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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a 
Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Köszöntöm alelnök urat, a bizottság 
tagjait, kedves vendégeinket, a bizottság munkájában részt vevő bolgár nemzetiségi 
szószólónkat.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A hétvégén a Kárpát-medencében, illetve a 
diaszpórában is számos helyen megemlékeztek a magyarok a trianoni 
békediktátumról, illetve kiemelt napként megtartották a nemzeti összetartozás 
napját. Azt gondolom, hogy így a Nemzeti összetartozás bizottságának is kötelessége 
erről nagyon röviden megemlékezni, hiszen a bizottsági ülésterem az Esterházy nevet 
viseli. Gróf Esterházy János felvidéki mártír élete, munkássága mindenféleképpen 
példa értékű a Kárpát-medencei magyarság számára és egy tipikusan trianoni sors az 
ő élete.  

Esterházy János Trianon után sem hagyta el a szülőföldjét, élethivatása az volt, 
hogy képviselje a felvidéki magyarokat, hogy gondjaikat továbbítsa az anyaország felé, 
támasza, gondviselője volt az elszakított északi nemzetrésznek. A bécsi döntés után 
sem hagyta el a Felvidéket, mint Kassa képviselője, szlovák területen maradt. 
Mérsékelő erőként politizált, a méltányosság és az emberiesség alapján állva 
elutasította a náci eszméket. A szélsőséges erők céltáblájává vált, de nem engedett 
elveiből sem a fasisztáknak, sem a nyilasoknak, sem a kommunista pribékeknek. 
Üldözte a Gestapo, üldözték a szovjet hatóságok is. Egy igazi hazáját, nemzetét 
szerető demokrata volt.  

A felvidéki magyarsághoz való hűségét a következő gondolat bizonyítja: 
„Könnyű lett volna nekem most kényelmesebb, kevésbé felelősségteljes és könnyebb 
hivatást és munkakört választanom. Egy pillanatig sem foglalkoztam ezzel a 
gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem azzal a talajjal, amelyet elődeim, 
őseim vérükkel és verejtékükkel tettek termékennyé a magyar gondolat részére, amely 
talajon ringott az én bölcsőm, és amelynek sorsával, boldogulásával egybeforrott 
lelkemnek, szívemnek legkisebb része is, egész énem, egyéniségem, minden 
gondolatom, vágyam és reménységem. Amint én cselekszem, ahogy én gondolkodom, 
azt várom a velem együtt visszamaradt testvéreimtől. Maradjon mindenki ott, ahová a 
sors állította, legyen éltető ereje annak a megkisebbedett, küzdő magyar családnak, 
amelyre most fokozottan fontos és nagy feladatok várnak, hogy az itteni magyar 
nemzetcsoport méltóan a magyar múlt szerinti hagyományaihoz, megállja a helyét.” 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arra kérem önöket, hogy egy percre álljunk föl, 
egy főhajtással adózzunk Esterházy grófnak is, és nagy tisztelettel arra kérem alelnök 
urat és Szávay képviselő urat, hogy a bizottság és a jelenlévők nevében a koszorút az 
Esterházy-emléktábla alatt helyezzék el. (A teremben lévők felállnak, majd Szabolcs 
Attila és Szávay István - a bizottság és a jelenlévők nevében - megkoszorúzza gróf 
Esterházy János emléktábláját.) Köszönöm szépen.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
Szászfalvi alelnök urat Petneházy Attila képviselő úr helyettesíti, Dunai Mónika 
képviselő asszonyt pedig Szabolcs Attila alelnök úr. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirendünket elfogadják-e. Aki 
igen, az, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay 
képviselő úr kért szót. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni és 

egyben elnézést kérve dandártábornok úrtól, képviselőtársamnak ¾ 11-kor, nekem 
pedig ¼ 12-kor sajnos el kell mennünk.  

 
ELNÖK: Megállapítom, hogy a bizottság egybehangzó igennel a kiküldött 

napirendet elfogadta, azzal együtt, hogy előadóink jelezték, szemléltetőeszközt 
kívánnak igénybe venni.  

Helyhatósági választások Romániában - magyar szemmel  
Előadók:  
Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója  
Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Első napirendi pontunk helyhatósági választások Romániában, az előadók: 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, illetve Illyés Gergely, a 
kutatóintézet külső munkatársa. Nagy szeretettel köszöntöm előadóinkat. Biztos 
vagyok benne, hogy egy munkás éjszaka és rövid alvás után vannak, és a mai napon a 
választással kapcsolatban még sok elfoglaltságuk lesz, az ilyenkor szokásos 
sajtótájékoztató megtartása az államtitkárságon, úgyhogy ezzel a felvezetéssel és nagy 
várakozással átadom a szót előadóinknak. 

Kántor Zoltán tájékoztatója  

KÁNTOR ZOLTÁN igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Elnök úr, 
köszönöm szépen.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Vendégek! 
Megpróbáljuk röviden vázolni, elmondani a fő következtetéseket a választásokról, 
illetve valamennyit az előzményekről beszélni. Rövid 9 hónap alatt ez immár a 
negyedik választás a Kárpát-medencében, Ukrajna után Szlovákia, majd Szerbia és 
most a romániai helyhatósági választások. Minden egyes ilyen választás az nemcsak 
az eredmények elemzése, hanem egyben egy felmérés is, reflektálásra való alkalom a 
közösség állapotáról. 

Mint jól tudjuk, az etnikai pártok nemcsak egyszerű pártok, amelyek részt 
vesznek országos, helyi vagy európai parlamenti választásokon és biztosítják a 
politikai képviseletet, hanem egyben a helyi társadalomszervezésnek is a motorjai, 
ezért különösen fontosak ezek a helyhatósági választások, hisz nagy valószínűséggel a 
közösségi revitalizáció épp ezeken a településeken és valószínűleg épp a magyar 
többségű településeken lehet a legeredményesebb.  

Néhány háttérgondolatot mondok csak a helyhatósági választásokról, a 
kontextusról: egyrészt ez az etnikailag megosztott társadalmakban vagy olyan 
helyzetekben, ahol a magyarság megosztott, nemcsak román-magyar, pontosabban 
általában többségi-kisebbségi verseny, hanem igen gyakran magyar-magyar verseny 
is, tehát legalább ezt a két dimenziót kell nézni.  

Mint ismeretes, a választási törvények befolyásolják a kisebbségek lehetőségeit 
is. A legutolsó módosítás szerint a polgármestereket egy fordulóban választják, illetve 
a megyei elnököt nem közvetlenül választják, hanem közvetve majd a képviselők, új 
helyzetet teremtve. Illetve a másik fontos kiemelnivaló, hogy a kampányról szóló 
módosítások azt eredményezték, hogy Romániában, így a magyar vidékeken is alig 
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volt kampány, részben talán ennek köszönhető az, hogy alacsonyabb volt országos 
szinten, de a magyarok esetében is a választáson való részvétel.  

A másik ilyen befolyásoló tényező lehet az is, hogy az utóbbi 2-3 évben 
Románia magyarság irányában folytatott politikájánál negatív előjeleket észlelünk, és 
itt beszélhetünk úgy az elöljárók elleni eljárásokról - amelyekről azért kiderült, hogy 
gyenge lábon áll a bizonyíték - mint a közösségi szimbólumhasználatról, a 
nyelvhasználat körüli gondok -, de akár a fogyasztóvédelmi szelektív támadásokról is 
beszélhetünk. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy alacsonyabb volt a részvétel. 
Ugyanakkor, ha megnézzük úgy Erdélyt, illetve a Kárpátokon kívüli részt, megint azt 
látjuk, hogy Erdélyben alacsonyabb volt a választásokon való részvétel s ezen belül a 
magyar megyékben még alacsonyabb.  

Romániában nem kisebbségi önkormányzatokról beszélünk, hanem 
önkormányzatokról, helyhatóságokról, tehát egyszerű verseny alapján jutnak be a 
pártok, vagy nem jutnak be a képviselő-testületbe, úgyhogy egy éles versenyről van 
szó. S még egy differentia specificát említenék: a parlamenti választások az 
önkormányzati választások, a helyhatósági választások után lesznek, és Romániára 
jellemző az, hogy azért egy nagyon nagy előnyt biztosítanak a helyi erős pozíciók az 
országos parlamenti választásokhoz. Ez a magyarok esetében talán nem áll ennyire 
fenn, de román vonatkozásban mindenképpen.  

Úgy látjuk, hogy összességében jó eredmények születtek, de ha a 
negatívumokat nézzük, akkor az alacsony részvételi arány kifejezetten aggasztó. Úgy 
néz ki, hogy magyarok szavaznak többségi pártokra is, de a nem magyar pártra 
szavazók nagy része azok a távolmaradók, tehát itt van igazán feladata a kisebbségi 
közösségnek, az önkormányzatoknak, helyi képviselőknek, hogy az adott közösség 
revitalizációját elkezdjék. 

Itt át is adom a szót a kollégámnak, aki az adatok, folyamatok alapján elemzi a 
kérdést. 

Illyés Gergely tájékoztatója 

ILLYÉS GERGELY külső munkatárs (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, elnök urat, alelnök urat. Egy nagyon 
tartalmas bemutatót szerettem volna önöknek tartani, de sajnos ez a mostani 
PowerPoint-bemutató hiányos lesz, mivel jelenleg 35 százalékos feldolgozottsági szint 
van Romániában - tehát körülbelül egy fél óra múlva fognak közölni újabb adatokat - 
úgyhogy sajnos csak ezekről tudunk, illetve a pártok saját feldolgozottsága sokkal 
pontosabb és sokkal teljes körűbb, tehát főleg abból fogunk táplálkozni. (Elindul a 
vetített számítógépes prezentáció.) 

Néhány szót én is mondanék: a helyhatósági választási törvényt tavaly 
módosították. Tudjuk azt, hogy ezelőtt négy évvel még négy szavazata volt minden 
romániai állampolgárnak, most már csak három, mert a megyei tanács elnökeit már 
nem közvetlenül választották meg, hanem a megyei képviselő-testületek fogják majd 
megválasztani a tagjaik közül. Ennek az a jelentősége, hogy Erdélynek azokon a 
részein, ahol a magyar és a román nemzetiség nagyrészt egyenlő arányban van, vagy 
legalábbis a magyar kisebbség számottevő erőt képvisel, ott sokkal nagyobb esély van 
arra, hogy a megyei tanács elnöke újra magyar lesz. Ez a helyzet most például 
Szatmár megyében, ahol újra magyar lehet a megyei tanács elnöke, és ez lehet a 
helyzet Maros megyében, itt még nem látjuk az adatokat pontosan. Természetesen ez 
egy jövőbeni politikai alku függvénye is, hogy mennyire tudja az RMDSZ ezeket a 
pozíciókat megszerezni, ez mindenféleképpen egy pozitívuma ennek a 
törvénymódosításnak, azt gondolom.  
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A polgármestereknél megmaradt az egyfordulós választás. Arról beszéltünk, 
hogy ez lehetőséget teremthet Marosvásárhelyen. A lehetőséget megteremtette, de 
mindjárt beszélünk majd róla, hogy sajnos ez egy beváltatlan lehetőség maradt, 
viszont Szatmárnémetinek ez egy óriási esélyt adott. Más kérdés, hogy a kétfordulós 
rendszerben is a mostani adataink szerint meglett volna a szatmárnémeti 
polgármesteri tisztség, de ez megint egy másik dolog.  

Az egyfordulós rendszer viszont Bukarestben teremtett egy új helyzetet. 
Bukarestben a Szociáldemokrata Párt történelme során először a saját neve és sziglája 
alatt megnyerte a főpolgármesteri tisztséget, egy kétfordulós rendszerben ez 
valószínűleg lehetetlen lett volna a bukaresti szavazók miatt.  

Pár különbségről beszélnék a négy évvel ezelőtti helyzethez képest. Nincs 
protest-hangulat Romániában. Négy évvel ezelőtt egy óriási felháborodás volt az 
országban, hiszen azelőtt egy-két évvel a közalkalmazotti béreket 25 százalékkal 
csökkentették s a többi, tehát a gazdasági válság következményei ezen a 2012-es 
helyhatósági választáson ezekben a változásokban rajzolódtak ki. Ez a protest 
hangulat most eltűnt, ennek is oka az az alacsonyabb részvétel, amiről beszélünk, és 
ez a részvétel is relatív, hiszen inkább azt mondanám, hogy négy évvel ezelőtt volt 
magas a részvétel, most pedig visszaállt arra a szintre, amelyen például nyolc évvel 
ezelőtt is mozgott, és ez az egyik oka ennek, tehát itt teljesen más a kontextus.  

Ha megnézzük a pártokat, volt egy Szociálliberális Unió, USL-nek nevezett 
pártszövetség ezelőtt négy évvel, ez a mostani Szociáldemokrata Párt és az akkori 
Nemzeti Liberális Párt szövetsége volt. Ez a szövetség felbomlott, a 
szociáldemokraták külön indultak, míg a nemzeti liberálisok összeolvadtak Traian 
Băsescu volt pártjával és ők most PNL Nemzeti Liberális Párt néven indultak el. A 
PPDD nevű szélső populista párt megszűnt, teljesen beolvadtak a képviselői más 
pártokba, tehát ez sincsen. Új pártok jelentek meg, a PNP rövidítésű párt, Traian 
Băsescu államfő pártja, az ALDE rövidítésű párt, a szenátus elnökének pártja, ezek 
teljesen új alakulatok. 

Magyar szempontból az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt egy együttműködést 
alakított ki és koordináltan indult a legtöbb településen - természetesen kivételek 
voltak, például Székelyudvarhely, de erre vissza fogunk térni -, az Erdélyi Magyar 
Néppárt pedig esetenként együttműködött az MPP-vel, például Székelyudvarhelyen, 
de sok helyen külön indult az RMDSZ-szel szemben.  

A 2012-es eredmények: négy évvel ezelőtt, látjuk a részvételt, 56 százalék 
fölötti volt az országos részvétel, ez volt az a bizonyos magas részvétel. Látjuk, azelőtt 
négy évvel 49 százalék volt csupán és így tovább, tehát igazából nem kiugróan 
alacsony ez a mostani részvétel. Az alábbi adatokat nem mondanám, mert itt a 
legfontosabbak a megyei tanácsosi listák, ezek azok a voksok, amelyek a leginkább 
tükrözik a politikai orientációt. Itt négy évvel ezelőtt egy elsöprő USL-siker volt, 
aminek most már nem volt meg az előfeltétele, mert ez a pártszövetség felbomlott, 
tehát ez azért megadta az alaphangot négy évvel ezelőtt, és ez a román részvételt is 
felpörgette 2012-ben, ez most nem volt meg.  

Ezek a mostani eredmények: a részvétel 48,43 százalék, látjuk, hogy azért 
illeszkedik igazából a trendbe, nem egy súlyosan alacsony részvétel. Persze az erdélyi 
megyék most is alacsonyabb részvételi adatokat mutatnak, de ez most már 
trendszerű. Itt is inkább azt mondanám, hogy a dél-romániai megyék azok, amelyek 
magas részvételt mutatnak, itt a szociáldemokratáknak egy nagyon jól bejáratott 
gépezetük van, ami mesterségesen is egy picit felnyomja a részvételt. 

A megyei tanácsosi listák adatait szeretném mondani. Ez itt, a 
Szociáldemokrata Párté természetesen nem 93 százalék, ez 35 százalékos 
feldolgozottságnál van, 39 százalék akar lenni a szociáldemokrata eredmény, 39,15 
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százalék, a Nemzeti Liberális Párt 32,79 százalék. Ez lefordítva azt jelenti, hogy a 
szociáldemokraták nagyon elverték a nemzeti liberálisokat. Erre nem lehetett 
számítani, főként Klaus Johannis győzelme után arról cikkezett a sajtó, hogy a 
szociáldemokratáknak végük, igazából soha nem lesz többet 40 százalék körüli 
eredményük. Ez nem következett be, újra a szociáldemokratáknak áll most a zászló, 
és a PNL-nek nagyon el kell gondolkoznia azon, hogy az év végi parlamenti 
választásoknak milyen stratégiával ugrik neki.  

Az ALDE nevű párt, látjuk, hogy átlépte az 5 százalékos küszöböt. Számukra is 
ez inkább egy felmérés volt a parlamenti választásokra, hogy elinduljanak-e 
függetlenül, tehát hogy a szociáldemokratákkal együtt induljanak el a választásokon 
vagy pedig külön. Az RMDSZ eredménye 5,24 százalék, ez egyelőre jónak néz ki, de 
még csak 35 százalékos feldolgozottságról beszélünk. Băsescu pártja, a PNP pedig a 
parlamenti küszöb alatt van valamivel, meglátjuk, hogy ez nekik majd mire lesz elég.  

Ez a 2012-es magyar eredményeket tükröző táblázat, sajnos ilyen egyelőre a 
mostani eredményekről még nem készülhetett, de meg fogja közelíteni ezeket, tehát 
olyan nagy eltérés nincsen. 

Néhány városra szeretnék kitérni. Itt láthatók a nagyobb erdélyi városok, ez a 
négy évvel ezelőtti eredmény. Látjuk, először ott van Kolozsvár is, itt Emil Boc 
eredménye az a 40,66 százalék négy évvel ezelőtt, és az akkori ellenfele pedig egy 39 
százalékos eredményt hozott, tehát egy nagyon szoros verseny volt ezelőtt négy évvel. 
Most ez úgy néz ki, hogy Emil Boc óriási fölénnyel nyerte meg a választásokat, 64 
százalék fölötti eredménnyel, míg a legnagyobb román ellenfele csak 9,72 százalékot 
tudott hozni, tehát ez azt jelenti, hogy Emil Bocnak tulajdonképpen nincs szüksége az 
RMDSZ szavazatára a helyi tanácsban. Azt még nem látjuk, hogy ennek ellenére lesz-
e alpolgármesteri tisztség, hiszen Horváth Anna egy nagyon jó, 12,65 százalékos 
eredményt hozott.  

Természetesen ez alulmarad, az etnikai arány 15,94 százalék alatt van, viszont 
Kolozsváron hagyományosan nagy az átszavazás Emil Bocra, tehát a magyarok közül 
is többen szavaznak át az esélyes román polgármesterjelöltre. Tehát én azt mondom, 
hogy ez az eredmény egy jó eredmény, és lehet, hogy ebből még lesz alpolgármesteri 
tisztség, de tudjuk azt, hogy ha nem szükségesek a szavazatok a helyi tanácsban, 
akkor ez mégsem ugyanaz.  

Marosvásárhelyt, látjuk, négy évvel ezelőtt 50 százalékkal nyert Dorin Florea, 
és az RMDSZ akkor 37 százaléknyi eredményt ért el. Most sajnos még nincsenek 
eredményeink, azt viszont el tudom mondani, hogy nem sikerült megverni az eddigi 
polgármestert, körülbelül 1500 szavazattal maradt alul Soós Zoltán, aki függetlenként 
indult el ezért a tisztségért. Ezt egy nagyon jó eredménynek értékelem, az elmúlt 16 év 
egyik legjobb eredménye, és erre, én azt gondolom, hogy lehet építeni 
Marosvásárhelyen, főként úgy, hogy a megyei lista, amennyiben jól teljesít és lesz egy 
megyei elnök, akkor igenis újjá lehet szervezni a helyi közösséget, és ebből valami 
kijöhet, egyelőre sajnos ez a helyzet. Itt sokan nem számítottak ilyen szoros 
eredményre, és azt hitték, hogy sokkal nagyobb arányban fog nyerni Dorin Florea, 
tehát én ebből a szempontból mondom, hogy ez egy pozitív eredmény. 

Nagyváradról olyan sokat nem szeretnék beszélni, Ilie Bolojan jelenlegi 
polgármester óriási fölénnyel megnyerte a választásokat, több mint kétharmaddal. A 
magyar jelölt gyengébb eredményt hozott, mint négy éve az akkori magyar jelölt, 
tehát itt inkább azt látjuk, hogy valószínűleg egy elég masszív átszavazás lehetett a 
jelenlegi polgármesterre. Egyáltalán nem volt váltó hangulat, tehát ez borítékolható 
volt.  

Itt van Szatmárnémeti, ahol négy évvel ezelőtt az RMDSZ-től elvették a 
városvezetői tisztséget. Akkor egy nagyon jó román mozgósítás volt és egy nagyon jó 
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felhajtóereje volt ennek az USL nevű szövetségnek, most ez nem volt meg, és 
Szatmárnémetiben sikerült visszaszerezni a polgármesteri tisztséget. Ez a legnagyobb 
fegyverténye, azt hiszem, a tegnapi voksolásnak, és elég nagy fölénnyel nyert, sajnos 
nincsenek még adataink, de elég nagy fölénnyel nyert Kereskényi Gábor, több mint 
50 százalékkal, egyáltalán nem volt szoros az eredmény. Itt vannak román voksok is a 
kalapban és vannak német voksok is a kalapban, mert a helyi Német Demokrata 
Fórummal együttműködésben indították Kereskényi Gábort.  

A székelyföldi városok: Csíkszeredában nem volt kérdés, Ráduly Róbert 
Kálmán - itt sincsenek még adataink - az ezelőtt négy évi eredményhez hasonló 
számokkal nyerte meg ezt a választást, kétharmad van.  

Gyergyószentmiklóson még nagyobb a fölény, 80 százalék körüli eredménye 
lett a Magyar Polgári Párt jelöltjének. Itt az RMDSZ nem indított ellenjelöltet, 
megegyezett az MPP-vel és tulajdonképpen nem volt kérdés.  

Kézdivásárhelyen négy évvel ezelőtt is látszott az, hogy az RMDSZ ellenzéke 
komoly erőket mozgósított, akkor, látszik, hogy 46 százalékkal nyert Bokor Tibor, 
most ez megnőtt, 54 százalékkal megnyerte a választásokat. Itt az EMNP tudott egy 
30 százalék körüli eredményt hozni, ez egy jó eredmény volt. Kézdivásárhely volt az 
egyik olyan székelyföldi település, ahol komoly harc volt a magyar szervezetek között. 

Sepsiszentgyörgy: itt teljesen egyértelmű volt Antal Árpád győzelme négy évvel 
ezelőtt és most is, tulajdonképpen nem is szeretnék erre több szót vesztegetni. 

Székelyudvarhely volt a másik olyan település, ahol komoly harc volt. Itt 
teljesen érdekes helyzet alakult ki. Az eddigi RMDSZ-es polgármestert nem 
indították, ő függetlenként méretkezett meg, az RMDSZ egy másik jelölttel indult, az 
ellenzék pedig összefogott, az EMNP és az MPP összefogott, és az eredmény pedig azt 
tükrözi, hogy gyakorlatilag az RMDSZ-szavazóbázis kettészakadt, az ellenzéki 
szavazóbázis pedig összeadódott, ennek pedig az eredménye, hogy Gálfi Árpád 
megnyerte a választásokat és az EMNP-MPP közös polgármestere lesz 
Székelyudvarhelyen. Ő egyébként a Magyar Polgári Párt tagjai között politizált eddig, 
ez a siker inkább az MPP-é, vagy kicsit nagyobb arányban lehet az MPP sikerének 
tekinteni, mint az EMNP sikerének. Ez egy új helyzet, egy székelyföldi várost, a két 
megyeszékhely utáni legfontosabb és legnagyobb várost nyerte meg az RMDSZ 
ellenzéke. Ez részben új helyzetet teremt az erdélyi magyar politika következő fél 
évében, hiszen a parlamenti választásoknak már így tudnak nekiindulni. 

A megyei tanácsok összetételéről szerettem volna hozni önöknek egy 
szemléletes táblázatot, de sajnos csak a négy évvel ezelőtti adatokat tudom mutatni. 
Itt inkább arról beszélnék, hogy ezekben a megyékben, mint Bihar, Szatmár, Kolozs 
és Szilágy, nem mindegy, hogy mekkora súlya van az RMDSZ megyei frakciójának. 
Úgy látjuk most, hogy Maros és Szatmár megyében nagyon komoly erő lesz, tehát itt a 
megyei tanácselnöki pozícióra van esély, Bihar megyében pedig szintén az RMDSZ-
nek szava lehet abban, hogy ki legyen a megyei tanács elnöke. Tehát itt jó 
eredményekről beszélhetünk, de a számokat sajnos még nem tudom önöknek 
megmutatni. 

Az látszik még, hogy Kovászna megyében az RMDSZ növelte az előnyét, tehát a 
kisebb pártok visszaszorultak a megyei tanácsban. A Hargita megyei eredmények még 
sajnos nincsenek itt, viszont fordított tendencia lehet elsősorban az udvarhelyszéki és 
gyergyószéki eredmények miatt.  

Ezek a négy évvel ezelőtti választás tanulságai. Az, hogy hány magyar 
polgármester lesz Erdélyben, itt tulajdonképpen néhány különbségről beszélhetünk 
csak, tehát itt nem a szám a lényeg, hanem például az, hogy Szatmárnémetit meg 
lehetett nyerni. Szászrégen ellenben sajnos most sem sikerült, itt nagyon-nagyon 
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szoros volt a helyzet, de megmaradt Margitta például, tehát vannak azért pozitív 
dolgok.  

Egyelőre mélyebb elemzést még nem tudtunk sajnos végezni, ezért a többi 
megállapításra most nem térnék ki. A stratégiai átszavazás, a végrehajtó tisztségek, 
gyakorlatilag a magyarok román polgármesterre való szavazása most is megfigyelhető 
a nagyvárosokban. Ez egy olyan trend, amit nagyon nehéz megfordítani, hiszen 
esélytelenül indulnak a magyar jelöltek például Kolozsváron harcba, és ennek 
óhatatlanul az lesz a következménye, hogy az eredményeik gyengébbek, de például 
Kolozsváron az RMDSZ-lista megközelíti az etnikai arányt, úgyhogy azt gondolom, 
hogy ez az eredmény most nagyon jó. Az erőviszonyokról pedig most még nem merek 
beszélni, mert még az adatokat nem tudtuk kellőképpen átvilágítani. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató úr, kíván még kiegészítést tenni?  
 
KÁNTOR ZOLTÁN igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Tulajdonképpen 

talán csak egyetlenegy gondolatot mondanék, hogy ezeket a választásokat annak 
fényében is érdemes nézni, hogy mi várható majd az őszi választásokon. A másik, 
hogy mondhatjuk, a magyar képviselet azért összességében megerősödött, annak 
ellenére, hogy kevesen mentek el szavazni, tehát két trendről van mindenféleképp 
szó. 

Azt szeretném még jelezni, hogy mint minden választás után, elemzést 
szoktunk írni, néhány nap múlva meglesznek a végleges elemzések, fölkerül majd az 
elemzés a honlapunkra, és azt el is szoktuk küldeni a NÖB-nek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 

véleményük. (Jelzésre:) Petneházy képviselő úr! 

Kérdés, észrevétel és válaszadás, reagálás 

PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Tisztelettel köszönöm meg a beszámolót. 
Marosvásárhelyre vonatkoznék a kérdésem, hogy ez mit jelent. Nyilván az adatok 
fényében még nehéz, de akkor ez hány százalékot jelentett a két jelölt tekintetében, 
illetve - közben gondolkodom rajta, még nehezebb ezt a dolgot megítélni, de - a 
magyarok részvételi százaléka Marosvásárhelyen milyen lehetett, akkor így teszem föl 
inkább a kérdést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Ha most 

egyelőre nincs, akkor tessék, parancsoljon! 
 
ILLYÉS GERGELY külső munkatárs (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): 

Nincsenek végleges adataink, 42 százalék körül lesznek ezek a számok, tehát Dorin 
Florea 42, Soós Zoltán 40 vagy plusz/mínusz 2 százalék.  

Nem beszéltünk arról, hogy Marosvásárhelyen volt egy Dan Mașca nevű 
polgármesterjelölt, aki egy helyi pártot gründolt. Nem mondta ki, hogy vegyes párt, 
de gyakorlatilag vegyes pártról beszélünk, magyarul és románul is színvonalasan 
kommunikáltak, tehát nem úgy, mint Dorin Florea, helytelen magyarsággal, hanem 
ez egy komoly kampány volt. Lehet, hogy ők vitték el azt a szavazatmennyiséget, ami 
Soós Zoltánnak kellett volna, viszont én úgy értékelem, hogy akik erre a pártra és erre 
a jelöltre szavaztak, ezek a magyarok valószínűleg nem szavaznának az RMDSZ-re 
semmiképpen, ők egy teljesen más megközelítést alkalmaznak. Tehát nem vagyok 
benne biztos, hogy Dan Mașca miatt ment el a marosvásárhelyi tisztség, ez más okok 
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miatt volt, ők 9 százaléknyi eredményt értek el. Nem tudjuk azt, hogy mennyire 
gondolják komolyan az építkezést, mennyire akarnak ebből pártot alapítani és a 
parlamenti választásokon elindulni. Ha ez lesz a tendencia, akkor Maros megyében ők 
egy vegyes ajánlattal egy vegyes pártként fognak fellépni, és ennek azért még lesznek 
következményei a jövőben.  

Az, hogy mennyire mozgósítottak a magyarok Marosvásárhelyen, úgy tűnik 
most, hogy ez az arány magasabb volt, mint ezelőtt négy évvel, amikor Frunda György 
indult, akkor 37 százalék volt végül az eredmény. Nem szeretnék számokkal most még 
dobálózni, és ezért mondtam azt, hogy ez egy jó eredmény, de úgy tűnik, ez a mostani 
mozgósítás jobb volt úgy is, hogy eltelt négy év, és azért a demográfiai trendek is 
sajnos arrafelé mutatnak, hogy egyre kevesebb magyar él Marosvásárhelyen. Tehát ha 
még ezt is beleszámolom, akkor én azt gondolom, hogy most sokkal jobb volt a 
mozgósítottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e a bizottság részéről más kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor én egyrészt szeretném megköszönni a nagyon friss összefoglalót, és szeretném, 
ha még előadóink segítségével, igazgató úrral itt a végén mégiscsak vonnánk egy 
szigorú és pontos szaldót, amit ma tudunk. Az eddigi megyékben, ahol elnököt 
adtunk, akkor, ha jól értem, azokat sikerült megtartanunk, sőt plusz két megyében 
sikerült jó eredményt elérni, ma úgy gondoljuk, hogy Szatmárban és Maros megyében 
elnököt fogunk adni az előző ciklushoz képest.  

Nem kaptunk olyan jelzést, hogy lenne olyan város, ahol, ha eddig 
polgármesteri pozícióban voltunk, ott vesztettünk volna, illetve egy nagy települést 
elnyertünk, Szatmárnémetit, tehát eddig mindenféleképpen pozitív a szaldó. Sajnos 
Marosvásárhelyen, ami Erdély egyik központja, és vártuk, hogy az összefogás talán 
egy olyan eredményt hoz, hogy hosszú ciklusok után végre sikerül ismét magyar 
polgármestert állítani, nagyon szép eredményt ért el a jelölt, de a mai számok alapján 
ez mégiscsak úgy tűnik, hogy kevés volt.  

Tehát egy záró gondolatra, egy rövid összegzésre kérném még előadóinkat, 
hogy mi az a plusz, amit elnyertünk, vagy nem esett róla szó, volt-e olyan, hogy 
nagyobb települést elveszítettünk az eddigiekhez képest, bár úgy tűnik, hogy ez nem 
történt meg. Igazgató úr! 

 
KÁNTOR ZOLTÁN igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet): Köszönöm 

szépen. Egy dolgot emelnék ki, éspedig Marosvásárhelyt. Tehát tulajdonképpen az 
összes helyen a papírforma jött be, ami várható volt. Most Székelyudvarhelyt 
kiveszem ebből, tudtuk, hogy magyar lesz a polgármester, nem tudtuk, hogy ki, de 
Marosvásárhelyt mindig úgy tekintettük az utóbbi években, hogy vajon mi a gond, 
hogy a vásárhelyi magyarság nem tudja megszervezni magát. Most úgy néz ki, hogy 
szinte sikerült, és ez bizalomra ad okot más településeken is. Vásárhelyen, de más 
településeken is jól összehangolt települési programokkal, kicsit modernebb 
programokkal valamit hozni lehet.  

Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az - vizsgálva akár a felvidéki, akár a 
vajdasági, a kárpátaljai folyamatokat -, én egyre inkább úgy gondolom, hogy 
településcentrikusan, a településen lévő magyar intézmények közötti 
együttműködéssel, az intézmények erősítésével elindulhatunk abba az irányba, hogy a 
magyarokat településszinten jobban mobilizáljuk, hisz az igazi versenyelőnye a 
külhoni magyaroknak az, ha jobban tudnak mobilizálni, illetve együttműködve vagy 
összefogva - nem azt mondom, hogy egy párt kell legyen, de összefogva - indulnak a 
választásokon. Tehát én pozitívnak értékelem ezeket a folyamatokat. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen Kántor Zoltán igazgató úrnak és Illyés Gergelynek 

a mai tájékoztatóját. A napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató a Magyar Tűzoltó Szövetség külhoni kapcsolatairól  
Előadó: Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó 
Szövetség elnöke 

A következő napirendi pontunk tájékoztató a Magyar Tűzoltó Szövetség 
külhoni kapcsolatairól. Kérem előadóinkat, hogy fáradjanak oda az előterjesztői 
asztalhoz.  

Nagy tisztelettel köszöntöm Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok urat, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét, Heizler György ezredes urat és Csampa Zsolt 
helyettes államtitkár urat a Belügyminisztériumból.  

A nemzetpolitikában rengeteg kapcsolódó pontunk van az elszakított 
országrészek magyarságával vagy éppen a távoli diaszpórával, és egy unikum ebben a 
dologban, ahol a Magyar Tűzoltó Szövetség határon túli kapcsolatairól kaphatunk egy 
tájékoztatást dandártábornok úrtól, úgyhogy nagy tisztelettel fel is kérem 
tájékoztatójának megtartására. 

Dobson Tibor tájékoztatója 

DOBSON TIBOR elnök (Magyar Tűzoltó Szövetség): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Úr, Államtitkár Úr! Hölgyeim, Uraim! Szeretném 

megköszönni valamennyi bajtársam nevében a meghívást, az érdeklődést, amelyet 
önök a Tűzoltó Szövetség tevékenysége iránt kimutatnak, s igyekszem ennek a 
várakozásnak megfelelni. (Elindul a vetített számítógépes prezentáció.)  

Nem szeretném túlságosan régről kezdeni a Tűzoltó Szövetség és az önkéntes 
tűzoltók, másként fogalmazok, a nem hivatásos tűzoltók történetét, csupán az 
őskortól. Ha beletekintünk, akkor a tűz felfedezésével egyidős a tűz elleni védekezés 
is, hiszen ha visszagondolunk akár a tűz alkalmazására, akár békés szempontok 
kapcsán - legyen az világítás, fűtés, főzés, sütés - vagy pedig később majd a 
háborúkban, a középkorban, az ókorban fegyverként használták a tüzet, akkor láttuk, 
azt olvashattuk a különböző könyvekben, hogy milyen módon védekeztek akkor az 
emberek a tűz ellen.  

Szerveztek tűzoltó csapatokat általában katonákból, iparosokból, diákokból - 
gondoljunk csak a debreceni diákokra -, és óriási fejlődést futott be az önkéntes 
tűzoltóság mozgalma, amely tűzoltó mozgalom háttere egyidős Szent Flórián 
kultuszával. Meg kell említsem Szent Flóriánt, a tűzoltóknak ő a védőszentje. Ez azért 
is érdekes, mert a kereszténység terjedésével a Szent Flórián-kultusz erősödött 
Európában, erősödött Magyarországon. Itt hazánkban körülbelül a középkor derekán 
találkozhatunk a Szent Flórián-kultusszal és személyében a tűzoltók védőszentjével. 

Nagyot ugrunk az időben, hiszen nem kívánom önöket untatni ezzel a 
történelmi kitekintéssel. Eljutottunk a XIX. századig, ahol is gróf Széchenyi Ödön 
szervezte meg Magyarországon a nem hivatásos tűzvédelmet. Akkor még nem 
beszélhetünk nem hivatásos tűzoltókról, inkább úgy fogalmaznék, hogy a szervezett 
tűzoltást. Ennek a lényege, hogy megalakult a magyar Országos Tűzoltó Szövetség, és 
budapesti székhellyel elindult az országban ez a fajta szerveződés, amely roppant 
lényeges, hiszen a nem hivatásos tűzoltók alapvetően a kistelepüléseken, a ritkán 
lakott területeken, tanyás területeken, kistérségekben látnak el elsősorban elsődleges 
beavatkozási munkákat.  

Nagyon fontos, hogy ha az önkéntes tűzoltókat, a nem hivatásos tűzoltókat 
fejlesztjük, akkor ezáltal sokkal közelebb hozhatjuk az esetleges segítségnyújtást a 



14 

kialakult veszélyhelyzethez, hiszen ha távolabbról érkezhet a jól felszerelt hivatásos 
tűzoltóság, abban az esetben kockázat a vonulási idő, ami nálunk azt jelenti, hogy a 
riasztástól a kiérkezésig számított idő. Magyarországon van még olyan terület, ahol 
bizony ez 25-30 perc is lehet, és ha azt veszem alapul, hogy egy szabad tűzterjedés 
során 10 perc után nehezen beszélhetünk megmentett értékről vagy életről, látják, 
hogy milyen fontos a nem hivatásos, önkéntes tűzoltók szerveződése.  

A Tűzoltó Szövetség rövid története után önök láthatják, hogy milyen 
tagozódással bír a Tűzoltó Szövetség. Valamennyi megyében rendelkezünk megyei 
vagy éppen budapesti szervezettel. Egyébként a jogszabályi hátterét is megtekinthetik 
a képen, én nem is szeretném ezeket a slide-okat felolvasni, nem azért készítettük, 
hanem azért, hogy igyekezzek ezáltal az előadást hatékonyabbá, gyorsabbá tenni. 

A Tűzoltó Szövetséggel kapcsolatban lehet látni, hogy milyen főbb 
tevékenységeink vannak. Én magam a közösség bizalma alapján 2013. március 2-ától 
lehettem a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Történeti visszatekintésként: 18. elnöke 
vagyok a Tűzoltó Szövetségnek, de a 18-as számot nem használjuk egyébként, nincs 
nálunk olyan előnév, mint korábban volt más történelmi vezetőknél, tehát nincs ilyen 
szándékunk, ezt csak érdekességképpen mondtam. 

Miután megválasztottak, a közgyűlés elfogadta azokat a főbb stratégiai 
irányvonalakat, amiket kijelöltem, megneveztem: így például a szakmai hatékonyság 
fejlesztése, ezt követően a jobb kondíció, a határon túli nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése. Itt elsősorban a szomszédos országokra és a visegrádi négyekre gondolok, 
és ezen belül - nagyon fontos témája ez az előadásnak és a prezentációnak - a 
magyarlakta területeken működő önkéntes tűzoltó hálózat megszervezése.  

2013 őszén a Belügyminisztériumban találkoztam az NSKI vezetőjével, 
amelynek elnöke Szász Jenő úr, és az ő felkérésére vállaltam fel, hogy megszervezem, 
szakmai oldalról koordinálom a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat kialakítását. 
Miért is Kárpát-haza? Azért Kárpát-haza elnevezéssel bírunk, mert azt gondolom, 
hogy a Kárpát-medence, függetlenül attól, hogy mely országban élünk, 
valamennyiünk hazája, s azt gondolom, hogy a haza védelméhez hozzátartozik a 
tűzvédelem fejlesztése is. 

A szövetség összetett feladatrendszerét szintén nem kívánom fölsorolni, 
látható a slide-on, tehát igen széles körű ez a tevékenység. Nem csak kifejezetten a 
tűzoltás és műszaki mentés a célunk, bár nyilván ez a legfontosabb, hozzátéve, hogy 
tesszük mindezt önkéntesen, hiszen valamennyien valamilyen főállással, 
tevékenységgel bírunk az úgymond, idézőjelben vett civil életben, és minden 
kollégánk, aki ebben a szervezetben teljesíti hivatását, önkéntesen teszi azt a munkája 
mellett, teherbírásától függően.  

Szervezeti oldalról mintegy 767 önkéntes tűzoltó egyesület működik 
Magyarországon. Ez a szám azért fontos, mert ennyi egyesületünknek van valamilyen 
tűzoltási, műszaki mentési képessége, egészen egyszerűen van legalább egy darab 
piros autója - így talán egyszerűbb -, és lehet látni, hogy mellette működik még 
önkormányzati tűzoltóság és létesítményi tűzoltóság. Az önkormányzati tűzoltóságból 
60 működik Magyarországon, a létesítményiből pedig 66, ők azok a tűzoltók, akik a 
nagyobb ipari üzemekben, centrumokban dolgoznak, ők részei az adott 
vállalkozásnak, lásd Paks vagy éppenséggel Százhalombatta és így tovább.  

Létszámában a slide-on látható, hogy mennyi tűzoltónk, gépjárművünk és 
beavatkozásunk van évente. Nyilván a beavatkozás egy átlagszámnak mondható, 
ennél lehet több is, kevesebb is, attól függ, hogy milyen évet tudhatunk magunk 
mögött. Nagyjából 2,5 millió ember biztonságáról az elsődleges beavatkozás szintjén 
gondoskodhat a nem hivatásos tűzoltóság közössége. Nagyon fontos, megismétlem, 
hogy főképpen a nagyvárosokon kívüli területekről beszélünk a védelem oldaláról. 
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Vannak mentő szervezeteink, melyek tudását szintén felhasználjuk a határon 
túli tevékenységünkben. Valamennyi szinten, valamennyi járásban, kerületben bírunk 
mentő csapattal. Ennek a nem hivatásos mentő csapatnak az elnevezése, látják a 
slide-on, Hungarian National Organisation For Rescue Services, amit ha 
összerakunk, létrejön a Huszár, tehát így alakult a Huszár elnevezés, ami talán egy 
kicsit magyarosítja ezt a tevékenységet.  

Állami támogatásunkat szeretném megköszönni a bizottságon keresztül 
Magyarország Országgyűlésének, kormányának, hiszen ahogy lehet látni, 2013-tól 
jelentős mértékben, mintegy megötszöröződött a nem hivatásos tűzoltóságok 
támogatása, az egyesület támogatása az önök részéről. Ezt mi köszönjük, ugyanis 
ennek köszönhetően jelentős mértékben tudtuk növelni a beavatkozás hatékonyságát 
időben és megmentett értékben, életben egyaránt. Tehát mondhatjuk, hogy minden 
forint, amely az önök jóvoltából a nem hivatásos tűzoltókhoz kerül, nagyjából 
ötszörösen megtérül, ha a megmentett értéket számolom; életet pedig nem lehet 
számolni, nyilván pénzben nem kifejezhető, tehát ettől óvakodnék is. Bízom benne, 
hogy ez a grafikon - és kérem önöket, hogy támogassák majd a továbbiakban is - 
lehetőség szerint emelkedjen, hiszen nekünk ez nagyon fontos.  

Egy-két kép, ahol a tűzoltók beavatkoztak, nyilván a teljesség igénye nélkül, 
különböző nagyobb veszélyhelyzeteknél vagy éppenséggel katasztrófaveszélyeknél, 
bekövetkezett katasztrófáknál és felszámolások alkalmával. 

A felépítésünket lehet látni. Gyakorlatilag az elnökség kiegészül különböző 
szakmai bizottságokkal. Ahol pirossal jelöltük, ott működik a határon túli bizottság, 
amelynek a lényegét összefoglaltuk a slide-on. A lényeg, hogy azok a segítségnyújtási 
szándékok, amelyek Magyarországról a nem hivatásos tűzoltók részéről érkeznek az 
anyaországból a határon túlra, azok legyenek szervezettek, legyenek hatékonyak. 
Nemcsak technikai segítségre gondolok, hanem képzettségbeli segítségre is, tehát túl 
a hardveren, a szoftvert is szeretnénk fejleszteni. 

Nagyon fontos, hogy ezt a munkát egy monitoring előzte meg. Én magam 
személyesen is, de a munkatársaim is több éven keresztül számtalanszor 
megfordultak határon túli bajtársainknál, legyen az Kárpátalja vagy éppenséggel 
Székelyföld, Felvidék, Vajdaság vagy éppen Burgenland, és igyekeztünk fölmérni azt, 
hogy hova, milyen segítséget tudunk nyújtani. Ez a szerveződés előre mutatta, hogy 
fontos létrehozni ehhez illő hálózatot, és ez a hálózat lett a Kárpát-haza Önkéntes 
Tűzoltó Hálózat, amelynek a célját és feladatrendszerét lehet látni a slide-okon. 
Egyébként, ahogy én tudom, önök a PPT-t meg fogják kapni, és azt gondolom, hogy 
talán a jegyzetelést ez majd egy kicsiként enyhíti. Látom, tisztelettel, hogy páran 
jegyzetelnek, de bízom benne, hogy később a slide-ot tudják majd használni megfelelő 
körülmények között.  

A tevékenységünk kapcsán: itt jelöltük, hogy melyek azok a területek, ahol a 
legtöbb segítséget tudtuk eddig nyújtani. Ha különbséget kell tennem, akkor indulok 
visszafelé, az ellentétes oldalról. A legtöbb segítséget szükséges nyújtanunk és a 
legnagyobb várakozás ebben az irányban Kárpátaljáról tapasztalható. Gyakorlatilag 
szakmailag - én csak a szakmai oldalról tudom a helyzetet elemezni - itt a 
legnehezebb a körülmény. Kárpátalján egy önkéntes tűzoltóság működik, ami 
egyébként igaz egész Ukrajnára. Tehát Dercenben működik az egyetlenegy önkéntes 
tűzoltóság, amelynek a parancsnoka Zsukovszky Miklós barátom - esperes Dercen 
falujában -, aki az esperesi hivatásán túl tűzoltó parancsnok is. Ritkán lehet látni 
motorfűrésszel papot viharkárt elhárítani.  

Viszont nagy segítséget kaptunk Zán Fábián Sándor püspök úrtól és 
valamennyi eddigi kapcsolatunktól, hogy Kárpátalját tudjuk fejleszteni. Itt az is 
sajátosság, hogy elsősorban az egyházon keresztül tudunk átadni eszközöket, ugyanis 
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más egyéb okok miatt - amit nem kívánnék elemezni - nem biztos, hogy ezek az 
eszközök ott maradnak, ahova mi szántuk, viszont ha egyházi tulajdonba adjuk, akkor 
nagy valószínűséggel ott is fog maradni, ezért nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a 
kárpátaljai református egyházzal, így például Nagy Béla kanonok úrral is. A 
közeljövőben itt kívánunk technikai fejlesztést megvalósítani a lehetőségeinkhez 
mérten. Egyébként Heizler úrral most nemrég voltunk kint két hete Kárpátalján, és 
ott egy árvízvédelmi, vízi mentési képzésben tudtuk részesíteni Kárpátalja mintegy 
70-80 tűzoltóját mintegy 12 tűzoltóságról. 

Székelyföldön valamivel jobb a helyzet. Alapvetően itt inkább a képzésre 
szeretnénk a hangsúlyt fordítani, míg Kárpátalján mind a kettőre, tehát a képzésre is 
és a technikai fejlesztésre is. Ez nem zárja ki azt, hogy Székelyföldre ne adnánk át, 
adunk is át rendszeresen technikai eszközöket. Látják önök közben a slide-okon, hogy 
melyek azok a települések, ahol megfordultunk és ahol különböző segítséget tudtunk 
nyújtani akár oktatásban, akár pedig tárgyi eszközökben. Egyébként nagyjából másfél 
héttel ezelőtt Debrecen városában két felújított tűzoltó gépjárművet adtunk át 
Székelyföldre, egyet Bögözre, egyet pedig Rugonfalvára.  

A hálózat tevékenységét mutatja be a slide, hogy hol, milyen településeken, 
milyen formában tudtunk képzéseket megvalósítani. Ez egy folyamat, tehát nyilván 
mi ezt nem fejeztük be, hanem inkább szeretnénk hatékonyabbá tenni, így 
valamennyi rendezvényünkre, ami országos rendezvény, mindig meghívjuk a határon 
túli tűzoltó bajtársakat, legyen az akár egy sportverseny, szakmai vagy pedig más 
egyéb országos megmozdulás.  

A hálózat megalakulása 2015 áprilisában történt Szarvason, de ezt megelőzően 
is már, lehet látni a slide-on, számos területen megfordultunk; éppen a vajdasági 
területről lehet látni egy képzésről készült képet. Magának a tevékenységnek 
egyébként fontos elemei azok a konferenciák, amelyeket akár Balatonföldváron 
szerveztünk 2014-ben, akár pedig most szervezünk szintén Balatonföldváron 2016 
szeptemberében, ami szintén szakmai napot fog jelenteni. Tehát nemcsak 
sportversenyeket tartunk, hanem igen jelentős és igen mélyreható ismereteket nyújtó 
szakmai képzéseket is szervezünk. 

A tűzoltó hálózat tevékenysége során lehet látni azt, hogy milyen forrásokból is 
tudtunk eddig adományokat adni. Így elsősorban akkor tudunk adományt adni, ha 
például állami támogatásból megvásárolt vagy éppenséggel az állami szervezet által - 
a BM OKF-re gondolok - beszerzett új technikai eszközzel ki tudjuk váltani a korábbi 
használt technikai eszközünket, s ezt felújítva adjuk át a határon túlra. Szó nincs 
arról, hogy valamilyen nem használatos, rozsdás autókat tolnánk át a kollégáknak, ez 
nem igaz, ezeket mi felújítjuk, és használható állapotban, megfelelő felszereléssel 
adjuk át. Tehát nem azért adjuk oda, hogy majd ott hozzák helyre, mi ezt 
működőképes állapotban és megfelelő felszereléssel adjuk át, hogy tudják a célt 
teljesíteni, amiért az adományt biztosítjuk. 

Ezen túlmenően, ha más egyéb forrásból tudunk hozzájutni fejlesztéshez, 
abból szintén a határon túli kollégáinkat részesítjük, így a francia tűzoltókkal, a svájci 
tűzoltókkal, a német, osztrák tűzoltókkal alakítottunk ki kiváló kapcsolatokat, és tőlük 
kapunk rendszeresen több kamionnyi felszerelést, amely főképpen védőruha, sisak, 
egyéb más eszköz. Mielőtt azt gondolnák, hogy egy second hand boltot szeretnénk 
nyitni, ez megint csak nem igaz, hiszen ezeket az eszközöket Franciaországban vagy 
éppenséggel Svájcban pár év után megsemmisítik, leselejtezik, ami azt jelenti, hogy 
Franciaországban ötévente, Svájcban háromévente, függetlenül attól, hogy milyen 
állapotban van a tűzoltó-felszerelés, megsemmisítik. Ezeket az eszközöket mi 
térítésmentesen átvesszük, és úgy szól az egyezségi szabály, hogy alapvetően képzési 
célokra használhatjuk, és így adjuk át a kollégáinknak, de egyébként jó minőségű 
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eszközökről van szó, ezeket adjuk át a határon túlra és nyilván térítésmentesen, a 
fuvarköltséget pedig a Magyar Tűzoltó Szövetség állja.  

A hálózatról beszéltem. Lehet látni a slide-on egy szarvasi fényképet, ahol meg 
tudtuk alakítani a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózatot, amely nem jogi személy, 
viszont megfelelő szervezettséget biztosít a munkánknak. Ennek a hálózatnak a 
Magyar Tűzoltó Szövetség részéről a vezetője a mindenkori Magyar Tűzoltó Szövetség 
elnöke, jelen esetben személyem.  

Az általam már mondott adományokról szól a slide, én erről beszéltem, nem 
szeretném különösebben untatni önöket. Szintén beszéltem arról, hogy különböző 
rendezvényekre hívjuk meg a határon túli kollégáinkat, éppen ezt lehet látni, legyen 
az sportverseny vagy képzés, ez a munka folyamatos és rendszeres. Most egyébként 
tartottunk képzéseket akár Balatonföldváron korábban vagy éppenséggel 
Pilisszentivánon, ezek a képzések sikeresek voltak, de éppúgy megtesszük ugyanezt 
kérésükre akár Székelyföldön, akár pedig Kárpátalján. A célunk viszont az, hogy 
kiképző terv alapján szeretnénk működni, ami azt jelenti, hogy mi átadjuk azt az 
alkalmazásképes tudást, amelyet a kollégáink itt megszerezve odahaza továbbadnak a 
többi tűzoltó bajtársnak, így a hatékonyságát tudjuk fokozni ennek a munkának.  

A tűzoltó hálózat tevékenységében a képzésekről szintén lehet látni ezeket a 
slide-okat, de erről korábban már beszéltem. A továbbképzésben nagyon fontosak 
azok az elemek, amelyeket mondjuk, Kárpátalján vagy éppenséggel Székelyföldön 
kevésbé alkalmaznak a nem hivatásos tűzoltóságoknál, így például különleges 
mentésről, vízi mentésről láthatnak önök képeket, vagy éppenséggel 
környezetvédelmi lépések részünkről. Ezek az ismeretek fontosak voltak, ezek az 
eljárások fontosak voltak, hiszen kevésbé ismertek a határon túli bajtársaink körében, 
tehát örültek ennek a lehetőségnek. 

Ez pedig a legutóbbi kárpátaljai árvízi, vízi mentési gyakorlat, amelyet 
Mezőváriban tartottunk. Azért pont Mezőváriban, mert Mezővári település többször 
volt érintve a Tisza által árvízveszély miatt és Mezőváriban lakik különben Zán Fábián 
püspök úr, aki igencsak szorgalmazta - tapasztalata alapján -, hogy ez a képzés 
Mezőváriban valósuljon meg, hát, ott is történt.  

A legutolsó slide-ok között látható az eszközátadás Debrecenben. Megjegyzem, 
hogy az autók, amiket ott látnak a képeken, nem ezeket adtuk oda, ezek a hivatásos 
tűzoltó kollégák autói. Ezek részben dekorációk voltak, részben pedig megmutattuk a 
kollégáinknak, hogy milyen fejlődés történt Magyarországon, ami azért érdekes, 
hiszen a tűzoltóság fejlődése, a tűzoltóság működése, általában a katasztrófavédelmi 
működés egy rendszer, s ennek a rendszernek az egyik eleme a nem hivatásos 
tűzoltóság. Az a fejlődés, amely a hivatásos tűzoltóságnál bekövetkezett és 
bekövetkezhet, hiszen megindult Magyarországon a magyar gyártású tűzoltóautók 
kialakítása, így nagyobb esély van arra, hogy ezen autókkal ellátva a hivatásos 
tűzoltókat, az általuk korábban használt gépjárműfecskendők vagy más célú autók 
felújítva kerülnek hozzánk, mi pedig a dominóelv alapján tudunk átadni 
gépjárműveket a határon túli kollégáinknak. Tehát ez a folyamat valószínű, hogy a 
következő években, pár éven belül - ez szerintem 2-3 év maximum - igen intenzívvé 
fog válni.  

A jövő évi terveinket lehet látni a slide-on. Megjegyzem, hogy a munkánkat 
abszolút nyíltsággal végeztük. Amikor én a határon túli szervezett tevékenységet 
megkezdtem, akkor valamennyi szomszédos országban működő partneremmel 
tárgyaltam, legyen bár az a tűzoltó szövetség elnöke vagy országos tűzoltó 
parancsnok, és megkerestem valamennyi Budapestre akkreditált belügyi attasét, és 
tájékoztattam, hogy a tevékenységünknek milyen szakmai céljai vannak, nem 
akartam ebből semmilyen felesleges félreértést.  
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Ezzel az arckifejezéssel köszönöm meg a figyelmüket, hiszen lehet látni, hogy 
bár izzadunk és szaladunk, de nem adjuk fel a versenyt. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr tájékoztatóját. Kérdezem helyettes 

államtitkár urat, kíván-e kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Igen. Helyettes államtitkár úr, 
öné a szó. 

Csampa Zsolt kiegészítése 

CSAMPA ZSOLT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Először szeretném megköszönni a Belügyminisztérium nevében, 
illetve a szövetség nevében is, hogy elnök úr napirendre tűzte a szövetség munkáját. 
Úgy gondolom, hogy az a munka, amit most már majdhogynem évtizedek óta 
végeznek, az Magyarország állampolgárait, de a magyar lakta településeken lévő 
magyar állampolgárokat is segíti és szolgálja, már csak azért is, mert ahogy tábornok 
úr fogalmazott, vannak, mondjuk úgy, néha akadályok akár Kárpátalján is, de mindig 
megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, ahol gyakorlatilag tényleg a segítséget 
tudjuk nyújtani.  

Külön szeretném megköszönni belügyminiszter úr nevében is az 
Országgyűlésnek azt a kifejezett támogatást 2013 óta, amit a szövetség kap. Csak azt 
tudom javasolni elnök úrnak, hogy akár évenként rendszeressé tehetjük ezen 
beszámolókat, amit szerintem dandártábornok úr, elnök úr is, de akár a 
belügyminiszter úr részéről is meg fogunk tudni tenni. Köszönöm szépen, elnök úr, 
még egyszer. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e a bizottság részéről kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Alelnök úr! 

Hozzászólás és válaszadás 

SZABOLCS ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Nem kérdésem van, inkább egy vélemény. Köszönöm a beszámolókat. Mint volt 
polgármester, én is többször találkoztam az önkéntes tűzoltókkal, nem tűzoltás 
esetén, hiszen itt is láttuk a slide-okon, hogy azért nagyon sokrétű a feladat, hanem 
például árvízi védekezésnél. Úgyhogy szeretném megköszönni azt a munkát, amit 
ezek az önkéntesek végeznek, hiszen ezt döntően a szabadidejükben teszik, illetőleg 
gondolom, itt a köszönet megilleti a munkahelyi vezetőket is, mert hiszen például az 
isaszegi önkéntes tűzoltók több mint egy hétig tudtak Budafok-Tétényben védekezni 
az elmúlt években, tehát ott a munkahelyről is el kellett hogy engedjék azokat a 
kollégákat, úgyhogy kérem tábornok urat, hogy a köszönetemet, köszönetünket adja 
át az állománynak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tulajdonképpen én is csak 

csatlakozni szeretnék alelnök úrhoz, és az elismerésemet kifejezni az iránt a munka 
iránt és kapcsolatépítés iránt, amit önök végeznek. Talán egy mondat erejéig túl is 
lépve az önök konkrét munkáján, engedje meg, dandártábornok úr, hogy annak a 
jelentőségét azért ebben a bizottságban hadd emeljem ki, amit a magam részéről, 
illetve mi a Jobbikban is természetesen úgy gondolunk, hogy a civil szférának és ebből 
a szempontból egy civil szervezetnek is kiemelt felelőssége, lehetősége lehet a 
magyar-magyar kapcsolatépítésben.  
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Úgy gondoljuk, hogy minden olyan munkát, minden olyan kezdeményezést az 
államnak kiemelten kell támogatni, amelyik a munkáját összmagyar, össznemzeti, 
Kárpát-medencei szinten valósítja meg, mert ez is hozzájárulhat a kapcsolatépítéshez, 
a magyar-magyar együttműködés erősítéséhez, illetve annak a tudatnak az 
elmélyítéséhez a külhoni magyar közösségekben, hogy nincsenek egyedül, és az 
anyaország mindenféle különböző módon, akár ilyen formában is számít rájuk, 
úgyhogy ezt én is szeretném önöknek megköszönni, és további sok sikert kívánni a 
munkájukhoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Más kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy én is megköszönöm mind a tájékoztatást, mind természetesen 
az elvégzett munkát dandártábornok úrnak. Én is valami hasonlót szeretnék 
kiemelni, mint amire Szávay képviselő úr célzott, illetve amiről beszélt, hogy az 
elszakított országrészek magyarsága tekintetében ezek az önkéntes egyesületek, 
amelyeket önök szakmailag, módszertanban, anyagilag, eszközökkel támogatnak, 
ezek nemcsak egyszerűen tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesületek, hanem ezek 
közösségek is.  

Ezek olyan működő közösségek, amelyek, reméljük, hogy sokkal kevesebbet 
oltanak valóban tüzet vagy védekeznek árvizes, árvízveszélyes helyzetben, hanem ezek 
olyan közösségek, ahol egyébként ők szeretnek összejönni, és mondjuk, egy 
főzőversenyen vesznek részt vagy gyakorlatoznak. Tehát mindenféleképpen egy 
közösség, ami az ottani magyarság megmaradását szolgálja, úgyhogy, ha időnként 
önök nem is gondolnak erre, mégiscsak egy nemzetpolitikai cél is megvalósul ezzel, 
ahogy önök ezeket a szervezeteket támogatják, és az útjukat egyengetik, ezt külön 
nagy tisztelettel megköszönöm önöknek.  

Kérdezem az urakat, hogy van-e az elhangzottakra reagálási szándékuk. 
(Jelzésre:) Igen, dandártábornok úr! 

 
DOBSON TIBOR elnök (Magyar Tűzoltó Szövetség): Nekem csak annyi, hogy 

még egyszer megköszönöm az elismerést. Nyilván abszolút nem titkolt szándékunk a 
magyar közösség erősítése, és nagyon röviden, a korábbi elődömtől idézve, 
szeretnénk, ha minél több helyen lenne tűzoltóságunk, hiszen ahogy mondta, minden 
nagyobb településen fontos volna egy iskola a tudásnak, templom a hitnek és 
biztonság pedig a tűzoltóság által. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, dandártábornok úr, köszönöm államtitkár úr. A 

második napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Egyebekben szeretném közölni a bizottság tagjaival, hogy terveink szerint 
ebben az ülésszakban már több ülést nem tartunk. Az eddigi tapasztalatok szerint a 
nyári időszakban előfordulhatott olyan, hogy nagykövetjelöltet kellett 
meghallgatnunk, erről egyelőre tudomásunk nincs.  



20 

 

Az ülés berekesztése 

Egyebekben van-e valakinek kérdése, hozzászólása? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy kívánok önöknek még tartalmas munkanapokat és a jövő 
héttől pedig, amennyire lehet, nyugodt nyári pihenést, és egyébként pedig hajrá 
magyarok! Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


