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Napirendi javaslat 

1. Nagykövetjelöltek meghallgatása  
 
Előterjesztő:  
Dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és 
nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára  
(Zárt ülés)  
 

2. A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat (H/18302. szám)  
(Becsó Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Szávay István (Jobbik)  
Sneider Tamás (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bóna Zoltán (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

 
Becsó Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő   
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(A bizottsági ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 
Nemzeti összetartozás bizottsága mai családias hangulatú ülésén. Köszöntöm 
dr. Mikola Istvánt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és 
nemzetközi együttműködésért felelős államtitkárát, valamint köszöntöm dr. Nagy 
Andor és dr. Kovács Tamás Iván nagykövetjelölt urakat.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Mai ülésünkön Bóna Zoltán képviselő urat Szabolcs Attila alelnök úr 
helyettesíti, így megállapítom, hogy bizottságunk 8 fővel határozatképes.  

Két napirendi pontunk van: nagykövetjelölti meghallgatás zárt ülésen 
vélhetően, illetve a második napirendi pontban a hazatérés falvairól szóló határozati 
javaslat tárgysorozatba vétele. Ki az, aki egyetért a napirenddel? Aki igen, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.)  

A bizottság 8 egybehangzó igennel a napirendet elfogadta. 
Az 1. napirendi pontban nagykövetjelölti meghallgatásokra kerül sor, még 

egyszer köszöntöm dr. Mikola István államtitkár urat, és át is adom, mint 
előterjesztőnek a szót. Államtitkár úr! 

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A külügyi és 
nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva kérem, hogy zárt ülést szíveskedjék 
elrendelni. Két nagykövetjelöltet hoztunk, nem akarok semmi hosszú bevezetőt 
mondani, meghallgatjuk őket és kérem szíves támogatásukat a nagyköveti 
kijelöléshez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A zárt ülésről fogunk szavazni. Ki 

az, aki egyetért a zárt üléssel? Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.)  

A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a kezdeményezést, így a zárt ülést 
elrendelem, és kérek mindenkit a zárt ülés szabályainak a betartására.  

(A bizottság az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.) 
 

(A 2. napirendi pont kezdetének időpontja: 12 óra 45 perc) 

A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat (H/18302. szám)  
(Becsó Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

PÁNCZÉL KÁROLY (FIDESZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: 
Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, a hazatérés falvairól szóló határozati javaslatra, 
melyet H/18302. számon jegyez Becsó Zsolt képviselő úr. Ez a határozati javaslat a 
képviselő úr önálló indítványa, akit nagy tisztelettel köszöntök, és köszönöm a 
türelmét, hogy a zárt ülés ideje alatt kint megvárta a napirendi pont kezdetét.  

A javaslat lényege, hogy az Országgyűlés határozatban ismerje el Somoskő és 
Somoskőújfalu ünnepnapját, ezzel emléket állítva a trianoni békediktátummal 
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szembeszálló, a hazához hű két település egykori vezetőinek és lakóinak. Kérdezem 
Becsó képviselő urat mint előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

Becsó Zsolt kiegészítése 

BECSÓ ZSOLT (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Igen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Azt kérték, hogy nagyon rövid legyek, úgyhogy fél percben 
megpróbálom összefoglalni, és köszönöm a lehetőséget. 

Tulajdonképpen ez az országgyűlési határozat két település hazatérésének állít 
emléket, két nógrádi településnek, Somoskőnek és Somoskőújfalunak, két olyan 
településnek, amelyet 1920. június 4-én, a trianoni döntés eredményeképpen 
Csehszlovákiához csatoltak, majdan pedig - és ezt most nem részletezném, bár 
tényleg egy csodálatos történet - 1924. február 15-én ez a két település, Somoskő és 
Somoskőújfalu hazatérhetett. Így tulajdonképpen Magyarország 2500 lakossal, 
15 négyzetkilométernyi területtel és néhány bazaltbánya használati jogával 
gyarapodott. Ennek az országgyűlési határozati javaslatnak a támogatását kérem a 
bizottságtól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e a bizottságban ehhez 

kapcsolódóan kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Szávay képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen egyetértünk a 
javaslattal, gondolom, ezt nem is kell különösebben hangsúlyoznom. Csak azt 
szeretném megkérdezni képviselő úrtól - a Szent László-emlékévre visszautalva -, 
hogy amikor ezt a javaslatot elkészítette, akkor esetleg nem merült-e föl önben, hogy 
más pártokat vagy más pártoknak a képviselőit is megkeresse és esetleg ez egy közös 
javaslat legyen, lévén hogy egy nemzeti ügyről, egy nemzetpolitikai ügyről van szó, 
hasonlóan, ahogy a Szent László-emlékév esetében is történt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e más kérdés, hozzászólás, vélemény? (Nincs jelzés.) Más nincs a 

bizottsági tagok részéről. Képviselő úr! 

Válaszadás, reagálás 

BECSÓ ZSOLT (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Megmondom 
őszintén, alapvetően nem vetődött fel, tekintettel arra, hogy ez a két település Kelet-
Nógrád része, és mint egyéni országgyűlési képviselő terjesztettem be ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot, de partner vagyok abban, hogy a parlament 
valamennyi képviselője csatlakozzon és legyen támogató.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
A tárgysorozatba vételről fogunk szavazni. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

hogy ki az, aki ezzel egyetért. Aki igen? (Szavazás.)  
A Nemzeti összetartozás bizottsága mint a házelnök úr által kijelölt bizottság, 

7 egybehangzó igennel támogatta a tárgysorozatba vételt.  
(Becsó Zsolt: Köszönöm szépen.) 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek a megjelenést. A napirendi pontot és a 
bizottsági ülést lezárom. A plenáris hétre jó munkát kívánok minden bizottsági 
tagnak. Köszönöm szépen.  

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


