenki más, aki bekerült a parlamentbe. Nekünk az előző 
választásokon, a két évvel ezelőtti választásokon országos szinten 6 mandátumunk 
volt, most pedig 4 lesz, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a 4 mandátum is 
lehetővé fogja tenni, hogy azt az építkezési folyamatot, amit elkezdtünk évekkel 
ezelőtt, folytatni tudjuk.  

Talán, elnök úr, ha megengedi, végigfutnék a különböző szinteken, de még 
mielőtt ezt megtenném, egy-két lábjegyzetet hadd mondjak el. Ez a választás se 
különbözött az eddigi választások bármelyikétől, ugyanis nem volt még emlékezetünk 
óta olyan választás, amikor a magyar választótestületre ne startoltak volna rá és ne 
indultak volna rá. Mindig változtak a szereplők, de még olyan választás nem volt, 
amikor ez nem lett volna jelenség. Most, ebben a pillanatban, illetve ezen a 
választáson, mivel a Demokrata Párt, amelyik a legnagyobb veszélyt jelentette az 
elmúlt 8-12 évben a magyar választótestület vonatkozásában, jelentős mértékben 
megroggyant, nem volt nekik erejük egy ilyen manőverre. Az, aki úgyszintén ennek a 
folyamatnak a folyamatos része volt, az a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, 
úgyszintén el volt foglalva önmagával, úgyhogy ilyen vonatkozásban nem jelentett 
veszélyt a mi számunkra, nem volt megosztó jellegű, legalábbis olyan mértékben nem 
volt megosztó jellegű, mint ahogy az előző választások folyamán mindig jelenség volt. 
A Szerb Haladó Párt próbálkozott és adott pillanatokban, adott helyeken magyar 
jelölteket indítva új színfoltját jelentette ennek a történetnek, de igazán sok 
szavazatot nem vitt el.  

Az, ami a legnagyobb megosztó erővel bírt ebben a pillanatban, illetve ezen a 
választáson, az a Magyar Mozgalom–VMDK horvát párt által alakított koalíció, 
amelyik megpróbálkozott a választás minden szintjén valamilyen formációban 
szerephez jutni. Azt kell mondjam, hogy sok mindent láttunk már, de a károkozási 
szándéknak ilyen formájú megjelenésével ez idáig még nem találkoztunk. Itt a 
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bizottság előtt el kell mondjam, hogy április 24-ével a Vajdasági Magyar Szövetség 
vonatkozásában befejeződött az a körülbelül egy évig tartó puccskísérlet, amelyik 
jelentős erőket vont el tőlünk, és amelyik azt eredményezte, hogy két nekifutásban, 
két lendületben először 90 embert zártunk ki, utána pedig 80-an kiléptek a Vajdasági 
Magyar Szövetségből. Azt gondolom, hogy nincsen párt, itt Magyarországon sincs 
párt, amelyik meg tudja engedni önmagának azt a luxust, hogy vezető pozícióban levő 
emberek civil szervezetet szervezve bejelentik, hogy a saját pártjuk ellen indulnak a 
választásokon. Nem hiszem, hogy van olyan párt, amelyik ezen úgy tud túllépni, 
mintha semmi nem történt volna.  

A kizárásokra nem azért került sor, merthogy mást gondoltak bizonyos 
ügyekről, hanem azért, mert bejelentették, hogy a saját pártjuk ellen fognak indulni a 
választásokon. Ezt követően került sor azoknak a lépéseknek a megtételére, amelyek 
eredményeképpen 24-én szembetalálkoztunk egymással elsősorban tartományi, 
illetve önkormányzati szinten. Ami az országos szintet illeti, országos szinten nem 
tudtak listát állítani, mert nem tudták összegyűjteni a szükséges 10 ezer támogató 
aláírást, amely a bíróság által hitelesített 10 ezer támogató aláírás.  

Ugyanakkor szeretném itt elmondani a bizottság előtt, hogy ipari méretű 
bírósági okirat-hamisításba keveredtek, mintegy 1600 hamisított aláírást próbáltak 
becsempészni a 10 ezerbe, olyan szégyent hozva a vajdasági magyar politikára és 
általában a nemzetpolitikára, amilyennel az elmúlt 25 évben nem találkoztunk. Ennek 
a vizsgálata és büntetőjogi lecsapódása, azt gondolom, hogy az elkövetkező heteknek, 
hónapoknak a története lesz, de azok, akik folyamatosan a szólásszabadságért, a 
demokráciáért, a jogállamiságért ágáltak jogprofesszorként, elismert ügyvédként, 
közéleti szereplőként, egyértelműen összetalálkoztak, összedörgölődztek, 
összefeküdtek olyanokkal, akik üzletet csináltak az ipari méretű okirat-
hamisításokból.  

Ami a tartományi szintet illeti, ott listát indítottak, egy magyar-horvát listát, és 
ezzel a magyar-horvát listával 2 mandátum birtokába jutottak. Ez ebben a pillanatban 
azt jelenti, hogy országos szinten a Vajdasági Magyar Szövetségnek 4 mandátuma 
van, tartományi szinten a Vajdasági Magyar Szövetségnek a partnereivel együtt - ez a 
VMDP, illetve a Magyar Egység Párt - 6 mandátuma van, a VMDK horvát pártnak 
pedig 2. Önkormányzati szinteken pedig a Vajdasági Magyar Szövetség a partnereivel 
együtt 25 önkormányzatban indult - nem volt önkormányzat, ahol magyar ember él, 
és ahol nem volt listánk -, 111 önkormányzati mandátumhoz jutottunk. 
Érdekességként szeretném elmondani, hogy ahol soha nem volt mandátumunk, mint 
például Bács és Pancsova, ott a maroknyi magyar közösség listát tudott állítani és 
embert tudott bejuttatni a képviselő-testületbe. 

A különböző formációban megjelenő Magyar Mozgalom, VMDK horvát párt, a 
Demokrata Párttal együtt, a Demokrata Párt támogatásával, a Demokrata Párt 
listáján összesen 31 mandátum birtokába jutott. Ebből a 31-ből például - csak az 
illusztráció kedvéért hadd mondjam el - Szabadkán, ahol polgárok csoportjaként 
indultak magyar politikai alternatívaként, a listán szereplők 40 százaléka magyar, 60 
százaléka horvát, szerb, bunyevác és más nemzetiségű volt, és a 11 hely, amit 
megszereztek, ugyanilyen arányban osztódott. 

Mindent összevetve azt gondolom, hogy egy hihetetlen nagy csatának a vége 
felé járunk, egy olyan csatának a vége felé, amire lélekben föl voltunk készülve, de a 
mocsokmennyiség áramlására ilyen mennyiségben nem voltunk fölkészülve. Arra se 
voltunk fölkészülve, hogy e mögé az erő mögé olyan mértékben sorakoznak föl 
különböző támogatási forrásokkal olyanok, akik abban érdekeltek, hogy a vajdasági 
magyar politika meggyöngüljön, mint ahogy azt láttuk. A Rockefeller Alapítványtól 
kezdve sorolhatnám a palettát, akik megjelentek pénzzel, fegyverrel, paripával annak 
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érdekében, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség gyöngüljön. Ezeknek az uraknak az 
volt végül is a nem titkolt szándéka, hogy csapást mérjenek a Vajdasági Magyar 
Szövetségre. Azt szeretném itt most elmondani, hogy ezt a folyamatot túléltük, a 
Vajdasági Magyar Szövetség letisztult, mára, meggyőződésem, hogy erősebb, mint 
amilyen volt. Ezt nem azért mondom, mert általában ilyeneket szoktak mondani, 
hanem azért, mert egy választásra való fölkészülési fázisban, fegyelmi eljárásokat 
folytatva, mocsokhadjáratnak kitéve ilyen eredményt tudtunk produkálni.  

Ami a számokat illeti, azt szeretném elmondani, hogy nagyságrenddel 
kevesebb szavazatot kaptunk, mint amennyi 2014-ben volt az előrehozott parlamenti 
választásokon. A tények a következők: egyrészről a mi fölmérésünk alapján, 
terepismeretünk alapján mintegy 10-12 ezerrel vagyunk ma kevesebben, mint 2 évvel 
ezelőtt voltunk - ezek olyan emberek, akik valahol külföldön vállalnak munkát és 
életszerűen nem ott élnek már -, másrészről ez a helyzet aránylag sok szavazatot vont 
el, és aránylag sok embert bizonytalanított el. Ennek eredményének tudom be azt, 
hogy mintegy 15 ezerrel kevesebb szavazatot kapott listánk, mint 2 évvel ezelőtt. 

Mindent összevetve, ezzel a parlamenti erővel és azzal a választásokat 
megelőző elvi megállapodással, amelyik azt eredményezheti, hogy folytatni tudjuk a 
Szerb Haladó Párttal az együttműködést országos szinten, tartományi szinten és 
önkormányzati szinteken, azt gondolom, hogy nem fog gyöngülni az érdekérvényesítő 
erőnk, ebből a pozícióból is meg tudjuk fogalmazni a koalíciós megállapodásoknak 
azokat az elemeit, amelyek egyfajta folytatást jelentenek az építkezés vonatkozásában. 
Ezzel kapcsolatban elvi jellegű beszélgetések már voltak köztem és Vučić között, az 
elkövetkező napokban várható ezeknek a beszélgetéseknek a folytatása.  

Úgyhogy mindent összevetve, én azt gondolom, egyrészről igaz az, hogy jobb 
eredményre számítottunk, másrészről pedig, amikor az ember végignézi, hogy milyen 
csatán ment keresztül, akkor nem lehet elégedetlen az elérttel, harmadrészről pedig 
azt gondolom, hogy ebből a pozícióból is folytatni tudjuk azt a fajta építkezést és 
politizálást, amit az előző időkben elkezdtünk, s el fog érkezni az a pillanat, amikor 
mindenkinek bizonyítania kell. Azt gondolom, hogy bizonyítani tudunk, bizonyítani 
tudjuk azt, hogy azt, amit a programban meghirdettünk, meg tudjuk valósítani, azok 
pedig, akik arra rendezkedtek be, hogy a választást arra használják ki, hogy 
gyöngítsenek bennünket, azok szembetalálkoznak önmagukkal, hogy teljesíteniük 
kell, és nem tudom, hogy ezt hogyan fogják tenni, mert gyakorlatilag a közösségnek 
azt az erejét vagy azt a támogatását minden szinten ellenzéki pozícióba fogják 
sodorni; ez a nemzetrontás klasszikus példája. Nem lehetnek olyan egyéni, 
kiscsoportos érdekek, amelyek olyan irányba mozgatják a politikát, a határon túli 
magyar politikát, ami ekkora károkat okoz.  

Egészen biztos, hogy az elkövetkező hetekben-hónapokban el kell takarítani a 
törmeléket és sok dolgot újra kell építeni. Itt a bizottság előtt szeretném elmondani, 
hogy családokon belül keletkeztek konfliktusok, amiket gerjesztettek. Barátságok 
szűntek meg, szomszéd gyerekek szűntek meg egymással játszani, mert a szülők egyik 
része VMSZ-es, a másik része mozgalmas. Azt gondolom, hogy olyan történeteknek 
voltunk a szemtanúi, amik soha többet nem ismétlődhetnek meg se nálunk, se 
máshol. Az emberi gyarlóságnak, azt gondolom, hogy ezt a fajta határát nem szabad 
legitimálni a közéletben. 

Sok programunk van folyamatban, sok mindent csináltunk az elmúlt 8-10 
évben azokkal együtt, akik egy adott pillanatban hirtelen kevésnek tartották a 
demokráciát, akik úgy gondolták, hogy minden összedőlt abban a pillanatban, amikor 
ők nem abban a pozícióban vannak, amiben azt megelőzően voltak. Nekünk az a 
dolgunk, hogy ennek a fölhatalmazásnak a birtokában - mert mi vagyunk a legitim 
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érdekérvényesítő ereje a vajdasági magyar közösségnek - ebből a pozícióból kell 
építkeznünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e 

szólni. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 

Potápi Árpád János kiegészítése 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen.  

Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! 
Örülök annak, hogy erre a beszámolóra vagy tájékoztatóra a mai bizottsági ülésen sor 
kerülhet. A magam részéről csak annyit szeretnék elmondani, hogy mind a 
köztársasági, mind a tartományi, illetve az önkormányzati szinten lezajlott szerbiai, 
illetve vajdasági választások azt bizonyították, minden nehézség ellenére a vajdasági 
magyarság markánsan bizonyította azt, hogy megmaradt, élni akar és politikai 
szinten is meg akar mutatkozni, illetve bizonyítani akarja azt, hogy ahol bármilyen 
arányban jelen van a tartomány, illetve Szerbia életében, ott politikai 
érdekképviseletet is el akar látni.  

Amikor autonómiáról, illetve autonómiákról beszélünk, akkor talán az egyik 
legfontosabb dolog az, hogy maguk az érintettek akarják-e ezeket az autonómiákat. 
Tudjuk, hogy különböző szintjei vannak ennek a folyamatnak. Úgy gondolom, hogy az 
itteni magyarság nagyon ékesen bizonyította azt, hogy a saját jogaiért ki tud állni és 
vállalja a megmérettetést. Nyilván minden választáshoz az kell, hogy a választások 
előtt eltelt ciklusban - ez akár 2 vagy 4 év vagy több évet is jelenthet - azt a munkát el 
kell végezni, amire felhatalmazták a választók a győztes pártokat. Azt gondolom, hogy 
a VMSZ az előző időszakban bizonyította azt, hogy ezt a munkát elvégezte, látjuk, 
hogy milyen eredményeket értek el a köztársasági, tartományi és a helyi 
önkormányzati szinteken, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ebbe nemcsak a VMSZ 
mint párt jelent meg, hanem mellette megjelent a Magyar Nemzeti Tanács is, 
amelynek a tagságát 85 százalékot meghaladóan szintén a VMSZ adta.  

Történelmi előrelépés zajlott le a két ország viszonyában az előző években. Ha 
a történelmi megbékélésre gondolunk, amely a francia-német történelmi példa 
mintájára indult el - ezt szoktuk analóg módon használni akár a magyar-szerb 
viszonyra is -, sosem gondoltuk volna azt, hogy a két ország kapcsolatrendszere ilyen 
gyorsan és ilyen látványosan tud megjavulni. Sok mindent lehetne itt említeni, de azt 
mindenképpen el kell mondanunk, hogy ez nem valósult volna meg úgy, ha ebben a 
folyamatban nem lett volna ott a VMSZ, illetve Pásztor István személyesen, és ezt a 
folyamatot ne támogatta volna, illetve ne tett volna meg mindent annak érdekében, 
hogy erről be tudjunk számolni, illetve el tudjuk mondani. 

Azt gondolom, óriási munkát végeztek, és ennek kézzel fogható eredményei 
vannak. A magyar kormány az előző években mindig kinyilvánította azt, hogy a 
Vajdaságban, illetve Szerbiában a magyar kormány stratégiai partnere, szövetségese a 
VMSZ. Ezt megtettük a kampányban is és megtesszük természetesen a választások 
után is. Nem rejtettük véka alá ebbéli felfogásunkat és azt sem rejtettük véka alá, hogy 
a másik oldalon megjelenő politikai képződménynek egyáltalán a megjelenését is 
helytelenítjük, károsnak tartjuk, nemzetellenesnek tartjuk. Ezt mindenhol 
elmondtuk, természetesen a választások után is elmondjuk.  

Tipikus liberális, baloldali formációról van szó, amely csak addig liberális, 
amíg az ember elfogadja az ő politikai és egyéb szándékait, és miután valaki ellent 
mer nekik mondani, akkor azonnal bekeményedik és a liberalizmusnak minden 
ismérvét nélkülözi. Tipikusan az a példa, amit Oroszországban is akár 1917 után 
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láttunk, hogy a bolsevikok, akik egyébként kisebbségben voltak, önmagukat 
bolseviknak nevezték el; itt is hasonló zajlik le. Kicsit, azt gondolom, ez a választás 
egyfajta előválasztása is volt a 2018-as magyarországi választásoknak, mindazt, amit 
ott kicsiben kipróbáltak, fel kell készülni arra, hogy nagyban majd itt is el kívánják 
játszani. Az érdekessége az, hogy akik a formáció magját alkották - az előző egy évet 
leszámítva -, az előző években semmilyen jelét nem mutatták annak, hogy akár a 
VMSZ politikájával, akár pedig a tetteivel ne értettek volna egyet, hiszen a vezetését 
alkották ennek a pártnak, és a nagy többségét - 90 valahány százalékát - minden 
dolognak meg is szavazták. Egyéni és más érdekekből léptek ki az utolsó pillanatban, 
illetve nyilvánultak meg. 

Az, hogy egy óriási méretű csalássorozatot végeztek el közvetlenül az indulás 
előtt, azt gondolom, nemcsak a szerbiai, hanem egyáltalán a Kárpát-medencei 
választások történetében sem volt még hasonlóra példa, és nem egy-két esetről van 
szó, hanem 1600-ról, tehát ipari méretekben csinálták a csalásokat. Azt gondolom, 
nyilván tipikus liberális felfogás az, hogy ha nem megy úgy, hogy összeszedjük ezeket 
az ajánlásokat, akkor majd legyártjuk, csak a pecsét idő közben már megszűnt, erre 
jobban kellett volna figyelni. Úgy gondolom, hogy ez a folyamat másutt is megvan, a 
múltkor hallottam egy ilyet, hogy „hidasodás”. Nem biztos, hogy jó vagy szép a 
fogalom, de tipikus példája a megosztásnak, sőt ezt sokkal károsabbnak ítélem meg, 
mint a felvidéki folyamatot. Nem tudom, hogy sikerült-e a választásokkal ezt lezárni.  

Az is intő jel, hogy kik jelentek meg az új mozgalom mögött, kik támogatták ezt 
és milyen szándékaik voltak erre. Nyilván a szándék az, hogy fizikai értelemben is fel 
kell számolni a magyarságot Szerbiában, illetve Vajdaságban, és mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy minél többen költözzenek el, hagyják el a szülőföldjüket, 
illetve, akik még ott maradnak, politikai szempontból semmilyen súlya ne legyen 
ennek a közösségnek. Erre ment ki ez a választás, és ami sajnos egy nagyon szomorú 
tény, hogy ezt nem a szerbek vagy nem a szerb hatalom idézte elő, hiszen pont 
ellenkezőleg, ők pozitív módon álltak a választásokhoz, illetve a VMSZ-hez, hanem 
saját nemzetünkön belül léptek fel ezek az erők.  

A magam részéről is szeretnék gratulálni a VMSZ-nek, szeretnék gratulálni 
Pásztor István elnök úrnak. Úgy gondolom, hogy mind az előző években megtettek 
mindent azért, hogy a magyar közösséget szolgálják, nagyon nagy eredményeket értek 
el, talán a nemzetrészek közül az elmúlt egy-két évben ők léptek a legnagyobbat előre, 
ezért mindenképpen csak dicséret illeti őket. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben is a 
magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa őket, illetve 
támogassa a vajdasági magyarságot abban, hogy a szülőföldjükön tudjanak 
boldogulni, illetve ott tudjanak megmaradni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
A bizottsági tagoké a szó, kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Elsőként 

jelentkezett Szabolcs Attila alelnök úr. 
 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem kérdezni szeretnék, 

csak gratulálni szeretnék én is az ilyen nehéz körülmények között elért eredményhez. 
Nagyon szomorúan hallottam - persze nem egyedi eset, hiszen körben az elszakított 
országrészeknél ez a helyzet -, hogy milyen problémák merültek fel, úgyhogy egyedül 
talán Kárpátalján, a múlt évi választásokon volt egy üdítő kivétel, legalábbis 
Beregszászon, illetve a megyében össze tudtak fogni a magyar szervezetek, magyar 
pártok. Csak sok sikert kívánok, elnök úr, nektek, és további sok erőt ezekhez a belső 
küzdelmekhez is, mert sajnos nem valószínű, hogy ennek most ezzel így vége lett.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászóló, kérdező? (Jelzésre:) Szávay 

István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Üdvözlöm tisztelettel elnök urat, államtitkár urat. Nehéz egy ilyen beszámoló 

után megszólalni, de megpróbálom. Kezdem azzal, hogy amikor a bizottsági ülésre 
készültünk, akkor itt valaki nem mondott igazat, elnök úr. Az önnel való 
levelezésemben arról volt szó, a szerbiai parlamenti választásokról lesz szó, vagy 
pedig a másik megoldás, hogy elnök urat hoztuk olyan kellemetlen helyzetbe esetleg, 
hogy vele nem közöltük, hogy most a parlamenti választásokról akarunk beszélgetést, 
és mondjuk, a tartományiról vagy az önkormányzatiról nem.  

Nagyon sok mindent fölírtam magamnak, de lehet, hogy nem fogok mindent 
megkérdezni. Úgy gondolom, hogy egy választás elsősorban a szavazókról szól, s a 
politikai erőket a magyar emberek legitimálják a saját szavazataikkal. Ha egy párt 
bármilyen jól végzi a saját munkáját és tőle a szavazóinak egy jelentős része - jelen 
esetben egynegyede - elpártol, akkor azzal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy egy 
pártnak saját maga számára is fel kell tennie kérdéseket. Sajnálom, hogy elnök úr a 
politikai ellenfeleinek az ostorozása közben ezeket a kérdéseket nem tette fel vagy 
legalábbis itt előttünk nem válaszolta meg, mert bizonyára van oka annak, ami 
önöknél történt, ami a magyar közösség számára nem feltétlenül jó, ezt egyébként én 
sem gondolom máshogy.  

Azt mondta elnök úr, hogy önök a legitim politikai erő. Én úgy gondolom, hogy 
az a legitim politikai erő, akinek a választók legitimitást szavaznak. Délvidéken nem 
egy, hanem két legitim politikai erő van, tetszik önöknek vagy nem, a délvidéki 
magyarok 25 százaléka egy másik politikai pártra szavazott. Ezt lehet elemezgetni, 
hogy mi történt, bizonyára sok igazság van abban, amit ön elmondott, de ettől 
függetlenül a tény az tény. Ezen a bizottsági ülésen most láthatóan bizottságunknak 
és elnök úrnak nem az volt a feladata és a célja, hogy a délvidéki választások 
eredményeit elemezzük, hanem az, hogy politikai színpadot ácsoljunk, és egy 
kampányrendezvénnyé silányítsuk a Nemzeti összetartozás bizottságát, amit 
egyszerűen méltatlannak tartok saját magunkhoz. 

A stratégiai partnerek, államtitkár úr, én úgy gondolom, azok a magyar 
emberek. Minden régióban a magyar embereknek kellene lenniük a magyar kormány 
stratégiai partnereinek, és azoknak a szervezeteknek, melyeket a magyar emberek a 
választásokon megbíznak. Amit mi most itt művelünk, amit önök művelnek, annak az 
az üzenete, hogy önök kirekesztik a nemzetből azokat, akik nem hajlandók arra a 
szervezetre szavazni, akit önök támogatnak.  

A vegyespártozás, ami egyébként a VMSZ esetében is felvet kérdéseket - elnök 
úr, önöknek is vannak szerb tagjaik, nem kevés, a belgrádi alapszervezetüknek van 
300 tagja, 3-an beszélnek magyarul, ez, nem tudom, hogy fér bele a magyar 
érdekképviseletbe, de legyen -, a vegyespártozás egyetlenegy célt szolgál most, és ez 
legyen világos, beszéljük meg itt, annak az előkészítését, hogy önök a különböző 
magyar nemzetpolitikai fórumokból és együttműködési fórumokból a 
vegyespártiságra való hivatkozással ki tudják zárni azt a szervezetet, amelyiknek én 
most nem akarok a fogadatlan prókátora lenni, és higgyék el, kicsit kellemetlenül 
érzem most magam ebben a helyzetben, de önök ezt a szervezetet ezekből a 
nemzetpolitikai fórumokból akarják kizárni.  

Csak egy-két kérdésem hadd legyen az elhangzottak kapcsán! Én úgy 
gondolom, államtitkár úr azért bőven túltolta a biciklit, hogy most közkeletű 
hasonlattal éljek. Tehát odáig ne jussunk már el, hogy bármilyen problémáink vannak 
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és bármilyen politikai ellentétek vannak, a magyar emberektől és a magyar 
politikusoktól a saját magyarságukat megvonjuk. Ezek az emberek, Pásztor elnök úr, 
éveken keresztül, sőt évtizedeken keresztül az önök pártját erősítették. Akkor nem 
voltak még nemzetellenesek? Amíg a VMSZ-ben voltak, addig még nem törekedtek a 
magyar közösség felszámolására, csak mióta onnan kiléptek vagy önök kizárták őket? 
Amelynek a jogosságáról nyilván nem nekünk kell beszélni - persze, a saját pártja 
ellen ne induljon el senki, ebben nyilván önnek igaza van -, csináltak egy másik 
pártot, megszerezték a magyar szavazók negyedének a bizalmát. 

Azt szeretném kérdezni elnök úrtól, én úgy gondolom, hogy a vajdasági 
magyarságnak igenis csökkent a súlya, tehát 6-ból 2 mandátum elvesztése, a 
mandátumok egyharmadának az elvesztése, az igenis politikai súlycsökkenés. Ezt 
sokféleképpen lehet magyarázni, de a politikai súly megtartásának, én úgy gondolom, 
hogy nem. Arról nem is beszélve, hogy köztársasági szinten nem volt verseny, és 
köztársasági szinten a VMSZ mégis elveszített 20 ezer szavazót. Tartományi szinten, 
ahol volt verseny, viszont erősödött a magyar érdekképviselet, tartományi szinten 
önök veszítettek 1 mandátumot, az MM-VMDK pedig szerzett 2-t. Köztársasági 
szinten, a parlamentben, ahol volt verseny, ott most 1-gyel több magyar képviselő 
van, még akkor is, hogyha önök ezeknek az embereknek most hirtelen a magyarságát 
megkérdőjelezik. Ez számomra nem azt jelenti, hogy az ártott volna a magyar 
képviseletnek. 

Ebből adódik a legfontosabb kérdés - és itt azért a választói elvárásokra is 
tessék tekintettel lenni -, hogy mi lesz azokban a községekben, elnök úr, ahol magyar 
önkormányzat jöhetne létre - például Zentán és Kanizsán -, ahol önöknek és ennek a 
pártszövetségnek megvan a tanácsban a többsége, de a hírek szerint önök mégis arra 
készülnek, hogy a haladókkal fogjanak össze ezekben a városokban. Nem érzi-e azt, 
elnök úr, hogy ezzel a magyar nemzetpolitika egyébként most ön által is hivatkozott 
egyik legfontosabb sarokpontját, az etnikai elv feladását valósítják meg, vagy 
legalábbis ezt a sarokkövet kezdik ki akkor, amikor egy önkormányzatban tiszta 
magyar többséget lehetne létrehozni, magyar önkormányzati vezetőket odaállítani, 
fejlesztésekről, támogatásokról, munkahelyekről dönteni. Zentán vagy 
Magyarkanizsán át kell-e adni ezt a lehetőséget a szerbeknek? Jó-e ez?  

A másik, utalt a kormányra kerülés esélyére. Én a magam részéről - és ezt 
tényleg a legőszintébben mondom - őszintén szorítok ennek, és úgy gondolom, hogy 
jó és helyes lenne a magyar közösségnek, ha önök érdemi kompromisszumok és 
eredmények mellett a kormányzásban részt tudnának venni. Lehet-e, eljött-e már az 
ideje, hogy erről valamit tudjunk beszélni? Itt elnök úr nyilván még a helyzetre való 
tekintettel nagyon helyesen fogalmazott ezzel kapcsolatban, de mégis lehet-e tudni 
egy-két konkrétumot, hogy mik a VMSZ feltételei a kormányra lépéshez vagy a 
magyar közösség számára megtett ígéretek a szerbek részéről. Tehát mi az a keret, 
amire azt tudja mondani a VMSZ, hogy igen, ezért megéri kormányra menni.  

Lát-e esélyt, elnök úr, arra, hogy ha nem is a koszovói szerb autonómia 
mintájára, de legalább olyan irányban tovább lépve a délvidéki magyarság is vagy a 
magyar autonómia is kaphat olyan jogosítványokat, amilyeneket a szerbek. Ezek 
egyébként nemzetközi szinten is példátlanul erős jogosítványok, ezt tudjuk, de ezt egy 
olyan helyzetben sikerült kivívni, mégis van rá precedens, ráadásul Szerbián belül. 
Lát-e erre elnök úr lehetőséget, hogy az önrendelkezésnek egy újabb szintjét a 
délvidéki magyarság akár ezzel kapcsolatban el tudja érni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szászfalvi László alelnök úr! 
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SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Néhány mondatban szeretnék reagálni Szávay képviselő úr hozzászólására.  

Tisztelt Képviselőtársam! Nem az a méltatlan helyzet, amelyről ön beszélt, 
hanem az a méltatlan, ahogyan a Jobbik képviselőjeként beszélt a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnökével, elnökéről és az ő munkájáról. Azt gondolom, hogy ez körülbelül 
ahhoz a jobbikos akcióhoz hasonlatos, ahogyan Gaudi-Nagy Tamás a Kossuth téren 
hergelt Pásztor István elnök úr ellen. (Szávay István: Ez a méltatlan, és szerintem ne 
menjünk tovább ezen az úton!) Gaudi-Nagy Tamás akkor a Jobbik politikusa volt és a 
Jobbik kiállt mellette. (Szávay István az asztalra csap. - Nem állt ki mellette! Ne 
haragudjon, elnök úr, nem állt ki mellette!) Én nem vagyok elnök, bocsánat! 

 
ELNÖK: Bocsánat! Figyelmeztetem Szávay képviselő urat. 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Szávay képviselő úr, 

tessék szíves visszafogni magát! (Szávay István: Nem állt ki mellette! Ne hazudjon!) 
De, de így történt. (Szávay István: Nem állt ki mellette, alelnök úr, ne hazudjon már 
a bizottsági ülésen!) Így történt, Szávay képviselő úr, semmiféle elhatárolódás nem 
történt. (Szávay István: Ez nem igaz, mert azonnal felhívtam én is és Vona Gábor is 
az elnök urat. Ne haragudjon, kérjen bocsánatot, és ne hazudozzon itt a bizottsági 
ülésen!) Szávay képviselő úr hozzászólása hemzsegett egyébként az 
ellentmondásoktól (Szávay István: Rendben, akkor beszéljünk erről!), így van, és azt 
szeretném jelezni, hogy ez szerintem elfogadhatatlan és méltatlan. Azt gondolom, azt 
kell látnunk, hogy Szávay képviselő úrnak nincsen morális alapja ilyen hangon 
beszélni Pásztor István munkájáról és a VMSZ munkájáról. Akkor lenne morális 
alapja, ha Szávay képviselő úr ott élne a Vajdaságban, életvitelszerűen ott élne, ott 
végezné a munkáját és ott megengedhetne magának olyan politikai vitát, amely, azt 
gondolom, jelen pillanatban nem méltó ezen a bizottsági ülésen.  

Azt gondolom, hogy egy határon túli nemzeti közösség életében minden 
politikai vitán felülálló alapvető cél és alapvető szempont az egység, a nemzeti egység. 
Az a hangnem, ahogyan Szávay képviselő úr beszél a VMSZ-ről és Pásztor István 
munkájáról, ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy finoman fogalmazzak. Olyan 
embereket vádol meg, akik az elmúlt évtizedekben ezért a nemzeti egységért 
dolgoztak, ezért a nemzeti egységért tettek… (Szávay István: Mivel vádoltam, 
alelnök úr, ne haragudjon?) Hadd folytassam már, kedves képviselőtársam, én 
végighallgattam önt nagyon türelmesen, nyugodtan, hadd mondjam el én is, lehet 
reflektálni természetesen ezekre a gondolatokra.  

Tehát azt gondolom, ha azt szeretnénk, hogy a határon túli nemzeti 
közösségeink megmaradjanak, a határon túli nemzeti közösségeink ne csak 
megmaradjanak, hanem perspektíva legyen számukra, jövőt építsenek, ennek a 
fundamentális alapja az egység, a nemzeti egység. Azt gondolom, hogy a VMSZ ezért 
tett rengeteget, minden mostani vitán felülálló módon, és engedjük meg, hogy az a 
gondolkodásmód, amit Pásztor István elnök úr itt elmondott nekünk, az egy legitim 
gondolkodásmód, ne kérdőjelezze meg ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta 
évtizedes, több évtizedes tapasztatot és az ottani helyzet ismeretében elmondottakat. 
Azt gondolom, hogy csak ez teremtheti meg a vajdasági magyarság megmaradását és 
a jövő zálogát.  

Tehát én nem tudom elfogadni azt, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága 
ülésén ilyen módon és ilyen hangnemben lehessen számon kérni egy határon túli, 
jelen esetben egy vajdasági magyar politikai vezetőt, aki, azt gondolom, az elmúlt 
évtizedek során nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a vajdasági magyar 
közösség éljen, megmaradjon és a nemzeti céljainkat meg tudják és meg tudjuk 
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valósítani. Azt gondolom, hogy a stabil és egységes nemzeti keretek, nemzeti 
közösségi keretek és politikai keretek adják meg azt a lehetőséget vagy teremtik meg 
azt a feltételt, hogy egy nemzeti alapú gazdasági fejlődés és revitalizáció is 
megvalósulhasson a Vajdaságban.  

Az a munka, amelyet az elmúlt években, évtizedekben Pásztor István elnök úr 
vezetésével a VMSZ elvégzett, ez a munka teremtette meg annak a feltételét, hogy 
most arról beszélhessünk egyáltalán, hogy többek között egy 50 milliárdos nagy 
gazdaságfejlesztési program is megindulhasson a Vajdaságban. Ha ezt a munkát 
Pásztor István elnök úrék nem végezték volna el az elmúlt esztendőkben, akkor 
semmiféle alapunk nem lett volna ahhoz, hogy ezt a gazdasági fejlődést és ezt a - 
nevezzük úgy - nemzetmegtartó vagy nemzettest-megtartó fejlesztési programot el 
tudjuk indítani. 

 Tehát én azt gondolom, az az alapvető feladatunk, hogy a nemzeti egységet 
megőrizzük, arról nem is beszélve, hogy nem hiszem, hogy itt a Nemzeti összetartozás 
bizottságában akár fogadatlan prókátorának is kell lenni egy-egy képviselőnek olyan 
mozgásoknak, olyan folyamatoknak, amelyek kifejezetten azzal a céllal jöttek létre, 
hogy egyéni vagy csoportérdekek alapján a nemzeti egységet felborítsák, és ezt 
széttörjék.  

Én magam is szeretnék gratulálni Pásztor István elnök úrnak és megköszönni a 
munkájukat, és azt kívánom, hogy az elhatározott, kitűzött célokat sikerüljön 
megvalósítani és továbbra is a nemzeti egység megmaradásán, az ottani vajdasági 
nemzeti közösségünk egységének a megmaradásán dolgozzanak. Sok sikert kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Szávay István és 

Petneházy Attila jelentkezik.) Petneházy Attila képviselő úr! 
 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelettel köszönöm meg én is a beszámolóját elnök úrnak, államtitkár úrnak 

is. Talán egyfajta együttgondolkodást is elindított Szászfalvi alelnök úr, azt hiszem - 
elnézést, hogy egyfajta sajátos egyéni teóriával állok elő -, de nem véletlen-e az, hogy 
éppen most ütötte föl magát egy olyan erő, amely az elnök úr által ecsetelve is 
szembefeszült a VMSZ-szel. Nem véletlen-e, hiszen pontosan a Szászfalvi alelnök úr 
által ecsetelt több évtizedes munka mennyi mindent ért el, milyen nagyszerű volt 
ennek most a farvizére ráülni és ezen szerzett muníciók mögül kiugorva elindulni 
azon az úton, amit elnök úr is elmondott, és államtitkár úr is elmondta azért, hogy 
igencsak pozitívan alakulnak, szinte nem vártan a szerb-magyar kapcsolatok, ez a 
pillanat is talán egy olyan, amikor most már a sok-sok elért eredményt kihasználva 
lehetett szerencselovagoknak is felütni a fejüket. Nem tudom, hogy mennyire van ez 
távol a valóságtól, amit itt elmondtam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Más kérdés, hozzászólás? (Szávay István és 

Alexov Lyubomir jelentkezik.) Aki még nem volt. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószóló úr! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 
A magam részéről csak gratulálni szeretnék elnök úrnak és a VMSZ-nek. Mi, a 

magyarországi szerb közösség és a vajdasági magyar közösség, illetve a párt és a 
nemzeti tanács hosszú évek óta tudunk együttműködni, és mind a kettőnk érdeke az, 
ha a magyar és a szerb viszony jól alakul, és úgy gondolom, hogy ezek a mostani 
választások mind a három szinten ezt tovább erősítették. Annak ellenére, hogy itt 
hallottuk, csökkent ugyan a magyar képviselők száma a szerb parlamentben, én elnök 
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úrral értek egyet, hogy azzal a választási kampányban kialakított koalícióval és 
együttműködéssel, úgy gondolom, hogy az érdekérvényesítés nem gyengül. 
Amennyire én a sajtóból tudom, a szerb politika is elkötelezett a magyar nemzeti 
kisebbség támogatásában Szerbia, illetve a Vajdaság egész területén, mi pedig itt, a 
hazai szerbek is haszonélvezői vagyunk ennek a kapcsolatnak. Mi csak bízni és 
biztatni tudjuk elnök urat, hogy folytassa tovább ezt a politikát, és kérjük is egyben - 
mert a sajtóhírekből azt is lehet tudni, hogy komoly pozíciót kaphatnak, illetve 
kapnak talán a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a parlamentben -, hogy 
mindenképpen legyen szószólója az ottani és az itteni érdekeknek a szerb 
parlamentben is.  

Talán még egy fél mondat a végére, hogy azért mi, szószólók tudjuk méltatni és 
értékelni az olyan választási rendszert, ahol az adott nemzeti kisebbség, nemzeti 
közösség létszámához igazítottan nem egy szószóló, hanem több teljes jogú képviselő 
is bekerülhet a nemzeti parlamentbe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Szávay 

képviselő úr! Mielőtt Szávay képviselő úrnak megadom a szót, arra szeretném kérni - 
egyrészt direkt vártam meg, míg más hozzászólók is szót kaphatnak, és ön ismételt 
hozzászólásával kvázi egy következő kört kezd, ez az idő talán alkalmat adott arra, 
hogy ön is egy kissé lehiggadjon -, mint az ülést vezető elnök figyelmeztetem önt, 
hogy eddig azért nem volt szokás nálunk a közbekiabálás, az asztalcsapkodás meg 
végképp nem, arra kérem önt, hogy hozzászólását majd úgy legyen szíves megtenni, 
hogy ne kelljen szigorúbb szankciókat alkalmaznom. Képviselő úr, öné a szó. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést kérek a bizottságtól és 

a jelenlevőktől mindezért, a legőszintébben mondom, de az egymás ilyen szintű 
gyalázása és a hazudozás sem volt szokás a bizottsági üléseken, elnök úr. Én a 
viselkedésemért megkövetem a bizottságot és a jelenlevőket és ugyanezt elvárom 
Szászfalvi képviselő úrtól is azért a nyilvánvaló hazugságért, amikor azt mondta, hogy 
a Jobbik egy ilyen vállalhatatlan esetben bármilyen szempontból is kiállt volna 
Gaudi-Nagy Tamás mellett. Nem ezt tettük. Én azonnal felhívtam elnök urat, majd 
kiadtam egy közleményt, majd Vona Gábor személyesen felhívta elnök urat, majd 
kiadtunk egy másik közleményt, Gaudi-Nagy Tamás pedig nem tagja már a Jobbik-
frakciónak, nyilván nem véletlenül, úgyhogy ennyit erről a kérdésről. Elnök úr ezt 
megerősítheti vagy meg is cáfolhatja, de sajnálom, hogy ez a vita idáig eljutott, 
alelnök úr, másrészt pedig úgy gondolom, hogy egy elég erős felvezetőt hallottunk 
Pásztor elnök úrtól.  

Én a magam részéről nem gondolom azt, Szászfalvi alelnök úr, hogy amit ön 
elmondott, az megállná a helyét, nem gondolom azt - nem is tudom, hogy mondta -, 
hogy itt sértegettem meg mit tudom én, elmondtam a véleményemet és a kérdéseimet 
elnök úrnak. Bennem nem volt szándék emberileg senkit megsérteni, nem is 
gondolom, hogy ezt elnök úr így értelmezné. Számonkérés: magam ezt nem 
számonkérésnek értelmeztem, én kérdéseket tettem fel, mert máshogy látom a 
délvidéki magyar eredményeket, mint ahogy elnök úr minket tájékoztatott. Nem 
szeretem a számonkérés kifejezést, de akár, úgy gondolom, hogy egy ilyen vitában 
ennek is helye lehet akkor, amikor eredményekről és választási kérdésekről 
beszélünk.  

Még egy dolgot hadd erősítsek meg, hogy nagyon világos legyen, mert ezt azért 
sikerült más irányba elkommunikálni. A nemzeti egység, Szászfalvi képviselő úr, ha 
önöknek annyira fontos lett volna mindig a nemzeti egység - és most nem az RMDSZ-
t védem, nem feladatom -, akkor az egységes RMDSZ-szel szemben nem alakítottak 
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volna kettő másik pártot is Erdélyben, úgyhogy ennyit arról, hogy mennyire 
következetes a Fidesz külhoni nemzetpolitikája. Én csak arról beszéltem, és erről 
kívánok beszélni a továbbiakban is, amellett - és ezt elismertem egyébként -, hogy 4 
képviselővel jelen lenni a belgrádi parlamentben, fontos, felelősséggel jár és 
lehetőséggel - ezt elmondtam és ezt tartom is -, ugyanakkor, ha tetszik, ha nem, azt 
tudomásul kell venni, hogy a magyar emberek 26 százaléka - ami egy jelentős arány - 
ezt Délvidéken nem így gondolta. Majd egy következő körben beszélgessünk arról, 
hogy miért nem. Megvezették őket, vagy nem tetszett nekik mégsem az eddigi 
politikai stílus? Valami csak történt! Én úgy gondolom, hogy azért az kevés 
magyarázat - bár háttérhatalmakról már hallottunk a miniszterelnök úrtól 
mostanában -, én azért ezt ehhez kevésnek tartom, s továbbra is azt gondolom, hogy 
egy politikai erő politikai legitimitását a mögötte álló választók adják meg. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Nincs jelentkező.) Más kérdés, hozzászólás nem lévén, természetesen a 

tájékoztatót adó előterjesztőket illeti meg a reagálás lehetősége, előtte engedjék meg 
nekem mint elnöknek, hogy elmondjam azt, hogy alapvetően a szerbiai választások 
után mi arra készültünk, mint ami bizottságunk megszokott ülésrendjébe illik, hogy 
felkérjük Kántor Zoltán igazgató urat, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetőjét, hogy 
tartson egy tájékoztatást a bizottságnak. Ez volt eddig a gyakorlat - ezt még lehet, 
hogy meg is fogjuk majd tenni -, közben adódott ez a lehetőség, hogy Pásztor István 
elnök urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét itt vendégül láthatjuk a bizottsági 
ülésen, felkérésünket elfogadta, amit még egyszer ismételten köszönök. 

Én nem látok abban semmiféle kivetnivalót, hogy határon túli politikai, 
közéleti vezetők itt időnként megjelennek a bizottság előtt. Pontosan tudjuk, hogy kik 
ők, mindenki önmagában eldöntheti, hogy az elhangzottakkal egyetért-e vagy sem. 
Volt már itt a bizottság előtt Berényi József vagy Farkas Iván Felvidékről, ismertették 
a felvidéki, a szlovákiai választások előtt az ő álláspontjukat, önkormányzati 
koncepciójukat, és pontosan tudtuk ezekről a szereplőkről szintén, hogy kik ők, hol 
állnak a magyarság ügyének a képviseletében. Ha engem az a vád illet, hogy én itt 
most színpadot ácsolok a VMSZ-nek vagy tettem ezt a felvidéki választások előtt az 
MKP-nak, én ezt büszkén vállalom, ehhez nem kell másnak csatlakoznia.  

Még egyszer, nagyon örülök, hogy Pásztor elnök urat ebben a ciklusban először 
itt üdvözölhetjük. Önöké a szó, hogy reagáljanak. Elnök úr!  

Pásztor István válasza, reagálása 

PÁSZTOR ISTVÁN elnök (Vajdasági Magyar Szövetség): Köszönöm szépen. 
Csak nagyon röviden szeretnék, de valószínűleg ez nem fog sikerülni. 

Szeretném a jelenlevőket emlékeztetni arra - minden ellentétet félretéve -, 
hogy a választási előkészületek elején erőteljes kísérletet tettem, vagy tettünk annak 
érdekében, hogy a Vajdaságban működő politikai szervezetek között létrejöjjön egy 
egység. Ennek az egységnek a kialakítása sikeres volt a VMDP vonatkozásában, 
sikeres volt a Magyar Egység Párt vonatkozásában - pedig az előző időben a VMDP-
vel elég súlyos nézeteltéréseink voltak -, de ez volt az a pillanat, amikor egyértelműen 
azt szögeztük le, hogy az, ami előttünk áll, az, ami összeköt bennünket, fontosabb 
annál, ami szétválaszt bennünket.  

A VMDK vonatkozásában ugyanilyen ajánlás és lehetőség létezett, sajnálatos 
módon Csonka elnök úrnak elromlott az autója, nem tudott eljönni a megbeszélésre, 
és azt követően soha többet nem jelentkezett. Azért nem jelentkezett, mert 
gyakorlatilag paravánként szolgált a VMDK annak érdekében, hogy kisebbségi listát 
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lehessen állítani. Akinek ebben kanala volt, az, gondolom, hogy minimum a saját 
lelkiismeretével el kell hogy számoljon, és sokuknak volt kanala benne. Ez a történet 
ért utána össze a Rockefeller Alapítvánnyal és sok minden mással, mint ahogy azt 
már láttuk több alkalommal. Azt gondolom, hogy ezért kár Zentán irodát működtetni, 
ezt meg lehet Budapestről is csinálni.  

Másrészről azt szeretném elmondani, hogy én nem minősítek senkit 
magyarságában, éntőlem mindannyian magyarok ott, mint ahogy azt sem fogadom el, 
hogy engem bárki is minősítsen. Az igazsághoz tartozik és szeretném megerősíteni, az 
a minősítés, ami a Kossuth téren történt, annak vonatkozásában igaz az, amit 
képviselő úr mond, ő is, Vona elnök úr is aznap fölhívott, elmondta, hogy elzárkózott 
tőle. De az az igazság, hogy az, ami közéleti értelemben folyamatosan melegítés alatt 
van, az újra és újra olyan szituációkat fog teremteni, ami a Kossuth téren volt; ez is a 
realitás része.  

Ami a szavazatokat illeti, az az igazság, hogy egyetlenegy magyar lista volt, 
képviselő úr, egy, a Vajdasági Magyar Szövetség listája. A másik lista nem magyar 
lista volt, az arra a listára leadott szavazatok tartalmazták a horvát és a szerb 
szavazatokat is. A 11 bekerült szabadkai önkormányzati képviselőből 60 százalék nem 
magyar. Szeretném kérdezni, melyik az a politikai érdekérvényesítő erő, amelyik azt 
tartja fontosnak, hogy a saját hátán magyar szavazattal bevigyen 60 százalékot 
polgárok csoportjaként? Ezek azért olyan kérdések, amelyek, azt gondolom, 
végigjárásra vagy végiggondolásra érdemesek.  

Nem tudom elképzelni az együttműködést, mert hiányzik a minimum bizalom. 
Ha én egy évig, másfél évig folyamatosan patás ördögként jelenek meg a 
közvéleményben, akkor, amikor valakik veszítettek, ne próbáljanak fölugorni a 
saroglyára onnantól kezdve magyar érdeket képviselve. Ez nem működik. A Szerb 
Haladó Párttal fogunk együttműködni Kanizsán is és Zentán is, mert nincsen más 
járható utunk. Azok, akik folyamatosan bepocskondiáznak bennünket, azok nem 
lehetnek partnerek, függetlenül attól, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, mert 
értékrendben messze vagyunk egymástól. Az élet hosszú, ha egy év múlva, két év 
múlva, három év múlva másképp fog alakulni, akkor majd alakulunk hozzá, ez az élet 
része.  

Ami a haladókkal való együttműködést illeti, nekünk van egy 2 évvel ezelőtt 
aláírt megállapodásunk, koalíciós megállapodásunk, az elolvasható, mert fönt van 
mindenhol magyarul is meg szerbül is. Abból vannak elemek, amiket sikerült 
megvalósítani, vannak elemek, amiknek a megvalósítására nem került sor. Mi ennek 
a hozzáállásnak az alapján kívánjuk az együttműködést, vagy tudjuk elképzelni az 
együttműködést. Van egy választási programunk, melyben szót értettünk a VMDP-
vel, a Magyar Egység Párttal, amihez ezt a legitimitást kaptuk, azt kívánjuk bevinni a 
koalíciós megállapodásba. Ha erre van nyitottság, partnerek leszünk, és azt 
gondolom, hogy lesz rá nyitottság.  

Továbbra is meggyőződésem, hogy nem lehet érdeket érvényesíteni és érdeket 
képviselni úgy, ha az ember ellenzékben marad, csak úgy lehet érdeket érvényesíteni, 
ha része annak a folyamatnak, ahol a döntések születnek, elvi alapokon vagy elvi 
hozzáállás alapján. Erre készülünk, és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a 4 
mandátum, fölértékelődve az előző évekkel, fölértékelődve a két ország közötti 
kapcsolat minőségével, igenis jelent akkora politikai erőt, amiből ezt meg lehet 
valósítani. Erre készülünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr! 
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POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság): Köszönöm szépen, azt hiszem, elmondtam mindent már, amit 
fontosnak tartottam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak, hogy meglátogatott minket, hogy 

tájékoztatót adott. Köszönöm szépen államtitkár úrnak is a bizottsági ülésen való 
részvételét. A napirendi pontot azzal zárnám le, hogy további jó munkát kívánunk 
elnök úrnak és a VMSZ-nek Délvidéken és politikai, közéleti sikereket abban az 
ügyben, hogy a magyarság minél nagyobb létszámban, erőben megmaradjon 
Délvidéken. Az ebben való munkájához kívánunk sikereket, és nagyon szépen 
köszönöm még egyszer, hogy itt volt. (Pásztor István: Köszönöm szépen. – Potápi 
Árpád János és Pásztor István távozik az ülésteremből.) 

A Petőfi Sándor-program első évének tapasztalatai 

Áttérünk 2. napirendi pontunkra: A Petőfi Sándor-program első évének 
tapasztalatai. Tisztelettel kérem Grezsa István miniszteri biztos urat, illetve Fazekas 
Annát, a program programkoordinátorát, hogy az előterjesztői asztalnál foglaljanak 
helyet. (Megtörténik.) A rövid kis technikai átállás után tisztelettel kérem miniszteri 
biztos urat, hogy a program első éves tapasztalatairól nyújtson egy tájékoztatót a 
bizottság számára. 

Dr. Grezsa István tájékoztatója 

DR. GREZSA ISTVÁN miniszteri biztos: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Urak! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! A délvidéki politikai helyzethez képest egy sokkal békésebb 
területről számolok be, hiszen a Petőfi Sándor-program első esztendejének 
tapasztalatait egy szóval is mondhatnám, hogy sikeres, és akkor igazán be is 
fejezhetném a beszámolómat, de azért ennél többről van szó, hiszen nyilvánvaló, hogy 
ez a program a Kárpát-medence szórványközösségeit segítő program, és nem is csak a 
Kárpát-medencére terjed ki, hanem nagyjából az egykori Osztrák-Magyar Monarchia 
magyarlakta területeire, amelybe Dél-Lengyelország ugyanúgy értendő, mint a mai 
Balkán különböző országai egyaránt, és Csehországot és Ausztria nyugati felét is 
idegondoljuk, hiszen az a program filozófiája, hogy talán ez volt az utolsó történelmi 
időszak, amikor még a magyarság épségéről beszélhettünk. (Elindul a vetített 
számítógépes prezentáció.) 50 ösztöndíjast jelent ez a gyakorlatban egy 9 hónapos 
külföldi programszakaszra, és nem lehet kétséges, hogy a legnehezebb helyeken őrt 
álló közösségekről van szó, lassan most már 100 esztendővel Trianon után beszélünk.  

A program főbb céljai általánosságban: nyilvánvaló, itt a bizottságban ezt nem 
kell különösebben ecsetelni, hogy megerősítsük az erőteljes asszimilációs 
folyamatokat, itt különösen a nagyvárosi asszimilációt kell megemlítenem, amely 
ijesztő módon felgyorsult az elmúlt években. Egy egész Kárpát-medencei közösségi 
hálózatépítés részeként kíván szolgálatot teljesíteni a Petőfi-program, és nyilvánvaló, 
nem lehet más célja, mint lassítani, megállítani esetleg a magyarság számarányát, 
visszafordítani azáltal, hogy a kapcsolatokat erősíti a szórványközösségek és az 
anyaország között, illetve egyfajta gondoskodást is sugall az őrt álló közösségeknek. 

Ugyancsak nem kell ebben a bizottságban a szórvány és a diaszpóra közötti 
különbségtételről beszélni, lassan a közbeszéd részévé válik már ez a szabatos 
különbségtétel. Kiemeltem egy rövid mondatot a szórvány honlapon is megjelenő 
definíciójáról, amelynek lényege: az asszimiláció hatására a tömbszerűség-vesztést 
jelenti, de idehoztuk a temesvári Bodó Barna meghatározását is, amely elsősorban a 
mindennapi döntéshelyzetben ragadja meg a szórvány lényegét.  
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A pályáztatásra térve: nagyon egyszerű kritériumrendszerről van szó, a 20. 
életévét betöltött, természetesen büntetlen előéletű magyar állampolgárok 
pályázhatnak közép- vagy felsőfokú végzettséggel. Itt a Petőfi-programban nem 
tekintettük kötelezőnek a fogadó ország többségi nyelvének ismeretét, tehát 
Erdélyben szolgálatot teljesíthetett adott helyen, mondjuk, egy románul nem tudó 
ösztöndíjas jelölt is, természetesen voltak olyan helyszínek Erdélyben - például 
Fogarast említhetném -, ahol azért elvárt volt a román nyelvtudás is. A magyar 
állampolgársághoz nem kötődött az állandó lakhely megléte Magyarországon, ez azt 
jelentette, hogy ez az ösztöndíjpályázat megnyílt valamennyi külhonban élő és ott 
született magyar állampolgár számára is. A jelentkezők között elsősorban pedagógus 
végzettségűekről számolhatok be, illetve olyan egyetemistákról, akik vagy végzéshez 
közeledtek vagy éppen befejezték az egyetemi tanulmányaikat és egyfajta útkeresés 
jegyében jöttek jelöltként a programba.  

A fogadó szervezetek köre pedig - a Nemzetpolitikai Államtitkárság hosszú 
szakmai tapasztalatára alapulva - mind a történelmi egyházak, mind pedig a külhoni 
magyar politikai és társadalmi szervezetek fogadókészséget mutató részeiből tevődött 
össze, így nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindenféle részrehajlás nélkül leképezik a 
fogadó szervezetek a Kárpát-medencei külhoni szórványvidékek társadalmi, politikai 
és vallási összetételét. 

Az első tapasztalatok alapján ebben az évben 3 új erdélyi, 1 felvidéki és 
1 kárpátaljai új helyszín került megnevezésre. A felvidékit hoznám csak példaként, 
hiszen Pozsonyban olyan erős, olyan látványosan erősödik a magyar közösség, 
ugyanakkor tagadhatatlan nagyvárosi szórvány jellege, hogy oda küldtünk 
ösztöndíjast.  

A régiónkénti megoszlást, az ábrát a Petőfi Sándor-program honlapjáról vettük 
ki. Látjuk, hogy Felvidék 8 fő, Szerbia, Délvidék 5 fő, Horvátország 2 fő, Bosznia, 
Szlovénia, Macedónia 1-1 fő, Dél-Lengyelországba, Csehországba szintén 1-1 
ösztöndíjast küldünk, Ausztria nyugati felébe - itt most Bécset is beleértem 
természetesen - 4 fő, Kárpátalján ebben az évben 5 fő - tavaly 4 volt -, és Erdélyben 
22-en teljesítettek szolgálatot.  

A visszajelzésekre nem is térnék ki, mert ez a dia az önreklám helye volna, 
inkább csak a fényképpel is beazonosítható ösztöndíjasok egy csoportjára hívom fel a 
figyelmet, hiszen a Petőfi Sándor-program honlapján kezdettől fogva valamennyi 
ösztöndíjas és valamennyi fogadó szervezet rövid bemutatása olvasható. Különösen 
ebből a szempontból érthetetlenek azok az egyes sajtóhírek, amelyek egyfajta 
belterjességről és sógorkoma-jóbarátságról szóltak, hiszen minden ösztöndíjasnak el 
lehet olvasni az önéletrajzát, amelyből egyértelmű, hogy alkalmasság alapján kerültek 
kiválasztásra, nem pedig más szempontokból.  

Az ösztöndíjasok tevékenységéről csak két diát, néhány fotót mutatunk. 
Számunkra egy-egy fotó mögött számtalan esemény és számtalan lelkileg is nagyon 
felkavaró mozzanat húzódik meg, ezekbe most nem mennék bele, mert akkor sokkal 
hosszabban kellene beszélnem a programról, inkább egy-egy mondatban az 
eredményekről ejtenék szót.  

Természetesen elsősorban a néptáncoktatás, a népi kézművesség és egyáltalán 
a magyar kultúrához köthető zenei és/vagy nem zenei jellegű munka tette ki az 
ösztöndíjasok tevékenységét. Érdekességként megjegyzem, hogy egyes perem-
szórványvidékeken a magyar nyelvoktatás ugyanúgy hozzájárult a napi életvitelhez, 
amely számunkra azért azt is jelzi, hogy már a Kárpát-medencében sem biztos, hogy 
nyelvében él a nemzet, úgy, ahogy azt Széchenyi mondta.  

Nagyon sok új helyszínen új magyar vitalitások jelentek meg, például 
Resicabányán vagy Beregrákoson néptánccsoport alakult meg, Munkácson, ahol évek 
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óta nincsen, vagy Aknaszlatinán cserkészcsapat, és ilyen típusú újdonságokról az 
elmúlt egy esztendőben hosszan tudnánk beszélni, de az időre való tekintettel most 
rövidíteni szeretnék. Ugyancsak megemlíteném még az eredmények között, mondjuk, 
a karácsfalvi aktivitásokat, ott nagy görögkatolikus központ épül, befejezés előtt áll, 
mint azt a bizottság tagjai tudják.  

Ahogy többször utaltam már rá, a petofiprogram.hu honlapon folyamatosan 
figyelemmel lehet követni az eseményt. Fontosnak tartottuk kezdettől fogva a 
program kommunikációjának kérdését. 580 beszámoló olvasható el a mai napig és 
230 galéria kötődik az eddig eltelt bő félév Petőfi-programos munkájához. Nyilván a 
Facebook 3220 kedvelője nem elegendő létszám, de bízunk abban, hogy a következő 
esztendőkben ezt tudjuk fokozni és az eseménynaptár révén bárki, bármikor 
információt kaphat arról, hogy az adott szórványközösségben milyen programok 
várhatók. 

Partnerünk volt nemcsak a magyar közszolgálati televízió, hanem számtalan 
külhoni médium is a Petőfi-program népszerűsítésében. Egyet emelnék ki, a magyar 
szórvány napjához kötődő élő műsorfolyamban több alkalommal élő- vagy 
konzervanyagban a Petőfi Sándor-ösztöndíjasok megjelentek. 

A 2016-os évről egy gyors összehasonlítást raktam fel a 2015-höz képest, itt 
látszik egyrészt, hogy hol vannak új helyszínek. Míg 2015-ben 168-an pályáztak a 
Petőfi-programra, 2016-ban, ez furcsa, hogy 202 + 92-en. Ennek az az oka, hogy a 
társprogram, a Kőrösi Csoma Sándor-programmal - amely már évek óta a nyugati 
diaszpóra közösségeit szolgálja - egyszerre került meghirdetésre a két program, és sok 
olyan pályázó volt, aki mindkettőre beadta a jelentkezését, de az jól látható a 
számokból, hogy ugrásszerűen megnövekedett, lényegében ötszörös túljelentkezéssel 
számolhattunk.  

Ha az anyaországi és nem anyaországi jelentkezések, illetve ösztöndíjasok 
arányát nézzük, valami oknál fogva mind 2015-ben, mind az idei esztendőben az 50 
ösztöndíjas közül 18-an külhoniak. Illetve ebben az évben van egy büszkeségünk is, 
hiszen a 18-ból 1 a diaszpórában született és ott nőtt fel, egy uruguayi honfitársunk 
fogja Kassán a magyar kormány ösztöndíjasaként a magyar kultúrát terjeszteni és 
képviselni; a nevét ne kérdezzék, mert olyan hosszú, hogy nem tudom megjegyezni.  

A 2016-országos tervek: ahogy mondtam, testvérprogramunk a Kőrösi-
program, a jobb alsó sarokban megjelenő logója jelzi, hogy mindenképpen kart karba 
öltve szervezzük a két programot. A Kőrösi-program nyilvánossága a Petőfihez 
hasonlóan bárki által hozzáférhetővé válik néhány héten belül, hiszen a déli féltekére 
- ahová 6 hónapra utaznak az ösztöndíjasok - már június 10. után megindulnak a 
rövid felkészítés után az ösztöndíjasok, míg a többség nagyjából - a Petőfisek és a 
KCSP-sek, az a 120 fő - a Szent István utáni oktatási hetet követően, szeptember 1-
jétől foglalják el 9 hónapra az állomáshelyüket.  

A beszámoló hét, amely 2 napos lesz - képzavarral élve, hogy 2 napos lesz egy 
beszámoló hét -, a június 4-ét követő hétfő-kedd lesz, és ez teljesen sajtónyilvános 
lesz, a bizottság tagjait természetesen meghívjuk valamennyi részére, részletére. A 
korábbi évekkel ellentétben, hogy egy kicsit élvezhetőbb legyen a számtalan 
érdekesség, így kontinensenként lesznek kétórás beszámoló blokkok, tehát mondjuk, 
Egyesült Államok–Kárpátalja, Kanada–Délvidék, tehát ilyen rendszerben, és 
reméljük, hogy a sajtó érdeklődésével megtiszteli a munkánkat.  

A kapcsolat a Petőfi-program esetében szintén olvasható, a honlaphoz 
Youtube-csatorna és Facebook-oldal egyaránt tartozni fog, illetve ettől az évtől kezdve 
mindkét programban egy alumni-oldalt is elindítunk, hiszen ennek a programnak a 
támogatáson kívül az is a célja, hogy minden évben nagyjából 150 új, a nemzete iránt 
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elkötelezett olyan potenciális munkavállaló fiatalt is kapjunk, aki a következő 
esztendőkben a polgári kormány segítségére lehet. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm miniszteri biztos úr tájékoztatóját. 

Kérdezem, hogy Fazekas Anna kíván-e most szólni. 
 
FAZEKAS ANNA, a Petőfi Sándor-program programkoordinátora: Köszönöm, 

elnök úr, a szót. Amennyiben kérdés van, abban az esetben a hétköznapi munkára 
vonatkozóan szívesen válaszolok, de a programról miniszteri biztos úr szólt. 

Kérdés, észrevétel 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, 
vélemény. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így akkor nagyon-nagyon szépen 
köszönöm miniszteri biztos úrnak a tájékoztatóját. Én magam azt gondolom, hogy a 
nemzetpolitikának egy zászlóshajójáról van szó, amelynek alapja volt a Kőrösi Csoma 
Sándor-program és annak mintájára szerveződött a Petőfi-program. Itt, a 
bizottságunk előtt voltak már Kőrösi-ösztöndíjasok beszámolni, és igazán szívhez 
szóló és érdekes tapasztalatokat kaptunk a tengeren túlról, a távoli diaszpóráról. 
Mindenféleképpen hasznos, hogy a Kárpát-medencei szórványban is legyen egy ilyen 
program.  

Azt szeretném kérdezni miniszteri biztos úrtól, ugyan itt egy teljes évnek a 
zárásán vagy annak közelében vagyunk, de tudom, hogy már az első hónapok után 
jöttek olyan tapasztalatok, amelyekben talán már a 2016-os kiírás is hozott valami 
változásokat az első évhez képest. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy időtartamban, 
finanszírozásban - bér- és dologi kiadások -, a helyszínekről kaptunk tájékoztatót, 
hogy történtek változások vagy történnek változások a mentor, a fogadó 
szervezetekben, tehát hogy az első év tapasztalatai után milyen változások történtek 
vagy várhatóak a Petőfi-programnál. Akár gondolok arra is, hogy a KCSP-nél, ha jól 
tudom, a kiírásnál szerepelt, hogy 5 éven belül csak kétszer lehet sikeresen pályázni, 
hogy ne legyen túl belterjes ez a dolog. Tehát a kérdéseim erre vonatkoznak, hogy itt 
történt-e már változás az első évhez képest.  

Dr. Grezsa István válasza 

DR. GREZSA ISTVÁN miniszteri biztos: Köszönöm elnök úr kérdéseit.  
Azt hiszem, hogy a válaszomban itt össze kell vonnom a két programot, a 

Kőrösit és a Petőfit, hiszen mindkettőre vonatkozik, amely egyben a válaszom is. Igen, 
történtek változások, elsősorban a pénzügyi lebonyolításban, amelyben összevonásra 
került az ösztöndíj, illetve a dologi kiadások, ugyanis azt láttuk, hogy a legtöbb 
bürokratikus problémánk - a Miniszterelnökség pénzügyi, jogi osztálya ellenőrzi a 
bejövő számlákat – pont itt volt, hogy nagyon nehezen lehetett bizonyos értelemben 
értelmezni számlákat. Voltak olyan helyszínek - Dél-Amerikában például vagy 
Kárpátalján -, ahol a számla, mint fogalom, ismeretlen, és akkor hogy lehet 
elszámolni költségeket. Tehát így egy huszárvágással egyszerűsítettük a programot, 
azonban ez több félreértésre adott okot.  

Tehát összevonva a két tételt, a Petőfi Sándor-programban a kormányzati 
ösztöndíj összege havi 500 ezer forint, ezt semmiféle adó nem terheli, kormányzati 
ösztöndíj lévén, míg a nyugati országokba utazóknak havi 650 ezer forint. Ez egy 
borzalmas összegnek hallatszik, a nyugati országok esetében talán nem, hiszen a 
repülőjegyeket bele kell gondolni, a szállásokat, étkezést, utazásokat, és itt azért főleg 
gondoljanak a nagyobb országokra, egy-egy utazás milyen távolságot jelent az 
Egyesült Államokba vagy Kanada különböző magyar közösségeibe, de ez a Kárpát-
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medencére is vonatkozik, ahol nincsen, mondjuk, tömegközlekedés, autóval kell 
közlekedni és a többi.  

Tehát az a lényeg, hogy sokkal egyszerűbbé válik a program, elkerülhetünk 
például ilyen egyszerű dolgokat, hogy egy repülőjegyet, ha a Miniszterelnökség 
vásárol, akkor az nem úgy működik, mint a fiatal esetében, aki lényegében ki tudja 
harmadáron választani azt a repülőjegyet, nem közbeszerzés s a többi, s a többi, tehát 
ez az egyszerűsítés megtörtént. 

Azonkívül a két programban részt vevő ösztöndíjasok felkészítése is közös lesz, 
hiszen azt gondoljuk, hogy a magyar nemzetpolitika ma már az egész világra egységes 
szemlélettel tekint minden magyarra, tehát egy vancouveri magyar közösség 
ugyanolyan fontos, mint egy aknaszlatinai. A már említett kommunikációban 
továbblépés, hogy a Kőrösihez is egy hatékonyabb kommunikációt rendelünk egy 
mindenki által átlátható tájékoztatással. Reméljük, hogy tudjuk oldani azokat a 
feltételezéseket, amelyeket időnként ilyen-olyan sajtótermékekben megkapunk.  

Úgy látjuk, hogy mind a MÁÉRT, mind a Diaszpóra Tanács ülésein ez a két 
program ma már szerves részévé vált a magyar nemzetpolitikának. A két programra 
fordított nagyjából 1 milliárd 350 millió forintból nagyon sokat megtakarítunk, hiszen 
2015-ben nagyjából 900 millió forintból sikerült a két programot kihozni és a 
maradék összeget más nemzetpolitikai célokra lehetett felhasználni.  

Tehát azt mondhatnám összességében, hogy ma már tapasztalt 
programkoordinátoraink vannak, akik végigcsinálták ezeket az éveket, a különböző 
területi vezetők nagy tapasztalattal rendelkeznek a Nemzetpolitikai Államtitkárságon. 
Mindennapi felügyeletükkel és támogató figyelmükkel együtt, én azt hiszem, hogy ez 
a program lassan eléri azt a célt, amelyet kitűztünk, hogy egy új magyar nemzeti 
egységet - amelyről itt már szó került a korábbi napirendi pontnál - tudjunk 
kialakítani a világ bármely pontján élő magyarral. Egyre több olyan szervezet 
jelentkezik, akik a keretekbe nem férnek bele, tehát nem tartom elképzelhetetlennek, 
hogy a következő esztendőben növelni kell az utazó ösztöndíjasok létszámát, hiszen 
olyan érdeklődés mutatkozik meg, hogy ide a Kárpát-medencébe 70-80 ösztöndíjast 
is tudnánk küldeni ebben a pillanatban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos úr válaszát. (Nincs jelentkező.) 

Miután továbbra is azt látom, hogy a bizottság részéről nincs kérdés, mindenki 
megelégedéssel fogadta a tájékoztatót, ezért ezt a napirendi pontot lezárom és 
áttérünk a következő napirendi pontunkra, fejlesztési lehetőségek Kárpátalján.  

Fejlesztési lehetőségek Kárpátalján 

Napirendi pontunk előadója ugyanúgy dr. Grezsa István mint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 
koordinációjáért felelős kormánybiztos. Tisztelettel megkérem kormánybiztos urat, 
hogy a tájékoztatóját Kárpátalja-ügyben tegye meg.  

Dr. Grezsa István tájékoztatója 

DR. GREZSA ISTVÁN kormánybiztos: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök 
Urak! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tavaly karácsony előtt kaptam miniszterelnök úrtól, 
illetve a magyar kormánytól kormánybiztosi kinevezést egyrészt a kárpátaljai 
kormányzati ügyek összehangolásáért, illetve regionálisan Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja közötti kapcsolatok fejlesztéséért. Ebben a bizottságban nem kell 
azt elmondanom, hogy évek óta milyen kiemelt figyelemmel követi a magyar kormány 
a kárpátaljai kisebbség sorsát, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy ez ma a 
legveszélyeztetettebb nemzetrésze a magyarságnak részben az ukrán-orosz 
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testvérháború, részben pedig a szociális feszültségek miatt, és egy 1100 éve ott 
őshonos nemzeti közösség megmaradása az anyaország hathatós támogatása nélkül 
elképzelhetetlen. (Elindul a vetített számítógépes prezentáció.) 

Ami a hagyományos és már említett fokozott támogatáspolitikáról szóló 
magyar nemzetpolitikát jelenti, a kormánybiztosság ezt egy új mozzanattal egészítette 
ki, hiszen nyilvánvaló, hogy a mi feladatunk és célunk a kárpátaljai magyarság 
helyzetének javítása, ugyanakkor legalább ilyen fontos kérdésnek tekintjük, hogy ezt 
úgy tegyük meg, hogy közben a többségi nemzeten is igyekezzünk segíteni, hiszen 
mondjuk, a szegénység vagy az éhezés nem nemzetiségfüggő. Tehát próbáljuk meg 
Kárpátalja sokszínű nemzeti közösségeinek is erőnkhöz mérten azt sugározni, hogy 
Magyarország nemcsak a magyarokat támogatja, hanem erejéhez mérten a többségi 
nemzethez tartozókat is.  

A magyarság helyzetének javításában a célok nyilván azok lehetnek, hogy 
szülőföldjükön maradjanak a honfitársaink és ott boldoguljanak. Tehát a magyarság 
vállalása lassan 100 évvel Trianon után ne a szegénységgel legyen csak egyenlő, 
hanem egyfajta pluszt jelentsen, megérje, úgymond, magyarnak lenni, és ezért 
mindenféle kapcsolatot kell fejleszteni az anyaország és az ott élő magyarság 
szervezetei között.  

Még az ukrán többség szimpátiájának fokozásában talán egy nagyon fontos 
elem, amely időnként megjelent már a sajtóban és összekapcsolódik Magyarországon 
azzal a gazdasági ténnyel, hogy egyre riasztóbb szakmunkáshiánnyal szembesülünk a 
kétségkívül meglévő munkanélküliség mellett, és az is egyértelmű, hogy 
Magyarország Kormánya nem a migrációból kívánja pótolni - a közel-keleti és észak-
afrikai migrációból kívánja pótolni - munkaerőhiányát, hanem szeretnénk elérni, 
hogy az ukrán szakmunkások előtt a magyarországi hiányszakmákban, lehetőség 
szerint egy nagyfokú könnyítés révén megnyitni a lehetőséget arra, hogy 
magyarországi munkavállalással támogassák a magyar gazdaságot. Ha másra nem 
gondolunk, csak arra a tényre, hogy a V4-országokban, jelenleg Lengyelországban 
egymillió ukrán szakmunkás dolgozik, de Csehországban is már több mint 200 ezer, 
és Szlovákiában is 100-150 ezer közötti ukrán munkavállaló segíti a velünk 
szövetséges országokat, akkor azt gondolom, hogy Magyarország nagy lemaradásban 
van ebben a kérdésben, illetve a határ menti együttműködésben rejlő lehetőségeket 
sem használjuk ki olyan mértékben, mint ahogy lehetne.  

Hogy milyen területeken próbálunk beavatkozni, itt nyilván ezek részben 
összeérnek, és a gazdaságfejlesztésről, oktatásról, egészségügyről és gesztuspolitikáról 
szeretnék egy-egy mondatban szót ejteni.  

A gazdaságfejlesztés kérdésében nagyon sokan értesültek arról a tényről, hogy 
a magyar kormány Délvidékhez hasonlóan elindította Kárpátalja gazdaságfejlesztési 
stratégiáját. Ebben az évben 2 milliárd forintos költségvetési támogatást, illetve ehhez 
kötődő 20 milliárd forintos eximbankos hitelkeretet hirdetett meg, de a jövő évi 
költségvetési tervezetben szereplő összegből nagyjából kikövetkeztethető, hogy ez 
2017-2018-ra további 10 milliárd forintos költségvetési keretet is jelent, tehát egy 
12 + 20 milliárd forintos gazdaságfejlesztési programról van szó, amely az ottani 
szövetségeseinkkel, elsősorban a KMKSZ-szel, de ahogy itt elhangzott már, 
valamennyi társadalmi szervezettel és történelmi egyházzal együttműködve közösen 
próbáljuk az agráriumot, a turizmust és a vállalkozásfejlesztést - de talán ezt 
egyszerűsíthetjük feldolgozóiparra -, ezt a hármast megerősítve helyben tartani a 
magyarokat.  

Nem lehet szó nélkül elmenni a gazdaságfejlesztés esetében a jelenlegi ukrán-
magyar határ problematikáján, amely idézi a rendszerváltás előtti rosszabb időkben a 
román-magyar határviszonyokat, itt nyilván sokan emlékeznek erre. Nagyon kevés 
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határátkelő van, nagyon bürokratikusan lehet átjutni, ki és be - schengeni határ lévén 
ez részben persze indokolt -, és az ukrán fél sajnos elzárkózik attól, hogy újabb 
határátkelőket nyissunk, vagy a meglévőket fejlesszük és korszerűsítsük. Amennyiben 
az ukrán vízummentesség bekövetkezik - szerintem nagyjából január 1-jétől várható -, 
akkor kaotikus állapotok várhatók az ukrán-magyar határátkelésben. Jelenleg a kijevi 
kormányzat - az elmúlt napokban folytatott tárgyalásaink alapján is - egyelőre nem 
partner abban a fejlesztésben, amely számunkra a gazdasági ügyek miatt is 
nélkülözhetetlen, hiszen például az ingázás, mint munkavégzési lehetőség a határ 
mentén élő magyarság számára jelenleg lényegében elérhetetlen. 

Ugyancsak egy fontos eszköze lehet a határ menti gazdaságfejlesztési 
kérdéseknek a Tisza Európai Területi Társulás, amely az egyetlen ilyen típusú, EU-s 
ország és harmadik ország között létrejött EGTC vagy ETT. Ennek a felügyelete, 
illetve ennek a vitalizálása egy fontos mozzanata, eszköze lehet a gazdaságfejlesztési 
program kiegészítésének.  

Az egészségüggyel kapcsolatosan külön lehetne egy bizottsági ülést tartani csak 
a kárpátaljai egészségügy helyzetéről, amely nem is XX. századi, hanem XIX. századi 
viszonyokat mutat, ezt orvosként bátran állíthatom sok intézmény és kórház 
felkeresését követően. Igazán az ukrán állami egészségügyi rendszerbe valószínűleg 
értelmetlen pénzt önteni, mert egy feneketlen kútról van szó. Most egy munkacsoport 
Lelley professzor úr vezetésével egy tanulmányt készít, hogy a magyar állam miként 
tudna beavatkozni, hiszen jogos az igény az ottani egyre több és egyre terebélyesedő 
számú magyar állampolgárok részéről, hogy ők valamilyen szintű magyar 
egészségügyi ellátást szeretnének kapni.  

Érdekességként jegyzem meg, hogy jövő szombaton Kárpátalja történetében 
először magyar nyelvű orvostovábbképzés fog Beregszászon bekövetkezni, hiszen 
közel 1000 olyan egészségügyi dolgozó van, aki rendszeres magyar állami 
fizetéskiegészítésben részesül. Nyilván a máltai szűrőbuszt is szeretnénk igénybe 
venni, vagy hallhatták, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kapta a megyei 
jogú városok által összegyűjtött pénz egy részét, 70 millió forintot, tehát várható, hogy 
itt az egészségügy területén is beavatkozásra kényszerülünk.  

Az oktatásról nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen zászlóshajója a Kárpát-
medencei magyar oktatásnak a Sapientia mellett a Rákóczi Ferenc Főiskola. Itt 
néhány érdekességet emeltem ki, például azt, hogy újraindítjuk szeptembertől 
Nyíregyházán az ukrán tanszéket. Valamikor Udvardy professzor úr volt ott a 
tanszékvezető, aki a magyar-ukrán szótárt írta, erre a szellemi alapra és hagyatékra 
szeretnénk felépíteni újra a nyíregyházi ukrán nyelvi tanszéket, de a kisvárdai 
polgármester úr is ígéretet tett egy középiskolában az ukrán nyelv tanulásának 
elérhetőségére. 

Szeptember 1-jétől a budapesti Károli Egyetem képzést indít Beregszászon a 
magyart mint idegen nyelvet tanító pedagógusok részére, és ez már arra a jelentős 
programra utal, amelyet szintén elindítottunk a magyar nyelvoktatás kiterjesztésére, 
hiszen Kárpátalján nemcsak a magyarlakta területeken óriási az igény a magyar 
nyelvoktatás irányában. Ahogy az elmúlt napokban szintén a hírekben olvasható volt, 
42 helyszínen terveztük 10-es csoportokban indítani a nyelvoktatást, és 105 
helyszínen 30-as csoportok vannak az első jelentkezések alapján, és több 100-an 
jelentkeztek már azóta a megadott határidőn kívül. Tehát nyugodtan mondhatom, 
hogy őszre több ezren fogják a magyar nyelvet tanulni a többségi társadalom részéről, 
felzárkózva ahhoz az 1000 diákhoz, aki most is az iskolarendszerben magyarul tanul. 
Számukra az ungvári 2. számú iskolában nyelvi tantermet építtettünk, illetve adtunk 
át a közeli napokban, és ugyanilyen lesz szeptembertől a beregszászi 5. számú 
iskolában. Mindkettő az adott városban elit iskolának számít. 
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Ha már az oktatásnál tartunk, az ungvári kollégium, állami egyetem - mert van 
magyar kar - egészen borzasztó kollégiumi körülményein javítottunk, az ott lakó 
magyar diákoknak felújítottunk egy kollégiumi szintet. A KMKSZ a keleti partnerség 
pénzmaradványaiból egy újabb szintet felújít az év folyamán, de ebben már csak 
ukrán diákok laknak, míg a kormánybiztosságunk Szent Istvánra felújítja a labdarúgó 
pályát is, ami a campushoz hozzátartozik, egy korszerű sportlétesítmény. 
Szeptemberben minden Kárpátalján iskolát kezdő diák Rubik-kockát kap kétnyelvű 
köszöntővel, és ilyen típusú programot még hosszasan tudnék sorolni, de elnézést, 
hogy máris sokkal többet beszéltem, mint kellett volna.  

A gesztuspolitika, amely még kiterjedtebben bemutatható lenne, például 
Tarasz Sevcsenko-szobrot öntünk ki, kiöntjük az ukrán Petőfi szobrát Beregszászon, 
szociális konyhát támogatunk, ahogy jeleztem, a szegénység és éhezés nem 
nemzetiségfüggő. Most, a következő hetekben ajándékcsomagokat, a magyarság 
értékeit bemutató ajándékcsomagokat kapnak az ukrán és ruszin általános 
iskolákban, de ruszin településeken Pál István Szalonna egy ruszin népzenei műsorral 
koncertsorozatot indít. Vagy látva azt, hogy a Határtalanul! programban elakadtak a 
kárpátaljai diákutaztatások, a Rákóczi Szövetséggel karöltve egy nyugdíjasklub-
utaztatási programot indítottunk el, amelyben a buszköltséget kifizetve abban 
reménykedünk, hogy egyházi közösségek és/vagy nyugdíjas klubok egy kicsit meg 
tudják lendíteni az odautazó magyar turisták számát.  

Egy csomó dolgot támogatunk, amely szintén a többségi szimpátia növeléséhez 
köthető. Egyet kiemelnék, a Bethlen Gábor-napokat, hiszen Huszton tapasztalható 
volt a jelentős szláv szavazat a magyar listákra, és egyfajta gesztusként oda ruszin 
néptánc- és népzenei csoportok utaztatását finanszírozzuk. Reméljük, hogy jövőre 
elindul a hagyományok háza, amely a háttérintézmények közül - megőrizve és 
megerősítve önállóságát - az első külhoni intézetet Kárpátalján fogja elindítani, 
hiszen a magyar kultúrához a tejtestvérnépek népzenei hagyománya ugyanúgy 
hozzátartozik, mint a magyar népzene. Természetesen nemcsak Kárpátalján lehet a 
többségi szimpátiát fokozni, hanem Galícián, a nyugat-ukrajnai területeken, 
úgymond a frankivszki Lembergben, ahol mondhatni, még erősebb a magyar állam 
iránti nosztalgia, mint Kárpátalja bizonyos területein.  

Már érezve, hogy túlmentem a határokon, ezzel a diával szeretném zárni, 
amely egyben jelzi azt, hogy hogyan kell megőrizni nekünk Kárpátalját, hiszen itt az 
alsókalocsai falumúzeumot látjuk a Borzsa-havasban és azok közül az épületek közül 
az egyik a zsidó kocsma, a másik a magyar iskola, a harmadik a magyar csendőrség 
épülete, és van még egy ruszin hegyi ház is, egy hucul konyha, egy hucul ház. Tehát 
nekünk így, ebben a sokszínűségében, ezekkel az értékekkel kell a magyarok által 
lakott területeket is és a nem magyarok által lakott területeket is megőrizni olyannak, 
amilyen volt.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen kormánybiztos úr tájékoztatóját. A bizottság tagjait 
kérdezem, van-e kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Petneházy Attila képviselő úr! 

 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelettel köszönöm meg kormánybiztos úrnak a beszámolót. Én már 

számtalanszor mondtam el a bizottságban, hogy én mint nyíregyházi képviselő, mit is 
mondhatnék mást, fontosnak tartom, hogy ennek a fajta kapcsolatnak, mondjuk, 
ukrán-magyarnak vagy mondjuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye─Kárpátalja-
kapcsolatnak zászlóshajójává kell válni kicsiny hazámnak, és kimondottan örülök 
annak, hogy kormánybiztos úr személyében most már nevesített felelőssel is meg van 
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áldva ez a dolog. Természetesen nem megkerülhető Szabolcs-Szatmár-Bereg megye e 
tekintetben, hiszen mi vagyunk határosak Ukrajnával és mi vagyunk határosak 
Kárpátaljával, úgyhogy kimondottan örömömnek adhatok hangot, hogy ez 
megvalósult.  

Talán elnézést kérve elnök úrtól, ismét felvetném azt az általam már sokszor 
felvetett, Szávay képviselő úr által pedig már egy kicsit bírált gondolatot, hogy most 
már egyre inkább esedékessé válhatna egy nyíregyházi kihelyezett bizottsági ülés, 
hiszen egyre jobban aláhúzzák ezt a történések is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Szávay 

képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is biztos urat, 

miniszterelnöki biztos urat. Sajnálom, hogy államtitkár úrnak el kellett mennie, 
bizonyára volt fontos dolga, de lett volna egy-két olyan kérdésem, ami inkább neki 
szólt volna. Engedje meg, hogy feltegyem önnek és legfeljebb, ha úgy érzi, nem 
válaszol, vagy nem fog tudni rá válaszolni.  

Annyit elöljáróban hadd mondjak el, és azért ezt számos alkalommal 
elmondtuk már, hogy mi a magunk részéről nagyra értékeljük azt a felelősséget, amit 
most a kormány mutat a kárpátaljai helyzetben az ott élő magyar közösségnek a 
különböző programokon keresztül való megsegítésére. Elnézést kérek, hogy itt az 
elejéről lemaradtam, de tájékozott voltam már ebben a kérdésben valamennyire 
előzetesen is.  

Ezek a fejlesztések, amik megvalósulnak, azt hiszem, hogy kétségkívül 
fontosak, több olyan is volt a dián, illetve amiről ön beszélt, amiről magamnak 
egyébként van személyes tapasztalatom is, hogy miért fontos, akár az oktatási 
intézmények tekintetében itt az ungvári kollégiumról volt szó. Amikor én ott voltam, 
nehezen hittem el, hogy Közép-Európában vagyok, tehát azért ott valóban olyan 
állapotok voltak. Abban viszont már nem vagyok teljesen biztos, hogy Sevcsenko-
szobrot miért nekünk kell állítanunk. Értem én, hogy fontosak a gesztusok meg 
együttműködés meg s a többi, de én ezt a magam részéről túlszaladásnak érzem. 
Miért van erre szükség? Miért gondoljuk, hogy ilyen dolgoknak a finanszírozását a 
magyar államnak kell magára vállalnia?  

Amire szeretnék még kérdezni, a választások kapcsán nemzeti egységről már 
volt a mai napon szó, Kárpátalján ez megvalósult. Mi azt látjuk, hogy a KMKSZ 
különböző háttérintézményei, főleg a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa 
meglehetősen túlterhelt. Mi nem látjuk azt, hogy feltétlenül a helyzet magaslatán 
lenne és azzal a rendkívül sok feladattal, illetve támogatás kezelésével, amely most rá 
van bízva, egyedül meg tud birkózni. Azt szeretném megkérdezni, ha már ilyen 
összefogás, béke és szeretet van Kárpátalján, akkor miért nem, illetve ha igen, akkor 
mikor vagy milyen formában fogják esetleg az UMDSZ különböző háttérintézményeit 
is vagy alapítványait ezeknek a különböző támogatásoknak a kezelésébe bevonni.  

Ami tényleg államtitkár úrhoz tartozott volna, de ha valami biztatót tud 
mondani, mert hónapok óta bizonytalanság van ezzel kapcsolatban, ugye, ön is utalt 
az orvosok, egészségügyi ápolók támogatására, ami egy jó és helyes cél, ennek a 
kivitelezése azonban nem a legjobban sikerült. Tudjuk, hogy olyan orvosok kaptak 
támogatást, akik nem vagy alig beszélnek magyarul, tehát a dolog kivitelezésébe ott 
azért komoly hibák csúsztak. Ami még mindig nem lenne akkora probléma, ha ennek 
nem az lett volna a másik oldala, hogy egyébként magyar nemzetiségű ápolók, akik 
tényleg a legnyomorultabb körülmények között és összegekért dolgoznak, hozzájuk 
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viszont nem jutott el még a mai napig sem ez a nagyon fontos támogatás. Hónapok 
óta nem kapunk választ azzal kapcsolatban, hogy ez pontosan mikor fog megtörténni.  

A másik, ami számunkra továbbra is aggodalomra ad okot, hogy akár ezekről a 
támogatásokról beszélünk, az egészségügyről, akár az oktatásban nyújtottakról, ennek 
a kivitelezése abból a szempontból sem volt feltétlenül szerencsés, ezt lehet, hogy 
jobban át lehetett volna gondolni, vagy talán lehetett volna olyan megoldást találni, 
hogy az ukrán állam ezeket a pénzeket ne adóztassa meg. Itt ebből levontak egy 16 
százalékos jövedelemadót meg egy 2 százalékos rendkívüli hadiadót, az azt jelenti – 
most ez persze lehet, hogy egy kicsit sarkosnak hangzik -, de végső soron a magyar 
állam ezeken a pénzeken keresztül a kelet-ukrajnai háborút finanszírozza, ami 
nyilván nem lehet számunkra elfogadható és legitim szempont.  

Most, amikor ezekről a támogatásokról beszélünk vagy akár az Eximbank 
hiteleiről, vagy az agráriumról vagy bármi másról, gondolkodtak-e azon, hogy ki 
lehet-e ezt valahogy védeni, hogy az ukrán állam ezeket a támogatásokat ne adóztassa 
meg semmilyen formában. Van-e erre lehetőség, illetve az önök részéről volt-e 
szándék arra, hogy ezt valamilyen formában végiggondoljuk és megpróbáljuk 
kivédeni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, hozzászólás, vélemény? (Nincs jelentkező.)  
Amennyiben nincs, úgy visszaadom reagálásra a szót kormánybiztos úrnak 

azzal a megjegyzéssel, hogy köszönjük szépen a tájékoztatót. Igazából persze, 
figyeljük a sajtót, de most először kaptunk arra konkrét tájékoztatást, hogy a 
délvidékihez hasonló gazdaságfejlesztésnek Kárpátalján mi is lesz a konkrét összege, 
ez a 2 + 10 milliárd, illetve a 20 milliárd forintos hitelkeret.  

Nagyon fontos a gazdaság megerősítése, hiszen - hogy is mondjam? - 
Kárpátalján az élet rendkívül nehéz, erről vannak akár személyes tapasztalataink meg 
híreink is, és amikor kérdezzük arra járva, mondjuk, Beregszászon, hogy miből élnek 
itt az emberek, akkor az a válasz rá, hogy itt van a határ, de egyébiránt hivatalos 
keresettel nagyon-nagyon sokan nem rendelkeznek, miközben pedig tudjuk azt, hogy 
hogyan szabadultak el az árak, és hogyan inflálódott a pénz. Úgyhogy a 
gazdaságfejlesztésnek a kárpátaljai magyarság körében - de azt gondolom, az sem baj, 
ha ez ruszinokat vagy helyi ukránokat érint - mindenféleképpen nagy jelentősége van, 
mint ahogy annak is, amiről ugyan Szávay István kérdezett és problémák után 
érdeklődött, de hogy tulajdonképpen a magyar állam és közigazgatás megjelent 
Kárpátalján akár ezekkel a bérekkel az egészségügy tekintetében, de szólhatnék a 
lelkészekről, hitoktatókról, tanítókról, tanárokról vagy éppen arról, hogy a magyar 
állam biztosítja az óvodai étkeztetést Kárpátalján intézményesített szinten.  

Azt külön köszönöm, hogy említést tett a Bethlen Gábor-napok támogatásáról. 
Bizottságunk tavaly volt Kárpátalján látogatóban és a huszti magyar 
szórványközösséget is meglátogattuk, ahol valóban a helyi magyarság számarányához 
képest nagyobb szavazatot kaptak a választáson és a helyi közösség megbecsült tagjai, 
és mint a hajdani Máramaros része, a hajdani Erdélyi Fejedelemség része, valóban 
hagyományai vannak a Bethlen Gábor-napoknak, és köszönjük, hogy ez is támogatást 
kap.  

Tisztelettel kérdezem kormánybiztos urat, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Dr. Grezsa István bólint.) Ha igen, akkor öné a szó. 

Dr. Grezsa István válasza, reagálása 

DR. GREZSA ISTVÁN kormánybiztos: Köszönöm szépen lényegében mindkét 
képviselő úr támogató hozzászólását, külön, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja kapcsolatainak fontosságáról szólt. Az időkorlátok miatt nem teszem, de 
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hosszan beszélhetnénk arról, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a különböző 
települések és különböző szervezetek milyen hatalmas munkát végeznek a térségek 
összekapcsolása érdekében a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül, külön gazdasági 
együttműködéssel; említhetném, hogy a Nyírségvíz szolgáltat például Beregszászban 
vizet, de számtalan ilyen típusú dologról szót ejthetnék. Vagy például Kárpátalján 
most indul az „Itt magyarul is” mozgalom a kolozsvári mintájára, és Kelet-
Magyarországon elindítanánk az „Itt ukránul is” mozgalmat, ehhez kötődve ez egy 
újabb gesztus volna. 

Ami a magyar nemzetpolitikai támogatásokat jelenti, 2015-ben kormányzati 
forrásból nagyjából közel 3 milliárd forint került Kárpátaljára. Ebben nincsenek 
benne se a karitatív szervezetek gyűjtései, se pedig a magyar önkormányzatok 
különböző gyűjtési programjai, amelyeknek az összegét nem is tudjuk igazán 
felbecsülni. Az a város, ahol én önkormányzati képviselő vagyok, Hódmezővásárhely, 
egy 200 személyes óvodát épít Mezővárinak, majd meglátjuk, hogy mennyibe fog 
kerülni.  

Ebben az esztendőben a már említett 2015-ös támogatás mellé nagyjából egy 
hónappal ezelőtt fogadott el a kormány a 2 milliárd 140 millió forintos rendkívüli 
kormányzati intézkedéscsomagban egy újabb csomagot, a már említett 2 milliárd 
forint az idei gazdaságfejlesztési program, és nyilván az évnek még a felénél sem 
járunk, azt gondolom, hogy egy 10 milliós ország ennél többet nagyjából nem is tud 
tenni. 

Ami a konkrét kérdéseket illeti, a Sevcsenko-szoborral kapcsolatos kritikát 
természetesen el lehet fogadni, de az ukrán Petőfi, ahogy említettem. Tulajdonképpen 
olvashatnánk Petőfi verseit ukránul, mint ahogy kijevi nagykövetségünk meg is 
jelentetett egy ilyen paralel és párhuzamos kötetet a közelmúltban. Azt gondolom, 
hogy Beregszászon, ahol az ukrán civil szervezetek évek óta nem tudják összegyűjteni 
erre a mellszoborra az összeget az ismert okok miatt, Babják Zoltán polgármester úr 
kérését méltányolva - ezt egyfajta ukrán nemzeti emlékhelyként is felkeresve -, azt 
gondolom, hogy a békés egymás mellett élés oltárán ezt megtehetjük. 

Ami a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány túlterhelését jelzi, állják a sarat, évek 
óta megbízható partnerei a magyar nemzetpolitikának, mindennel elszámolnak 
pontosan, és itt százezres ügyiratszámról van szó, ha mindent összevetünk, évente, 
tehát ez jól működik. Teljesen jogos felvetésnek tartom, hogy az UMDSZ hasonló 
alapítványát is vonjuk be a munkába, a már említett ungvári egyetemi fejlesztések 
mind az UMDSZ alapítványán keresztül kerülnek finanszírozásra. Most nagy nehezen 
talán az Ungvári Egyetem magyar kara is egy saját alapítványt hoz létre, hogy 
könnyebbé váljon a támogatási források eljuttatása. 

Az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan ez a Szávay képviselő úr által már 
többszörösen felvetett kérdés többféleképpen megközelíthető. Természetes, hogy 
ilyen nagyságrendben mindig vannak tévedések, azt gondolom, hogy az az akarat, 
hogy bár én gyengébben tudok magyarul, de hajlandó vagyok megszólalni és 
igyekszem is megszólalni, ami azért tetten érhető ebben az ügyben, az mindenképpen 
méltányolható. Külön megnézettem, hogy hányan jelentkeztek magyar nyelvoktató 
programokra azok közül, akik állami fizetéskiegészítésben részesülnek, és a 
betyárbecsület azért elhajtotta magyar nyelvtanfolyamra, magyar nyelvi 
készségfejlesztésre azokat az orvosokat és egészségügyi dolgozókat, akik közül sokan 
bizony gyengén beszélnek magyarul, de hajlandók megszólalni és meg is szólalnak. 
Tehát ellentétben, mondjuk, a korábbi években, más országokban tapasztaltakkal 
szemben Kárpátalján ma magyarul beszélni, magyarul megszólalni nemcsak 
magyarok számára, egyfajta kitüntetés. 
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Az ápolónőkkel kapcsolatban teljesen jogos Szávay képviselő úr felvetése, 
hiszen ők a legrászorultabbak és hozzájuk még egy vas sem jutott el az állam által már 
megítélt fizetéskiegészítésekből. Nagyon remélem, hogy ez heteken belül pótlásra 
kerül. Arra a tényre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a fizetéskiegészítések 
még tavaly, illetve ebben az évben a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből 
kerültek megítélésre, ez a 2017. évi magyar költségvetésben a nemzetpolitikai címsor 
alatt beépítésre került, tehát látjuk, hogy ez egy olyan elkötelezettség a magyar 
kormány részéről, amely nagyfokú felelősségről tanúskodik. 

Amit a fizetéskiegészítések ukrán állami megadóztatásáról mondott Szávay 
képviselő úr, az egy olyan helyzet, amelyet nem tudunk elkerülni, az ukrán 
törvényeket nem kerülhetjük el. Mi magunk is bíztunk volna egy ukrán állami 
nagyvonalúságban, de erre, úgy tűnik, hogy nem apellálhatunk, ezt nem tudjuk 
megoldani, azonban ha más nem, arra jó figyelmeztetés volt, hogy a magyar 
gazdaságfejlesztési támogatás 18 százalékát nem kéne automatikusan az ukrán állami 
büdzsébe befolyatni. Úgyhogy mindent elkövetünk és eléggé hatékony elképzeléseink 
vagy programjaink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk ezt a 18 
százalékos extra adót elkerülni, megkerülni. Még hozzá lehet venni az ukrán bankok 
különböző valutaváltások körüli ügyeit, amellyel további megfejést biztosíthatnak 
adott esetben a magyar gazdaságfejlesztési büdzséből. Úgyhogy élő a probléma, 
elkerüljük, de további részleteket erről most nem tudnék mondani, még a végleges 
egyeztetések nem zajlottak le.  

Összességében mindkettőjüknek szeretném megköszönni, hogy azt a munkát, 
amit elkezdtünk, és amely a magyar nemzetpolitikával karöltve és értelemszerűen egy 
hajóban utazva és evezve a magyar állam jelenlétét és befolyását kívánja növelni a 
térségben az ottani magyar közösség biztonságának garantálása érdekében, hogy azt 
önök támogatják, és időről időre, ha elnök úr úgy dönt, akkor szívesen számot adunk 
a bizottság előtt a munkáról. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
  
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
Köszönöm a nagyon kimerítő válaszokat és főleg azt, hogy minden kérdésemre 

választ kaptam; nem szokott ez minden vendégünkkel mindig így lenni. Az nem 
világos még nekem, és abszolút nem a kötözködés szándékával, csak tényleg, hogy 
értsem a helyzetet, miért van az, biztos úr, hogy a nevelési-oktatási támogatásoknál el 
tudtuk kerülni azt, hogy bármelyik szomszédos ország adóztasson, ennél meg nem. 
Azért, mert más megítélés alá esik egy támogatás meg megint más egy 
fizetéskiegészítés? Nyilván meg lehet innen is fogni a dolgot, de nekem csak az nem 
világos ebben a történetben, de tényleg, hogy ha tizenpár éve tud működni a nevelési-
oktatási támogatások rendszere, nem tudom, hány szomszédos országgal, akkor itt 
ezt miért nem tudtuk vagy miért nem lehetett megcsinálni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kormánybiztos úr! 
 
DR. GREZSA ISTVÁN kormánybiztos: Nyilván ez örök talány marad, de azt 

gondolom, hogy aki a keleti világ rejtelmeiben egy picit is megmerítkezett, annak 
számára ez egyáltalán nem vitatható, hiszen a törvények ott nem úgy működnek 
feltétlenül, mint a nyugati kultúrkörben, tehát az egyik támogatásra vonatkoztatják, a 
másikra nem, és mi kénytelenek vagyunk ezt elfogadni. Nyilván ukrán-magyar 
államközi egyezményt ezzel kapcsolatban nem fogunk elérni és nem is tudunk kötni. 
Nagyon jó volna, hogyha Szerbiához hasonlóan a két állam kapcsolatai olyan magas 
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szinten volnának, de úgy tűnik, hogy erre még várnunk kell különböző okok miatt. 
Amit tehetünk, hogy minden erőnkkel megpróbáljuk az említett nehézségek ellenére 
elérni azt, hogy a magyarok helyben maradjanak és gazdaságilag is boldogulni 
tudjanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos úr. Köszönöm a tájékoztatóját és 

munkájához sok sikert kívánunk. Azt a felajánlást is köszönöm, hogy szívesen áll 
máskor is a bizottság rendelkezésére. Köszönöm szépen, a napirendi pontot bezárom. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pontban engedjenek meg egy tájékoztatást: vélhetően a 
következő bizottsági ülésünkre Pünkösd után kerül sor, ismét egy bizottsági „B” 
héten, két hét múlva, május 18-án, szerdán, akkor kerülhetnek elénk a költségvetési 
módosító indítványok. Éppen Pünkösd miatt nem a megszokott keddi napon lesz ez, 
hanem május 18-án, szerdán a terveink szerint. (Szávay István: Hány óra körül? 
10 óra körül?) Délelőtt 10 óra körül, igen, és költségvetés lesz a téma.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, vélemény, hozzászólás, felvetés 
egyebekben. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, elnök úr, még 

korábban volt téma, kértük Victor Micula nagykövet urat, hogy legyen olyan kedves és 
fáradjon már el a bizottságunk elé, hogy egy kicsit tudjunk tájékozódni, tájékoztatni 
egymást az erdélyi helyzetről, illetve az erdélyi magyarságot érintő helyzetről. Akkor 
nagykövet úr azt a hivatalos választ adta, hogy akkor éppen nem volt neki jó, de azt 
mondta, hogy egy későbbi időpontban szívesen áll rendelkezésre. Pár héttel ezelőtt 
már egy egyebek napirendnél rákérdeztem, és akkor, elnök úr, te azt mondtad, hogy 
ez ügyben akkor valami megkereséssel fogsz élni. Ezt szeretném kérdezni, hogy ez 
hogy áll, főleg annak fényében, hogy most, úgy tudom, nagykövetváltás van, és nem 
tudom, ez egyáltalán aktuális-e. Ebben a formában valószínűleg nyilván nem, akkor 
viszont azt szeretném ajánlani, hogy akkor hívjuk meg egy bemutatkozó látogatásra 
azt új nagykövetet, utalva egyébként az elődjének - azért ez mégse egy személyhez 
szóló meghívó -, utalva elődjének a bizottság irányában tett ilyen irányú ígéretére. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Nem felejtettük el ezt a felvetést, én ugyan 

ehhez a megkereséshez sok reményt nem fűztem, de való igaz, hogy az előző román 
nagykövet akkor kitért a meghívás elől azzal, hogy egyébként szívesen áll 
rendelkezésünkre. Őt visszahívták, nyilvánvaló, nem ezért, de most per pillanat, a mai 
napon, május első napjaiban azt sem tudjuk, hogy van-e már új román nagykövet és 
az elfoglalta-e a helyét. Természetesen megkereshetjük őt is egy ilyen kérelemmel, 
majd kapunk rá egy választ, az vagy pozitív, vagy negatív. Azt azért mindannyian 
tudjuk, hogy a mi meghívásunk nem egy kötelező jellegű felkérés egy nagykövet 
számára, ha elfogadja, és rendelkezésünkre áll, akkor azt köszönettel elfogadjuk, ha 
pedig nem, akkor azt tudomásul vesszük. Még egyszer szeretném jelezni, tehát az 
előző megkeresésünk azért hiúsult meg, mert miután itt a bizottságban erről szó esett, 
a nagykövet urat visszarendelték Bukarestbe. Keressük majd az újat, hogyha erre 
képviselő úr igényt tart. Köszönöm szépen.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
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Az ülés berekesztése 

Más kérdés, felvetés nem lévén a mai bizottsági ülést bezárom. Köszönöm 
szépen a munkájukat, köszönöm a vendégeknek a jelenlétet.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


