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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden 
kedves megjelentet a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Külön nagy 
tisztelettel köszöntöm Szijjártó Péter külügyminiszter urat, kollégáit és minden 
kedves érdeklődőt. Köszöntöm a bizottság tagjait, alelnök urakat, a bizottság 
munkájában részt vevő nemzetiségi szószóló barátainkat és minden kedves 
érdeklődőt.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy bizottságunk 7 fővel határozatképes. Gaal Gergely 
képviselő urat megérkezéséig Szászfalvi László alelnök úr fogja helyettesíteni.  

Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e. Aki igen, 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a napirendünket elfogadtuk. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása 

Első napirendi pontunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr éves 
meghallgatása. Még egyszer köszönöm, hogy lehetőséget adott nekünk erre. Miniszter 
úr, öné a szó. 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Jó reggelt kívánok! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én köszönöm a bizottság segítségét és 
rugalmasságát, hogy meg tudtuk találni azt a néhány órát, amikor fizikailag egy 
városban tartózkodunk, és köszönöm a lehetőséget, hogy most számolhatok be 
önöknek az idei esztendőről. Körülbelül egy hónappal és egy héttel később 
találkozunk ma, mint találkoztunk tavaly, de ennek szerintem most inkább 
pozitívuma van, tekintettel arra, hogy az idei esztendőben a magyar nemzeti 
közösségeket illető rendkívül fontos események történtek még az elmúlt héten is, és 
így van erről lehetőség itt beszélnünk.  

Ez az év, amelyik most már nagyrészt mögöttünk van, kifejezetten viharosra 
sikeredett a magyar nemzeti közösségek élete szempontjából. Engedje meg, hogy 
azzal kezdjem, elnök úr, hogy köszönetet mondjak minden, a bizottságban helyet 
foglaló képviselőnek és az általuk képviselt pártoknak, hogy a legfontosabb magyar 
nemzeti közösséget illető kérdésben egységes álláspontra tudtunk jutni, és úgy tudjuk 
képviselni az álláspontunkat, hogy egy talán soha nem látott széles körű konszenzusra 
tudunk hivatkozni.  

Az idei esztendő vízválasztó volt abból a szempontból is, hogy a kisebbségi 
kérdéseket össze kellett kötnünk más kérdésekkel a szomszédos országok 
vonatkozásában. Azt a korábbi álláspontunkat, hogy a kisebbségi ügyekben lévő 
rendezetlen kérdések tudomásulvétele mellett fejlesztjük az együttműködésünket 
néhány szomszédos országgal, az Ukrajna vonatkozásában lehetetlenné vált és 
ugyanígy Románia vonatkozásában is egy rövid, átmeneti időszakra a nemzetközi 
fórumokon képviselt magyar álláspontok fenyegető mivoltához kellett nyúlnunk. 

Ha megengedik, akkor négy csomópont köré sűríteném, amit szeretnék 
önöknek mondani. Először külön szeretnék beszélni az Ukrajnában kialakult 
helyzetről, szerintem ennek van olyan súlya, hogy egy külön pontként említsem meg 
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önöknek. Utána szeretnék egy beszámolót adni a határ menti gazdaságfejlesztési 
programok végrehajtásáról, utána a határ menti infrastruktúrafejlesztésekről és végül 
szeretnék kitérni azokra a kérdésekre, amelyeket a tavalyi esztendőben, úgymond, 
nyitva hagytunk, tehát akkor úgy búcsúztunk egymástól, hogy ezeket igyekszem 
megoldani, azokról szeretnék beszámolni. 

Ukrajna kapcsán szeretném elmondani önöknek, hogy mi továbbra is 
elfogadhatatlannak tartjuk az új oktatási törvény által előállított helyzetet. Az új 
ukrán oktatási törvény egyértelműen elvesz a magyar kisebbség által már megszerzett 
és jól megalapozott jogokból. Az új oktatási törvény vonatkozó, a magyarok jogait 
jelentősen csorbító paragrafusát úgy fogadta el az ukrán parlament, hogy nem azt a 
verziót egyeztették le a magyar nemzeti közösséggel, amelyet végül megszavaztak, és 
jól látható, hogy Ukrajna a valóságtól teljesen elrugaszkodva értelmezi a Velencei 
Bizottság állásfoglalását. 

Szeretném önöknek elmondani, hogy példátlanul korrektnek tartom az 
Európai Unió eljárását ebben a kérdésben. Az elmúlt héten, pénteken az Európai 
Unió-Ukrajna társulási tanácsülés végén az Európai Unió fő képviselője világosan és 
egyértelműen fogalmazta meg Ukrajna miniszterelnökének, hogy a magyarok által 
támasztott három elvárás az Európai Unió három elvárása is egyben, tehát a szerzett 
jogok elvételének tilalma, a nemzeti közösségekkel való konzultáció a végleges 
jogalkotási forma kialakítása előtt és a Velencei Bizottság véleményének teljes körű 
tiszteletben tartása és végrehajtása. 

A Velencei Bizottság álláspontja a következőt mondja abból a három 
szempontból, amit Magyarország megfogalmazott: először is a szerzett jogok védelme 
kapcsán a Velencei Bizottság (120) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a nemzetközi és 
alkotmányos kötelezettségeknek való megfelelés lényeges, elemi erejű módon 
lényeges akkor, amikor átfogó reformokat vezetnek be oly módon, hogy az érinti a 
nemzeti kisebbségek már létező és jól megalapozott jogait. Ez egy kristálytiszta 
mondat. Aztán a „Konzultáció a nemzeti közösségekkel” című napirendi pont 
vonatkozásában azt mondja, hogy a 7. cikkely - a 7. cikkelyekkel általában mindig 
valamilyenfajta turbulenciák vannak, ez az oktatási törvénynek azon cikkelye, amely 
rendelkezik arról, hogy 10 éves kortól korlátozásokat vezetnek be az anyanyelven való 
oktatáshoz való kizárólagos hozzáférés tekintetében -, tehát hogy a 7. cikkely 
véglegesen vagy végső soron elfogadott változata nagyon gyorsan került kidolgozásra 
a parlamenti viták szünetében és erről nem volt konzultáció. Majd azt is leírja, hogy 
ez a bekezdés, ahogy elfogadásra került, kifejezetten különbözik attól, amit a 
kisebbségekkel leegyeztettek, és azt is leírja, hogy új dialógusra, új párbeszédre van 
szükség a nemzeti kisebbségekkel.  

Ugyanígy a Velencei Bizottság véleménye végül is azt mondja, hogy mindezeket 
figyelembe véve a megfelelő megoldás egyértelműen az lenne, ha módosítanák a 7. 
cikkelyt. Ez így benne van szóról szóra, betűről betűre a Velencei Bizottság 
állásfoglalásában. Arról nem is beszélve, hogy azt is tartalmazza az állásfoglalás, hogy 
ez a változtatás lényegi csökkentést vagy visszalépést jelent a nemzeti közösségekhez 
tartozó személyek azon lehetőségei tekintetében, hogy a saját nyelvükön való tanulás 
lehetőségében részesüljenek, ezért ez egy beavatkozás, aránytalan beavatkozás a 
nemzeti közösségek már létező jogaiba. Ezt nem lehet másként magyarázni, minthogy 
Ukrajna megsértette az alkotmányos és nemzetközi kötelezettségeit, ezt nem lehet 
másként magyarázni, minthogy Ukrajna megsérti a magyar nemzeti közösség már 
megszerzett jogait, ezt nem lehet másként magyarázni, minthogy Ukrajna megsérti az 
EU-Ukrajna társulási megállapodásban rögzített kötelezettségeit, ahol világosan le 
van írva, hogy a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartását folyamatosan 
fejleszteni kell. Megszegi a magyar-ukrán alapszerződést, megszegi az ENSZ és az 
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EBESZ vonatkozó rendelkezéseit és megszegi az Európai Unió keleti partnerség 
csúcstalálkozó záródokumentumát.  

Ezek alapján én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak nem lehet más az 
álláspontja, minthogy Ukrajnának ezt a törvényt módosítania kell oly módon, hogy 
nem csorbulhatnak a magyar közösség szerzett jogai. A magyar kormány akkor fogja 
azt mondani, hogy a dolog rendben van, ha a kárpátaljai magyarok azt mondják, hogy 
rendben van. Ez az álláspontunk, és elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, szeretném 
önöket biztosítani arról, hogy mindaddig, amíg ez meg nem történik, Magyarország 
továbbra is blokkolni fogja Ukrajna minden kezdeményezését a nemzetközi színtéren. 
Nagyon sajnáljuk, hogy ez így alakult, nem szívesen tesszük természetesen, sokkal 
szívesebben lennénk Ukrajna európai integrációs törekvéseinek elkötelezett 
támogatói, de jelen helyzetben erre sajnos nincsen lehetőség.  

Igen, blokkoltuk a NATO-Ukrajna bizottsági ülés összehívását, emiatt 11 
NATO-tagország nagykövete valóban levelet írt - halkan jegyzem meg, hogy sem a 
visegrádiak, sem az amerikaiak nem voltak ezen 11 között, de ezt nem szokás megírni 
-, tehát 11 NATO-tagország nagykövete valóban levelet írt, de a helyzet az, hogy le kell 
számolni azzal a hazugsággal, hogy ez egy kétoldalú magyar-ukrán ügy lenne, ugyanis 
a NATO-ban is éves nemzeti terveket kell elfogadni, amelyekben Ukrajna vállalta a 
kisebbségek védelmét, tehát Ukrajna a NATO-kötelezettségeit is megsérti.  

Valóban túl kell lennünk azon a hazugságon, hogy itt valamifajta kétoldalú 
elszámolnivalónk van, mert ha ez így lenne, akkor a bolgár, a görög és a román 
külügyminiszterrel együtt nem írtunk volna közösen levelet az ukrán 
külügyminiszternek meg az EBESZ-nek. Én az EBESZ főtitkárához fordultam utána 
még külön, az EBESZ kisebbségügyi megbízottjához, az ENSZ emberi jogi 
megbízottjához, és ezt a kérdést nem fogjuk elengedni. Nem fogjuk elengedni, annál 
is inkább, tisztelt elnök úr és tisztelt képviselőtársaim, merthogy ezen túl is rendkívül 
riasztó jelenségeket vélünk felfedezni egyrészt az ukrán törvényhozás jövőbeli terveire 
vonatkozóan, másrészt pedig a kárpátaljai mindennapi életre vonatkozólag.  

Ukrajnában jelenleg két törvényjavaslat van a parlament napirendjén, amelyek 
még veszélyesebbek, mint az oktatási törvény. Ott van a nyelvtörvény javaslata: a 
nyelvtörvény egyes beterjesztett javaslatai között vannak olyan teljesen elvadult 
javaslatok, hogy például úgy lehet majd magyar nyelvű újságot kiadni, hogy az egyik 
oldalon ott van a magyar szöveg, a másik oldalon meg az ukrán, vagy korlátozni 
akarják a nemzetiségi televízió- és rádióadók műsorait úgy, hogy annak csak 20 
százaléka lehet a kisebbség nyelvén, vagy színházi előadást csak úgy lehet majd 
eljátszani vagy megtartani, ha közben ukrán feliratozás zajlik. Képzeljük el egy 
kárpátaljai kistelepülés művelődési házát, ahova mondjuk, átmegy egy magyar színi 
társulat, és ott elő akar adni a helyi magyaroknak valamit, és nem adhatnak majd elő, 
mert közben valamifajta digitális képernyőn nem tudják kiírni ukránul 
szinkronfordításban, hogy mi zajlik, az egyébként ott lévő csak magyaroknak. Tehát 
olyan elvadult javaslatok vannak, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy 
Ukrajnában a nacionalizmus olyan szinten kezdett el teret nyerni, amely enyhén 
szólva európaiatlan és egyébként veszélyes is. 

Az állampolgársági törvény, ami szintén beterjesztésre került az ukrán 
parlament elé, annak bizonyos verziói még börtönbüntetés kockázatát is 
megfogalmazzák azoknak, akik nem fedik fel egy másik ország állampolgárságát vagy 
attól nem hajlandóak megválni. Még egy félreértést szeretnék eloszlatni. Hallottam, 
amikor ezt a törvényt elfogadták az ukránok, hogy itt a magyar diplomáciának mit 
kellett vagy lehetett volna megtenni. Képviselő urak, a helyzet az, hogy az elmúlt 
másfél évben - erről beszámoltam egyébként ellenzéki képviselőtársaimnak is 
folyamatosan is, tehát azért volt egy kicsit méltatlan ez a kritika - minden létező 
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kétoldalú találkozón akár a külügyminiszter kollégával, akár az ukrán 
miniszterelnökkel, akár magával az elnökkel, amit lebonyolítottunk, mindig ez volt az 
első napirendi pont, amit mi felhoztunk, hogy ne csináljátok, ne fogadjátok el így az 
oktatási törvényt, mert abból baj lesz. Ha ezt nem beszéltük meg körülbelül 50-szer, 
akkor egyszer sem. Erre még más külügyminiszterek is a tanúim, mert amikor a cseh 
és a szlovák külügyminiszterrel együtt voltam Kijevben Porosenko elnök úrnál, 
Hrojszman miniszterelnök úrnál és Klimkin kollégánál, ott is mindenki előtt ez volt az 
első pont, amit felhoztam, kértem, ne csinálják. Miniszterelnök úr találkozott 
Porosenko elnökkel, kérte, ne csinálják. Hitegettek minket, hogy nem lesz baj, nem 
úgy fogjuk elfogadni, nem fognak sérülni jogok, és ehhez képest ez történt.  

Azért cinikus a dolog, mert szeptember 1-jén lépett életbe az EU-Ukrajna 
társulási megállapodás, amelynek mi voltunk az egyik leghangosabb szorgalmazói, és 
szeptember 5-én nyomták át ezt a döntést az ukrán parlamenten. Ez egyértelműen 
Magyarország hátba szúrása vagy hátba döfése, amire, azt gondolom, Magyarország a 
legkevésbé sem szolgált rá, főleg úgy, hogy amikor az ukránokat az Európai Unió 
sportszerűtlenül váratta a vízummentesség megadása vonatkozásában, mi kértük 
leghangosabban, hogy az Európai Unió járjon el tisztességesen, és mivel az ukránok 
teljesítettek minden feltételt, kapják meg a vízummentességet, tehát ezért is éljük 
meg ezt hátba szúrásként.  

Ami Kárpátaljára vonatkozik: Kárpátalján is érezhető, hogy az ukrán 
nacionalizmus teret nyert. Az elmúlt időszak tüntetései, a magyar nemzeti 
szimbólumok meggyalázásai, a szlogenek, amiket kántáltak, azok mind-mind 
ijesztőek, és főleg ijesztőek azért, merthogy ezek nagy valószínűséggel nem kárpátaljai 
emberek voltak, tehát az ország másik részéből odaszállított, odamozgósított emberek 
bonyolították ezeket a tüntetéseket. Ezért múlt héten, csütörtökön, Bécsben, az 
EBESZ külügyminiszteri tanácskozásán arra tettem indítványt, hogy az EBESZ 
speciális megfigyelő missziója, amelyik jelenleg Kelet-Ukrajnában tevékenykedik, 
terjessze ki az állandó jelenlétét Kárpátaljára is. (Bóna Zoltán megérkezik az 
ülésterembe.) Ennek a jogi feltételei teljes egészében adottak, ugyanis amikor az 
EBESZ speciális megfigyelő missziója megkapta a mandátumát, akkor azt úgy kapta 
meg, hogy a területi hatály egész Ukrajnára kiterjed, és Ivano-Frankivszkban van is 
állandó jelenlétük, a Kárpátok másik oldalán. Azt gondolom, hogy semmifajta 
problémát nem okozna a Kárpátok ezen oldalán is a folyamatos, személyes jelenlét 
megteremtése, Magyarországnak van amúgy is jelentős hozzájárulása, 23 emberünk 
van ebben a speciális megfigyelő misszióban. A megfelelő hivatalos javaslatot 
megtettem a főtitkárnak, a kisebbségügyi megbízottnak és az EBESZ-misszió 
parancsnokának. Megtettem a szükséges javaslatokat, diplomáciai csatornákon az 
ügyet folyamatosan kezeljük, és reméljük, hogy minél előbb döntés születik. Az 
EBESZ egyik falapfunkciója éppen az, hogy a konfliktusokat megelőzze, éppen ezért 
azt gondolom, hogy mivel a jogi és a funkcionális hatály is adott, ezért az EBESZ-nek 
minél előbb állandó helyszíni jelenlétet kell biztosítania Kárpátalján a nagyobb bajok 
megelőzése érdekében. 

Ami a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiákat illeti, szeretnék önöknek 
beszámolni, hogy összesen hat relációban indult meg, illetve zajlik a 
gazdaságfejlesztési programunk, melynek az a lényege, hogy abban segítjük a 
magyarokat, hogy szülőföldjükön boldoguljanak és legyenek erősek.  

Vajdasági gazdaságfejlesztési program: 2016-tól hirdettük meg a pályázati 
felhívásokat, és eddig 7000 pályázatból 6200 pályázat nyert, mintegy 10 milliárd 
forint értékben. A kisléptékű, alapvetően a kis gazdálkodóknak, kisvállalkozóknak, 
mikrovállalkozásoknak szóló pályázati kategórián túl meghirdettük a nagy volumenű 
mezőgazdasági és ipari beruházások támogatásáról szóló pályázatot is, amelynek 
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keretében 23 viszonylag nagy beruházást tudunk támogatni. Ezek a beruházások 
30 milliárd forint értéket képviselnek összességében, 700 új munkahelyet hoznak 
létre, 4000 magyar családtól fognak beszállítóként beszerezni alapanyagokat. Idén 
októberben megkezdődtek ezek a nagyberuházások, és 1,8 milliárd forintnyi 
támogatást már fel is használtak ezekhez a beruházásokhoz.  

Augusztusban meghirdettük a három újabb kategóriát földvásárlásra, az 
50 ezer és 500 ezer euró közötti mezőgazdasági és ipari projektekre, valamint falusi 
házak vásárlására. Az OTP mellett be kell vonnunk más vajdasági fiókhálózattal 
rendelkező bankokat is a lebonyolításba, hiszen annyi a pályázó, annyi a szerződés, és 
a kifizetéseket szeretnénk továbbra is gyorsan lebonyolítani.  

A kárpátaljai gazdaságfejlesztési program vonatkozásában azt tudom 
elmondani, hogy 17 500 pályázat érkezett be összesen mezőgazdaság, turizmus, 
vállalkozásfejlesztés és földkataszteri rendezés kategóriákban, 16 600-at támogattunk 
8,5 milliárd forint értékben. Novemberben két új kategóriát írtunk ki, a 
magángazdaságok földbérletének támogatására s az önkormányzatok földtulajdoni 
rendezésének támogatására.  

A muravidéki, szlovéniai gazdaságfejlesztési program az első olyan program, 
amely európai uniós tagországban valósul meg. A mezőgazdaság, turizmus, 
vállalkozásfejlesztés területén hirdettünk pályázatokat, a 165-ből 155 pályázó nyert 
487 millió forint értékben. Idén októberben megindítottuk az újabb pályázati 
lehetőséget mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés kategóriákban, és eddig 184 
pályázat jött be. 

Drávaszögi gazdaságfejlesztési program, Horvátország: itt 140 pályázatot 
tudtunk eddig támogatni, a kifizetés az idei év végéig történik meg összesen 
félmilliárd forint értékben a mezőgazdasági tevékenységben érdekelt jogi személyek, 
bejegyezett parasztgazdaságok részére, valamint családi kis- és közepes vállalkozások 
számára.  

Az erdélyi gazdaságfejlesztési programot hosszú diplomáciai egyeztetés kellett, 
hogy megelőzze. Végül a Szociáldemokrata Párt elnökével sikerült megállapodni 
abban, hogy akkor ez a program megindulhat - így van ez, van, ahol a képviselőház 
elnökével kell megkötni a vonatkozó megállapodásokat -, és az idei év költségvetése 
1 milliárd forint. Október 1-jén jelentek meg a pályázatok mezőgazdaság, földhivatali 
rendezés és vállalkozásfejlesztés kategóriában. 526 pályázat érkezett be 1,5 milliárd 
forint támogatási igénnyel, és az 526-ból 521 esetében született pozitív támogatói 
döntés, s a szerződések megkötése zajlik jelenleg. 

A felvidéki gazdaságfejlesztési programra a keret megemelésre került 
5 milliárd forintra. Itt is intenzív diplomáciai egyeztetéseket kellett végrehajtani, a 
megállapodás végül úgy szólt, hogy nem hozunk létre új intézményrendszert. A 
Baross Gábor-terv alapján kerültek meghatározásra a pályázati kategóriák, és végül 
októberben mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés kategóriákban indultunk meg. 1683 
pályázatot nyújtottak be, melyek összigénye mintegy 6 milliárd forint, és 2018 elején 
születnek majd meg a döntések a támogatásokról.  

A határ menti infrastrukturális fejlesztések vonatkozásában szeretnék önöknek 
tájékoztatást adni, tekintettel arra, hogy az összeköttetéseket nemcsak lelki, hanem 
fizikai értelemben is fontosnak tartjuk a magyar nemzeti közösségekkel. Szeretném 
önöknek elmondani, hogy a 2014-2020 közötti időszakban összesen 16 kisléptékű 
határkeresztező kapacitás jön létre, ezek alapvetően szárazföldi útkapcsolatok, de van 
köztük dunai komp és vannak Ipoly-hidak is. 11 pályázatot már benyújtottunk, ezek 
közül 9 támogatást kapott és januárban újabb 4 pályázat benyújtására kerül sor.  

Magyar-osztrák vonatkozásban európai uniós támogatásból 5 kisléptékű 
határkeresztező infrastrukturális fejlesztést hajtunk végre. A magyar-szlovák 



10 

határszakaszon el tudom mondani önöknek, hogy megkezdődött az új komáromi híd 
építése, 2020-ra várható a befejezés, és 2021 év végéig ezen túl még 5 kiskapacitású 
határátkelési pont jön létre. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Ipolydamázsd-
Helemba közötti Ipoly-híd megépítése. Szlovák barátainkkal azért nem egyszerű, 
mert bár a politikai szándék megvan, tehát a kormányzat szándéka egyértelmű, de ott 
most a megyei választások nem a vezető kormánypártok politikai célkitűzései alapján 
mentek teljesülésbe, ezáltal a megyei akarat és a központi akarat néha már csak azért 
is ütközik, és sok esetben a határ túloldalán megvalósuló fejlesztésekről ugyan a 
kormánynak kell döntenie, de annak végrehajtásáért a megyei vagy járási hatóságok a 
felelősek, ez okoz némi turbulenciát, de az Ipolydamázsd–Helemba-hídon kívüli 4 
fejlesztésre is a pályázat beadása meg fog történni. 

A magyar-ukrán határszakaszon a Nagyhódos és Nagypalád közötti 
határátkelőhely szinte készen van, a végleges átadás jövő év június 30-án lesz, de azt 
kezdeményeztük az ukránoknál, hogy január 22-től ideiglenesen működhessen a 
határátkelőhely, ugyanis fizikailag a dolog már működőképes. 

A magyar-román határszakaszon 10 új kapcsolatot adtunk át idén, ezeknek 
szépséghibája, hogy a románok miatt ezek egyelőre csak időszakosan üzemelnek. 
Most megállapodtunk abban, hogy kettőt ezekből állandóra megnyitunk, ezen most 
már túllendültünk, most már arról kell megállapodni, hogy akkor melyik az a kettő. 
Némi nehézséget okoz, én nem vagyok régóta külügyminiszter, de azóta négy román 
külügyminiszter partnerem volt, és ennél több gazdasági meg ennél több közlekedési 
miniszter a román kormányokban. Tehát az ember nem lehet mindig biztos abban, 
hogy akivel leül tárgyalni, néhány hét múlva ugyanazzal fog újra tárgyalni. Ez 
némiképpen lassítja ezeket az egyeztetéseket, de a lényeg az, hogy a 10 utat átadtuk, 
azok időszakos nyitva tartása már tény, azonban szeretnénk, ha ezek állandóan nyitva 
lennének. 

Másrészt politikai megállapodás van arról, hogy Budapest és Kolozsvár között 
gyorsvasút építésének az előkészületeit kezdjük meg. A kínaiak kifejezett érdeklődést 
mutatnak ezen projekt iránt, a finanszírozás és adott esetben a technikai kérdések 
vonatkozásában. Egyelőre politikai szintű egyeztetések zajlanak arról, hogy ez a 
beruházás adott esetben milyen időkeretben lenne reális. A kínai Nemzeti Fejlesztési 
és Reformbizottság delegációja hamarosan Romániába és Magyarországra is ellátogat 
ezen kérdés megtárgyalása érdekében.  

A magyar-szerb határszakasz vonatkozásában tegnap Minszkben, a közép-
európai kezdeményezés miniszterelnöki csúcsán találkoztam a szerb 
belügyminiszterrel, aki felelős a határátkelőkért. A Bácsszentgyörgy és Haraszti 
közötti határátkelőhelyet tavasszal át tudjuk adni előzetes ígéretünknek megfelelően, 
a Kübekháza-Rábé határátkelőhelyet pedig el tudjuk kezdeni építeni szintén jövőre. 

A magyar-horvát határszakaszon az M6-os autópálya kiépítése és a 
gyorsforgalmi út összekötése Horvátországgal 2020-ig lesz meg, a magyar-szlovén 
határszakaszon pedig 2019-re befejezzük az M70-es kétszer kétsávosítását, és 
Lendvadedesnél, valamint Orfalunál jövőre új határátkelési lehetőség nyílik meg. 

Végezetül szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy volt itt négy olyan kérdés egy 
évvel, egy hónappal és egy héttel ezelőtt, amelyeket akkor még nem tudtunk rendezni. 
Szávay képviselő úr felvetésére többször is eljártam a kassai Márai Sándor 
Gimnázium átnevezése ellen, és azt tudom önnek mondani, hogy az oktatási 
intézmény megnevezése azóta is minden hivatalos fórumon továbbra is kétnyelvű 
maradt, erről többször a külügyminiszter kollégával is egyeztettem, korrekt 
tárgyalópartnernek bizonyult. Kassán egyébként a polgármester a Smer egyik erős 
embere, Richard Raski, aki indult a Kassa megyei elnöki pozícióért is, magyar 
támogatással egyébként, néhány szavazaton az a jelöltség elbukott, viszont továbbra 
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is ő a polgármestere Kassának, és a vele való együttműködés kifejezetten hozott 
eredményeket. 

Amit szintén Szávay képviselő úr vetett fel, együtt Kiss László képviselő úrral, 
aki most nincs itt… (Szávay István közbeszól.) Igen, az is lesz, de az OTP erdélyi, 
székelyföldi, romániai fiókjaiban való nyelvtudás. Csányi elnök úrral többször 
egyeztettem személyesen is. Az OTP Romania utasításba adta ki, hogy valamennyi 
szolgáltatási ágazatában biztosítani kell a magyar nyelvű kiszolgálás lehetőségét. 
Minden erdélyi fiókban legalább egy magyarul beszélő munkatársnak kell lennie, 
emellett pedig minden szolgáltatásról szóló információ magyar nyelven is elérhető 
kell hogy legyen. A marketing és a kommunikáció két nyelven, magyarul és románul 
folyik az OTP Romania vonatkozásában, és ennek a szakterületnek a vezetői 
egyébként magyar személyek.  

Azt a tájékoztatást kaptam az OTP-től, és ezt verifikáltattam a helyi 
magyarokat képviselő párt vezetőjével is, hogy Erdélyben, a fiókokban átlagosan 
50 százalék körüli arányban dolgoznak magyarul tudó munkatársak, és az 
OTP Romania személyügyi részlege negyedévente jelentést készít a magyar nyelvű 
alkalmazottak helyzetéről, számáról, arányáról. Egyébként pedig a „Szülőföldön 
magyarul” nevet viselő oktatási program keretében a támogatás kifizetése kapcsán 
nem tud az OTP sem semmi olyan panaszról, ami adott esetben nyelvi nehézségek 
miatt tette volna lehetetlenné vagy nehézzé a támogatás megérkezését. 

Elnök úrnak részletes kimutatást ígértem a szomszédos országokban igénybe 
vett kedvezményes hitelek alakulásáról, azt tavaly november 23-án elküldtük.  

A szlovák menetrend kapcsán pedig azt tudom mondani, hogy mindenfajta 
informatikai fejlesztésről szóló hókuszpókusz után végre az igazi, kézzel fogható 
módszerekhez nyúlt vissza a MÁV, fogták és manuálisan feltöltötték a MÁV 
weboldalára magyarul a szlovák vasutak menetrendjét, úgyhogy az elérhető magyarul, 
ezt a jelentést kaptam a MÁV-tól, miután mindenfajta informatikai hókuszpókusz 
után azt gondolták, hogy jobb, ha mindezt az ősi módszerrel teszik, és lám-lám, az 
eredményre is vezetett. 

Elnök úr, ennyit gondoltam. Elnézést, hogy kicsit hosszabbra nyúlt a 
bevezetőm, mint az kellett volna vagy megérdemeltem volna a türelmüket. Állok 
rendelkezésre minden vonatkozó kérdésben és még egyszer köszönöm az 
együttműködésüket. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! A bizottság tagjaié 
a szó. Kérdés, vélemény. Tessenek parancsolni! (Jelzésre:) Elsőként Szabolcs Attila 
alelnök úr!  

 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszöntöm miniszter urat. 

Nem az elhangzottakkal kapcsolatban lenne észrevételem, hanem a közelmúltban 
zajlott a bizottsági meghallgatás Brüsszelben, eleve egy ilyen fajsúlyú témánál egy 
kicsit nevetséges, hogy van egy 10 perces bevezető, utána egy 5 perces reagálási idő. 
Ha én jól figyeltem, nekem a hiányérzet abban volt - gratulálok különben miniszter 
úrnak ott a helytálláshoz -, hogy állandóan kapjuk, hogy nem fogadunk be 
menekülteket, és nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy különbség van a tényleges 
menekült meg a gazdasági migránsok között, és nem hangsúlyozzuk, hogy 
Magyarország mit tesz a segítés érdekében. Gondolok itt olyanra, mint a keleti 
keresztények védelmére, de akár az ukrajnai harcokban megsebesültek magyarországi 
gyógykezelésére, a gyerekeik magyarországi üdültetésére és nyilván még lehet ezt a 
sort folytatni. Tehát valahogy ezt is kellene sulykolni azoknak a fejébe, akik állandóan 
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csak támadják Magyarországot, hogy mi mennyire nem vagyunk szolidárisak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Petneházy Attila! 
 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelettel köszönöm meg miniszter úrnak a minden igényt kielégítő 

beszámolót. Érthető, de egyben szomorú is, hogy minden ilyen beszámoló az ukrán 
helyzet elemzésével kell, hogy kezdődjön most már egy ideje, de azért az elmondható 
valóban - mint az Ukrán-Magyar IPU tagja is -, már két évvel ezelőttről is 
elmondható, hogy nemcsak miniszteri szinten, hanem alacsonyabb szinten is 
minduntalan elhangzott ez a bizonyos ’ne csináljátok!’ mondat. Ők minduntalan ezt 
meg is hallgatták, újból és újból a ’mintha értenék’ arckifejezéssel fogadták ezt, éppen 
ezért szomorú, hogy így alakultak a dolgok. 

Azt szeretném megkérdezni, és itt nemcsak hivatalos dolgok iránt érdeklődnék, 
hogy miniszter úrnak jutott-e bármi olyan a fülébe, hogy a Velencei Bizottság 
jelentése óta történt-e, még egyszer mondom, akár nem hivatalos reakció is az ukrán 
fél részéről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. (Jelzésre:) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm tisztelettel miniszter 

urat és köszönöm szépen - tényleg meg kell erősítsem képviselőtársaimat - a nagyon 
széles körű és sok mindenre kiterjedő tájékoztatást, azt meg külön köszönöm, hogy 
miniszter úr vette a fáradságot és utánanézett annak, hogy egy évvel ezelőtt mit 
beszéltünk, vagy milyen dolgokról volt szó. Ezt nagyon jónak és példamutatónak 
tartom, nem mindenki szokott ezzel élni, sőt általában nem, és egy-két kérdésemet 
meg is előzte miniszter úr ezzel, ugyanis én is megnéztem az egy évvel ezelőtti 
jegyzőkönyvünket, mint ahogy mindig meg szoktam nézni. 

Néhány általános üggyel hadd kezdjem, és aztán egy-két konkrét kérdés a 
régiók kapcsán. Ami általában a külpolitikai irányvonalat illeti, természetesen 
egyetértünk és mindig egyetértettünk azzal, hogy a környező országokkal nyilván jó 
kapcsolatokra és szoros kapcsolatra kell törekedni, ez magyar nemzeti érdek, érdeke a 
külhoni magyar közösségeknek is. Ugyanakkor mi továbbra is úgy látjuk, hogy 
vannak bizonyos kérdések, ahol lehetne és szükségesebb lenne valamilyen 
határozottabb fellépés vagy nyomásgyakorlás, még akkor is úgy van ez, ha ebből a 
szempontból szerintem az ön minisztersége nagyobb megelégedésre ad okot, mint az 
elődjéé. 

Azt mondta miniszter úr, valahogy úgy fogalmazott, hogy méltatlannak érezte - 
nyilván rólunk volt szó - a hozzáállásunkat ehhez az ukrán ügyhöz, vagy cinikusnak, 
vagy a kritikánkat, hogy szóba hoztuk, hogy itt hamarabb lehetett volna lépni. Én ezt 
nem gondolom így, miniszter úr, annál is inkább nem, mert nagyon régóta nagyon 
következetes volt az álláspontunk ezzel kapcsolatban. Én azt tudom és örülök, ha 
minden egyes tárgyaláson ezt fölvetette, mi úgy látjuk, és ezt sok ideig szorgalmaztuk, 
hogy itt egy világosabb nemzetközi nyomásgyakorlásra lett volna szükség, akár annak 
korábbi megfogalmazásával, hogy Magyarország nem fogja támogatni az ukrán 
integrációs törekvéseket, ha nemzetiségellenes lépéseket hoznak. Önök ezt akkor 
jelentették be, amikor a baj már készen volt. Onnantól kezdve egyébként, én úgy 
gondolom, hogy amit lehetett, ebben az ügyben megtettek, nem is esett nehezemre 
annak idején sem üdvözölni miniszter úrnak az ezzel kapcsolatos lépéseit. (Gaal 
Gergely megérkezik az ülésterembe.)  
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Amit a magyar kül- és nemzetpolitika egyik gyenge pontjának tartunk, az az 
autonómiaküzdelmek támogatása. Ez olyan kérdés, amelyet rendre Semjén 
miniszterelnök-helyettes úr általában itthon szokott elmondani, a MÁÉRT-on meg a 
különböző fórumokon belpolitikai felhasználásra, hogy ez milyen fontos a magyar 
kormánynak. Kívülről tudom már ezeket a mondatokat, hogy ami másoknak jár, az 
nekünk is jár, meg nem kérünk többet, mint ami Európában másokat megillet stb., 
stb., ugyanakkor mégis úgy látjuk, hogy ez egy nagyon gyenge pont, ezt nem sikerült 
pozitív üggyé tenni Európában. Nyilván nehéz a helyzet a skót meg a katalán 
függetlenségi törekvések meg az ukrajnai orosz beavatkozás miatt, talán éppen ezért 
kellett volna erre nagyobb figyelmet fordítani.  

Van elvileg egy lobbiszervezetünk, a HUNINEU Iroda meg a mögötte álló 
alapítvány, amelyiknek lehetne feladata ennek az ügynek a határozottabb képviselete 
Európában. Nem ezt teszi az alapítvány, a pénzének a 70-80 százalékát a Kárpát-
medencében Kövér László és határon túli haverjainak a falunapjaira meg egyebekre 
költik el, ahelyett, hogy ezeket az ügyeket megpróbálnák Európába kivinni. Tehát 
autonómiaügyben én nem nagyon látom, hogy bármilyen érdemi előrelépés történt 
volna, illetve hogy ezek a kérdések érdemben a kétoldalú kapcsolatok napirendjén 
szerepelnének. 

A 2018-20-as felkészülés: most fogunk majd nemsokára szavazni a Jobbik 
Trianon emléknapjáról, amit a kormánypárti képviselők nyilván majd le fognak 
megint szavazni anélkül, hogy erre valamilyen válasz az önök részéről vagy kormány 
részéről készült volna. Én ebben nagyon fontos szerepet látnék a magyar külügynek és 
a magyar diplomáciának, és nem nagyon értem, hogy a Fidesz vagy a kormány miért 
nem hajlandó ezzel a kérdéssel foglalkozni, főleg azok után, hogy most már nemcsak 
a románok, hanem most már a szerbek is bejelentették, hogy óriási nagy parádézásra 
készülnek területvesztéseink 100 éves évfordulóján. Bízom benne, hogy Pásztor 
István akkor már nem fog elmenni és tapsikolni, mint ahogy azt megtette például 
tavaly is egyébként.  

Tehát azért ebben az ügyben valamit Európában tenni kellene. Tudjuk, hogy 
milyen a román diplomácia, tudjuk, hogy milyen az érdekérvényesítő képessége az 
elmúlt 100 évben. Mindent meg fognak tenni, hogy Európát bezengjék azzal, hogy 
igazságos, jó döntés született, és kisebbségi szempontból egy mintaállam Románia. 
Ha nem jó válasz az, amit mi javasolunk, és egyébként fél évvel ezelőtt elnök úr azzal 
az indoklással szavazta le vagy szavazták le kormánypárti képviselőtársaink ezt a 
javaslatunkat, hogy a Fidesz majd egy másik javaslatot fog készíteni. Másik javaslat 
nem készült, egy éven belül vagyunk most már Gyulafehérvárhoz meg Újvidék 100 
éves évfordulójához. Lát-e ebben feladatot miniszter úr a diplomácia számára? 

A gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatban: ezt kezdettől fogva 
üdvözöltük, pozitívnak tartjuk mind a szándékot és a kezdeti rossz antrék miatt 
nagyjából jónak tartjuk egyébként a rendszert is. Ezzel kapcsolatban azért két 
megjegyzést hadd tegyek, főleg mondjuk, délvidéki viszonylatban. Itt miniszter úr is 
kiemelte a magyar munkahelyteremtés fontosságát. Ugyanakkor a támogatási 
szerződésekben és a kiírásokban nincsen belefoglalva az, hogy magyar nyelven is 
tudnia kell az alkalmazottaknak, és a támogatási szerződés pedig lehetővé teszi azt is, 
hogy az adott község átlagfizetésének csak a 75 százalékát biztosítsa a nyertes vállalat. 
Miért van ez így? Jó-e ez? Nem gondolom, hogy ez az összeg föltétlen elégséges lenne, 
vagy ebben a formában a kívánt célt elérné, illetve lehet, hogy ezen egy kicsit lehetne 
javítani.  

Mi konstruktívak vagyunk ebben az ügyben, miniszter úr, de azért azt is el kell 
mondanom, hogy azért nagyon nehéz úgy konstruktívnak lenni ebben a kérdésben, 
meg más nemzetpolitikai ügyben is, aminek egyébként ön is kiemelte a fontosságát, 
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ha a kormány vagy a Fidesz egy éve arra építi a Jobbikkal szemben a politikáját 
többek között, hogy úton-útfélen minket gyaláz, illetve a nemzeti elkötelezettségünket 
próbálja mindenféle szempontból kétségbe vonni; mondjuk az én esetemben még 
talán kevésbé, de a pártom esetében mindenképpen. Az egy nehéz ügy, hogy ha én 
fölállok a parlamentben, felteszek egy teljesen normális, konstruktív, korrekt kérdést, 
egy fél mondatnyi támadás nincsen benne, sőt még el is mondom, hogy üdvözöljük a 
gazdaságfejlesztési támogatást, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mondjuk, 
a cégek számára milyen előírásokat lehetne tenni - például magyar nyelvű ügyintézést 
vagy magyar táblahasználatot, ha a cég valamilyen terméket gyárt magyar állami 
támogatással, akkor az jelenjen meg a feliraton -, és Magyar Levente államtitkár 
úrnak két percből 1 perc 50-ben az a válasza, hogy micsoda nyomorult, nemzetietlen 
párt vagyunk, meg miket írogatott Szotyori Zoltán a Facebookon. Értem, hogy 
önöknek ez van kiadva, meg ezt kell mindenhol elmondani, csak azért vannak 
bizonyos helyzetek, amikor ez nem biztos, hogy korrekt és célszerű, ha a mi 
hozzáállásunk sem ilyen ehhez az ügyhöz.  

Minority SafePack: szerintem egy fontos és jó dolog, hogy a kormány emellé 
beállt, elhangzott ez a MÁÉRT-on, de úgy néz ki, hogy egyre nagyobb a baj ezzel 
kapcsolatban, és mintha egy kicsit csönd is lenne ez ügyben. Mit lát miniszter úr, mit 
lehet tenni, meglesz-e ez az aláírás? Mert ha nem lesz, és azért ebből a szempontból a 
magyar kormánynak van és lesz felelőssége, akkor az egy sok időre elszalasztott esély 
és lehetőség. 

A határátkelések ügyéről örülök, hogy volt szó, általában a határátkelőkről. Ez 
ügyben azért alapvetően szeretném elmondani, miniszter úr, bár tudom, hogy ez 
elsősorban nem az ön feladata és hatásköre, de mind a magyar, mind az ukrán 
határszakaszon rendszeresen előfordulnak tumultusok, illetve több órás sorban 
állások, amik jellemzően egyébként…, és ez ügyben a magyar oldalon is van probléma, 
nemcsak a másik oldalon. Erről azért már viszonylag sokat beszéltünk a 
parlamentben is, és többször kértük, hogy ehhez biztosítson Magyarország 
komolyabb személyi állományt. Tudom, hogy a határátkelők megnyitása nem úgy 
működik, hogy holnap akarok nyitni ötöt, mert annyira van szükség, nyilvánvalóan 
látjuk, hogy ez ügyben vannak törekvések meg van előrelépés, továbbra is úgy látjuk, 
hogy a személyi állományt kellene bővíteni, és azt is hozzá kell tenni, hogy azért 
bizony az ott dolgozók hozzáállásával és - hogy mondjam udvariasan? - 
udvariasságával is néha-néha vannak problémák. 

Azt mondta tavaly miniszter úr, hogy „Próbálunk mindig a lehető 
legóvatosabban vagy a legkörültekintőbben eljárni ebben az ügyben, a határon túli 
magyarok politikai szervezeteit, mindegyiket bevonva, de valamilyen egészséges 
egyensúlyt megteremteni, felmérve azt, hogy kinek, milyen a helyi politikai 
érdekérvényesítő képessége.” Ezt sem tudjuk figyelmen kívül hagyni, ez ügyben csak 
ceterum censeo szeretném elmondani, továbbra sem ez jellemzi a kormány 
politikáját, önöknek továbbra is vannak kedvezményezett szervezeteik, amelyeket 
kiemelnek, másokat pedig kirekesztenek a nemzetpolitikai együttműködésből 
különböző kamuokokra hivatkozva, gondolok itt elsősorban a Magyar Mozgalomra, 
illetve a Magyar Egyesületek Szövetségére.  

A Magyar Mozgalmat azzal a kamuindokkal tartják távol a különböző 
fórumoktól, hogy vegyes párt, mert egy horvát fickót fölvettek a listájukra a 
tartományi választásokon, de azzal meg nincsen problémájuk, hogy a VMSZ-nek 
Belgrádban csak szerbekből áll a tagszervezetük és egyébként szerb partnerekkel 
kormányoznak a magyar ellenzékkel szemben, és a VMSZ sorra szavaz le magyar 
nyelvhasználatot érintő kérdéseket, megtette ezt a tartományban, megtette 
Magyarkanizsán és megtette egyébként Zentán is.  
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CBA, Mol, OTP: hihetetlen öröm volt hallani, ezt komolyan el kell hogy 
ismerjem, annál is inkább, és akkor ebből látszik, hogy ha van politikai szándék, 
akkor azért lehet lépéseket tenni, mármint hogy ön Csányi elnök úrral fontosnak 
tartotta, hogy erről a kérdésről beszéljen. Ez nagyon régi mániám, én ezt 2012-ben 
vetettem föl először egy miniszterelnök úrnak címzett azonnali kérdésben, 2012 
októberében, azóta tipródok ezen az ügyön. Akkor miniszterelnök úr nem érezte, 
hogy neki ezzel feladata meg lehetősége lenne, azt mondta, hogy képviselőként 
intézkedjek ez ügyben. Azért nehéz ellenzéki képviselőként ilyen ügyekre ráhatással 
lenni, de nagyon-nagyon örülök és örömmel hallottam, ami például Romániára vagy 
a román OTP-re vonatkozik.  

Nem tesznek jót az ilyen esetek szerintem általában a banknak, de egyébként, 
kicsit továbbmegyek, Magyarország megítélésének sem például az, ami a somorjai 
OTP-ben történt néhány hónappal ezelőtt, bizonyára miniszter úr is hallott róla, 
amikor egy hölgy magyar nyelvű ügyintézést kért, és aztán az lett a vége, hogy rendőrt 
hívtak rá. Egyébként nem a nyelvi nehézségekkel volt korábban sem probléma, 
nyilván tudnak a szülők románul vagy szlovákul, hanem egyszerűen csak 
megalázónak érezték, hogy ha mondjuk szlovákul vagy románul volt kiírva az OTP-
ben, hogy ’Bethlen Gábor Alap kifizetőhely’.  

Ukrajna kapcsán: ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen részletesen kitért, és 
köszönöm a részletes tájékoztatást ez ügyben miniszter úrnak. Nem is nagyon lehet 
ehhez sok mindent hozzáfűzni. Én bízom abban, hogy valamilyen eredményt el 
tudnak ezzel érni, és tényleg ez a nagyon határozott és minden fórumon megjelenő 
nyomásgyakorlás, talán most már úgy néz ki, hogy talán valamiféle gondolkodás vagy 
kompromisszumkeresés van most már az ukránok részéről, azonban nagyon fontos 
megjegyezni, hogy hamarosan fognak majd nyitni kettő meg három másik frontot, 
hiszen Porosenko elnök most akar éppen beterjeszteni egy állampolgársági törvényt. 
Nem is tudom, lehet-e hasonlítani, hogy most magyar szempontból melyik lenne 
brutálisabb vagy negatívabb hatású. Gyakorlatilag ez a szlovák állampolgársági 
törvényhez hasonló lenne, elvonná az ukrán állampolgárságát annak, akinek más 
állampolgársága is van. Mondjuk, ezt nem tudom, a parlamentben, hogy fogják 
rendezni, mert akkor egyébként a fél politikai elitet ki kéne kergetni az országból, de 
ezt valahogy meg fogják oldani.  

Illetve ott van az ön által említett nyelvtörvény, amit felírtam, és van egy 
harmadik, egyébként erre szintén hadd emlékeztessem miniszter urat, ez pedig a 
regionalizáció. Ez most éppen elakadni látszik, de majd amikor éppen lesz rá idejük 
két korrupciós botrány között, akkor majd elő fogják húzni megint. Ennek az a 
veszélye, jó Kárpát-medencei szokás szerint, hogy a nyelvhatáron lévő magyar 
falvakat majd szépen ukrán falvakkal fogják egy nagyobb közigazgatási egységbe 
vonni. Erre nagyon gyorsan fel kell készülni és nagyon világos álláspontot, úgy 
gondolom, ezzel kapcsolatban megfogalmazni. 

Egy-két apróbb konkrétabb ügyre hadd kérdezzek rá! Tavaly volt szó a csángók 
misézéséről, erre azt mondta miniszter úr akkor, egy előző péntekre utalt vissza, hogy 
pénteken a Vatikánban ezt az ügyet felvetette, nyitottsággal találkozott. Van-e ez 
ügyben bármi előrelépés?  

Mol–INA-ügy, Horvátország: úgy néz ki, hogy nyerésre állunk ebben az 
ügyben, mégis elhangzott, hogy a magyar állam kész méltányos alkut kötni. Én ezt 
valamiféle visszalépésnek érzem. Mi van itt most, csak nagyon röviden, mi a szándék? 

Délvidék: itt viszont van egy nagyon nagy baj, és roppant kíváncsi vagyok, hogy 
a nagy szerb-magyar barátság és a VMSZ-szel való kiváló viszony közben mi a 
miniszter úr véleménye arról, hogy félig vagy gyakorlatilag ki akarják nyírni most a 
szerbek a nemzeti tanácsokat teljesen értelmetlenül. Felfogni nem tudom, hogy mi 
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szükség van erre, miért kell új szöveg, miért akarják szűkíteni a nemzeti tanácsok 
jogkörét. A nemzeti tanácsok kétnyelvűvé válásáról van szó, ami egyszerűen teljesen 
abszurdum, megszüntetné az új javaslat a hatáskörök fogalmát, konkrét 
jogszűkítéseket tartalmaz meg például azt, hogy a nemzeti tanácsok olyan művelődési 
intézményeket nem nyilváníthatnak kiemelt jelentőségűvé, amelyek az adott közösség 
szempontjából, vagy nem csak az adott politikai közösséghez kötődik feltétlenül 
ennek a működése. Ez teljesen érthetetlen számunkra és ez ügyben nem nagyon 
hallottunk még tiltakozást a magyar külügy részéről.  

Felírtam a vasúti kétnyelvűséget, ezt szintén köszönöm, hogy ezzel foglalkozott 
miniszter úr, és a Márai Gimnázium ügyének pedig úgyszintén örülök. Alapvetően 
köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást. Bocsánat, hogy egy kicsit sok kérdésem 
volt, de azért nagyon is fontos ez a terület és sok fontos üggyel foglalkozik. Annak 
örülök, hogy ha vannak felvetéseink, akkor azért úgy láttuk a korábbi években és most 
is, hogy azért van értelme beszélni róla, és örülünk, ha nem is minden ügyben, de egy-
kettőben legalább van nyitottság bizonyos kérdések megoldására, adott esetben 
ellenzéki javaslat alapján is. Köszönöm, miniszter úr.  

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Miniszter Úr! Természetesen nem az én tisztem, hogy megvédjem a 

szerb-magyar kapcsolatokat, ezt ön nálam jobban tudná, én egy kérdést szerettem 
volna feltenni miniszter úrnak, de előtte csak két mondatot engedjenek meg. Itt 
Budapesten, 2015-ben, a Magyarság Házában alakult meg egy szervezet, amelyik 
azóta is a régióban élő, Albániától Magyarországig regnáló szerb szervezeteket 
tömöríti. Ez egy önszerveződött közösség, amelyik magába tömöríti az adott 
országokban, tehát a volt Jugoszláviában, Romániában, Albániában és 
Magyarországon lévő szerb szervezeteket, és ezek a szervezetek a magyar 
nemzetpolitikát tekintik követendő példának, és ezt a nemzetpolitikát szeretnék 
elfogadtatni akár még egy csökkentett formában is a belgrádi politikával, és 
szeretnék, ha Belgrád valami hasonló úton indulna el, mint amilyen nemzetpolitikát 
folytat ma Magyarország. Ez volt az egyik mondat. 

A másik mondat pedig, és aminek a végén lesz egy kérdés, hogy november 29-
én épp ebben a teremben ülésezett - Latorcai alelnök úr személyesen fogadta és 
köszöntötte is a tanácskozást - a Magyar Nemzeti Tanács a Vajdaságból és a Szerb 
Országos Önkormányzat vezetősége Budapestről, Magyarországról. A két szervezet 
többször találkozott és minden alkalommal a közös ügyeket, gondokat, problémákat 
beszéljük meg ezeken a tanácskozásokon, és az ő kérésüket, kérdésüket tolmácsolom, 
hogy várható-e még 2018-ban, a választások előtt, hogy sor kerül a közös magyar-
szerb kormányülésre. Amennyiben igen, úgy kérése mind a két szervezetnek, hogy az 
ülés előkészítésébe, mint a korábbi gyakorlat is volt, vonják be mindkét szervezet 
képviselőit, illetve ezen a tanácskozáson legyen szó a magyarság helyzetéről 
Szerbiában, illetve a magyarországi szerbek gondjairól, problémáiról. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 

szószóló! 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr.  
Köszöntöm miniszter urat. Nagyon jó látni, hogy a bizottsághoz tartozó 

barátok, ahogy említette elnök úr, így a szószóló föltehetnek kérdést a miniszter 
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úrnak. Én a bolgár-magyar kapcsolatokat szeretném megemlíteni miniszter úrnak és 
ezzel kapcsolatban lenne majd kérdésem, ami szerintem nemcsak a magyarországi 
bolgárokra vonatkozik, hanem az összes nemzetiségre. 

Először is nagyon jó, hogy bár Bulgária nem határos ország Magyarországgal, 
mégis ilyen jók a kapcsolatok. Ezt Bulgáriában is nagyon jó visszahallani, és ott is 
követendőnek látják a magyar nemzetpolitikát, ami nagyon jó hír számunkra is itt a 
bolgár közösséggel kapcsolatban. Jó volt hallani miniszter úrnak a beszámolóban 
említett határátkelők nyitását, infrastrukturális fejlesztését. Én ezzel kapcsolatban 
tennék föl egy minket érintő és nemcsak minket érintő, az összes közösséget, 
kisebbséget érintő kérdést, ami arra irányulna pontosabban, hogy az anyaországi 
kapcsolatok elősegítése egy fontos prioritás a mi szempontunkból, a 
nemzetiségeknek, és az utóbbi időben azt tapasztaltuk a határátlépésekkel 
kapcsolatban, hogy főleg a nyári buszos kirándulások akadályba ütköznek, tehát sokat 
kell várakozni a határon.  

2018. január 1-jétől van egy EMMI-miniszteri rendelet, miszerint a buszok 
nem közlekedhetnek az éjszaka folyamán, ez azt jelenti, hogy a határátlépéskor 
gyorsabb határátkelésre van szükség. Itt a kérdés az lenne miniszter úrhoz, hogy lát-e 
arra esélyt, hogy az anyaországi kapcsolatok elősegítése érdekében - inkább a nyári 
időszakra gondolok főleg - valamilyen megállapodás szülessen a környező 
országokkal. Itt a Belügyminisztérium is fontos lenne, hogy valamilyen prioritást 
élvezzek ezek a kirándulások, a buszok, hogy ne kelljen 4-5 órát ott várni, hiszen a 
gyerekek 4-5 órás várakozása mellett ott az infrastrukturális kiépítés is fontos, tehát 
nincsen elég mosdó, klimatizált helyiségek, meleg van, tehát ez problémát jelent. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
A jegyzőkönyv számára mondanám, hogy Bóna Zoltán képviselő úr és Gaal 

Gergely képviselő úr is megérkezett a bizottsági ülésre.  
Mielőtt felkérném viszonválaszra miniszter urat, engedjék meg nekem is, hogy 

egy-két ügyben véleményt fogalmazzak meg, illetve kérdést tegyek fel. Varga 
Szimeonnak mondanám, hogy a ’bizottsághoz tartozó barátok’ című jogi kategóriát 
majd valahogy a házszabályban próbáljuk rögzíteni, de valóban egyébként baráti 
közöttünk a viszony. (Derültség.) 

Komolyra fordítva a szót, köszönöm szépen miniszter úrnak, hogy idén is 
részletesen beszámolt a gazdaságélénkítő programokról, és talán sok más fontos ügy 
mellett azt lehet erről is elmondani, hogy szerencsére jól működik a pályázati 
rendszer minden területen. Délvidéken, Kárpátalján, ahol már sok elbírált pályázat 
volt, ott már ennek az eredménye is látszik, valóban úgy tűnik, hogy eléri a célját. 
Picit válaszolva Szávay képviselőtársunknak Trianon kapcsán, ez például egy méltó 
válasz egyébként Trianonra többek között.  

Ukrajnával kapcsolatban magam is úgy ítélem meg, hogy ez egy hátba támadás 
volt, amire igazán nem számíthattunk. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban 
kiemelni, amiről itt még eddig nem esett szó. Amiért erre nem számíthattunk, azok a 
támogatások és humanitárius segítségek, amit nem kifejezetten Kárpátaljára és 
nemcsak a kárpátaljai magyarság számára küldtünk és érkezett innen 
Magyarországról, hanem ami ukrán területekre érkezett, hiszen sok százmillió 
forintnyi támogatás ment az ukrán területekre, Kijevbe. Ukrán katonákat ápoltak 
Magyarországon és történt meg a rehabilitációjuk, és az elmúlt két esztendőben - ha a 
számban nem tévedek - legalább 2600 ukrán gyermek üdült Magyarországon a nyári 
időszakban, ezzel is segítve őket személyesen és az ő családjukat, ezért is volt fájó ez a 
döntés.  
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Ukrajna kapcsán nem kívánok önöknek feladatot adni, egy dologra szeretném 
felhívni a figyelmet, ha ilyen problémával találkoznak, és a megoldást sem akarom 
megadni, de a két ország viszonyában vannak olyan esetek, amikor magyar 
állampolgárok akár diplomata útlevéllel át akarnak kelni a határon, és ott közlik 
velük, hogy önök ki vannak tiltva. Nem kívánok ebben állást foglalni, hogy ezt milyen 
cselekedetért rója rájuk az ukrán hatóság, ezt nem akarom elbírálni, ezt nem kívánom 
mérlegelni, de amire ön, miniszter úr felhívta a figyelmet, hogy az ukrán 
nacionalizmus erősödik Kárpátalján, én magam épp szemtanúja voltam a legutóbbi, 
kvázi felvonulásnak, amikor valóban félelemkeltő módon vonultak végig ukrán 
nacionalisták kárpátaljai magyar falvakon. Éppen Gáton tartózkodtam Beregszász 
mellett, egy református templom ünnepi átadásán, amikor Beregszászban is, 
láthattuk a  tévéhíradóban, hogy mi történik. Én csak őszintén remélni tudom, hogy 
az ott jelenlévők, akiknek a többsége egyébként beazonosítható, az sem kiránduláson, 
sem vasbetonszerelő munkásként, sem semmilyen módon Magyarországon 
turistaként vagy hivatalos úton nem jelenhet meg, hiszen láttuk, hogy valóban az ő 
tevékenységük megfélemlítő és nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.  

A következő ügy, amiről szeretnék beszélni, volt képviselőtársam, aki szóba 
hozta a magyar-horvát kapcsolatokat, ott csak zárójelben annyit, hogy én úgy látom, 
hogy a holtpontról talán elmozdultunk és a Mol–INA-ügy is rendeződik, és 
nyilvánvaló, hogy ha javulnak a kapcsolatok, akkor ez a drávaszögi magyarságra is jó 
hatással lehet. 

A másik terület, ahol hasonlóan már csak ugyanolyan kevesen vagyunk, ez a 
muravidéki, szlovéniai magyarság. A kérdésem arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen 
ez a terület az, amelyik Szlovéniának a legfejletlenebb része. Ha ott járunk Lendván és 
környékén, mindig fölmerül az a kérdés, hogy a vasútvonal, egy vasútvonal 
újraindítása ennek a területnek a gazdaságát húzná fel, ugyanakkor itt, mint hogyha 
megmerevedni látszódnának az álláspontok, egyébként a tervezett koperi vasútvonal 
bővítésével kapcsolatban is. Itt ebben látunk-e lehetőséget az elmozdulásra, vannak-e 
ebben távlatok, lehet-e erről Szlovéniával hatékonyan tárgyalni? 

Én is szeretném megköszönni az ön alapos tájékoztatását, miniszter úr, és úgy 
látom, hogy miután több kérdés, vélemény nincs, így akkor felkérném önt a 
reagálásra és a válaszokra. 

Szijjártó Péter válaszadása, reagálása 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a felvetett kérdéseket.  

Szabolcs Attila alelnök úrnak szeretném mondani, hogy a LIBE Bizottság 
ülésén én azt éreztem, hogy igazából az a meghallgatás azért volt fontos azoknak, akik 
kezdeményezték, hogy legyen, hogy el lehessen mondani, hogy Magyarországot újra 
az Európai Parlament elé citálták jogállamisági kérdések miatt. Aztán ott már nem 
nagyon derült ki, hogy pontosan mi is a baj, legalábbis konkrétumot, pláne új dolgot 
egyet sem hallhattunk. Meghallgathattuk viszont Niedermüller Péter és Szanyi Tibor 
képviselő urak hozzászólásait, meghallgathattuk, amint egyes képviselők arról 
beszélnek, hogy a migrációt és a terrorizmust nem szabad összekeverni, 
meghallgathattuk azt is egy liberális képviselőtől, hogy egy kormány képviselője nem 
mondhatja azt, hogy a saját országát képviseli. Tehát egészen új aspektusok nyíltak 
meg a parlamenti képviseleti hozzáállás és megközelítések szempontjából. Persze, 
amikor megkérdeztem a hölgyet, hogy őt az európai polgárok hány százaléka 
választotta meg, aminek alapján ő Európa nevében fogalmazhat meg elvárásokat, 
akkor ez a párbeszéd viszonylag gyorsan elhalt.  
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Azt követően még abban a meglehetősen furcsa érzésben is részem lehetett, 
mint amit Szávay képviselő úr említ sokszor jogosan a határon túli magyar területek 
vonatkozásában, amikor határon túli magyaroknak idegen nyelven kell beszélniük 
egymással különböző okok miatt. Nekem is volt ilyen élményem az utána lévő 
sajtótájékoztatón, amikor a Vasárnapi Hírek (Sic!) újságírója angolul kérdezett és 
kérte, hogy angolul válaszoljak. Mindez két magyar ember között zajlott Brüsszelben, 
tehát egészen hihetetlen jelenetek zajlottak le, de az Európai Unió jelenlegi, kihívások 
okozta állapotából talán következik mindez, tehát legyünk elnézőek ebből a 
szempontból.  

A menekültek és migránsok vonatkozásában azért szeretnék egy 
alapálláspontot itt tisztázni, tisztelt képviselőtársaim, hogy azt senki nem állítja, hogy 
minden migráns terrorista, azt viszont határozottan állítom, hogy a migrációs hullám 
nagyon komoly lehetőséget ad a terrorizmus terjedésének, ugyanis ha csak észszerűen 
gondolunk bele, ha másfélmillió ember teljesen rendezetlenül, ellenőrizetlenül, 
szabályozatlanul végigvonul egy kontinensen, az lehetőséget ad arra, hogy olyanok is 
legyenek köztük, akik egyébként nem tudnának bejutni, magyarul a terrorszervezetek 
a saját harcosaikat, terroristáikat, aktivistáit el tudják küldeni egy ilyen hullámmal.  

Amíg az ENSZ közgyűlése utazgat, és Mikola István államtitkár urat, aki egy 
NATO-tagország külügyi államtitkára, a londoni repülőtéren az egyik amerikai 
légitársaság képviselője - nem hivatalos személy - gyakorlatilag levetkőztetheti és a 
telefonjáról mintát vehet és a cipőjét belülről vizsgálhatja, hogy milyen robbanószer 
van benne, tehát egy NATO-tagország külügyi államtitkárát, addig itt másfélmillió 
ember úgy ment végig Európán, hogy senki nem kérdezte meg tőlük, hogy akkor most 
valójában honnan is jönnek, valójában mi a céljuk, valójában kik is ők, mi van a 
táskájukban és így tovább, és így tovább. Tehát ezt a fajta aránytalanságot, aki nem 
hajlandó elfogadni, az tényleg nem itt él és háttal áll az életnek. Tehát ez a politikailag 
korrekt képmutató hozzáállás, hogy akkor a terrorizmust meg a migránciót nem lehet 
keverni, ez szerintem 27 terrortámadással, 330 halálos áldozattal és 1300 sebesülttel 
ezelőtt lejárt, ugyanis ezek a számok az elmúlt két évből Európában. 

Ami a szolidaritást illeti: szerintem azzal is most már végre le kéne számolni, 
hogy egyes európai országok a méretüknél meg a GDP-jüknél fogva úgy érezhetik, 
hogy definíciós felhatalmazásuk van, tehát akkor mostantól ők definiálják, hogy mi az 
a szolidaritás. A szolidaritás fogalmát már definiáltuk régen, mindenki tudja, hogy az 
miről szól, és a szolidaritásnak vannak különböző formái, és szerintem semmivel sem 
hátrébb való szolidaritási forma az, hogy egyébként Magyarország 800 millió eurót 
ráköltött arra, hogy Németországba, Ausztriába meg Svédországba ne menjen több 
illegális bevándorló rajtunk keresztül. Mi ez, ha nem szolidaritás? Tehát mi nem 
fogjuk elfogadni azt, hogy a szolidaritásnak egyetlenegy kizárólagos mutatója legyen, 
az pedig az, hogy hány illegális bevándorlót fogad be egy ország, egyébként komoly 
veszélyt hozva a saját nemzetére meg a saját országára.  

Igaza van Szabolcs Attila alelnök úrnak abban is, hogy jó lenne többet hallani a 
közel-keleti keresztény közösségek érdekében tett lépéseinkről, jó lenne többet 
hallani a Hungary Helps programról. Tudja, alelnök úr, minden létező nemzetközi 
fórumot felhasználok erre, hogy ezt kevesebben akarják meghallani, az egyikünknek 
sem a hibája. Most már azt is úgy elfogadják, ha az orosz külügyminiszterrel közösen 
szervezek Bécsben erről rendezvényt. Az elmúlt héten, csütörtökön, az EBESZ 
margóján, magyar-orosz rendezésben Lavrov miniszter úr és jómagam felszólalásával 
szerveztünk rendezvényt a keresztények megvédése tekintetében, ugyanis három éve 
törekszünk arra teljesen hiábavaló módon, mondjuk úgy, eredménytelenül, hogy a 
keresztény közösségek megvédése bekerüljön bármilyen EBESZ alapdokumentumba. 
Tudja, a nyugati világ képmutatására az is azért egy elég komoly bizonyíték, hogy a 
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keresztény közösségek védelméről szóló esemény az EBESZ margóján, Bécsben úgy 
zajlik, hogy azt az orosz meg a magyar külügyminiszter szervezi, a vendégek soraiban 
két külügyminiszter ült, a bosnyák meg a belorusz.  

Tehát csak akarom mutatni vagy mondani a nyugati világ képmutatását ezzel 
kapcsolatban, és akárhányszor, mondjuk a Külügyek Tanácsában felhozom azt az 
ügyet - sokszor teszem - valamilyen közel-keleti konfliktus vagy egyéb ügy esetén, 
hogy a keresztény közösségek megvédését, annak a szükségességét tegyük már bele, 
mondjuk, a határozatunkba, akkor mindenki felszisszen, és a maximum, amit el lehet 
érni, hogy a vallási közösségek védelme, ez így bekerül, de az, hogy keresztény 
közösségek védelme, attól mindenki úgy ódzkodik, mint ördög a tömjénfüsttől, hogy 
valami témába vágó idézetet hozzak ide. Szóval ez egész egyszerűen megdöbbentő, azt 
kell mondjam önöknek, viszont ez semmiképpen sem kell, hogy elvegye a mi 
elkötelezettségünket, hanem inkább meg kell hogy erősítse.  

Azt is el tudom önnek mondani, talán ezzel sem árulok el semmi intim dolgot, 
hogy néhány perccel azután, hogy az orosz külügyminiszterrel közösen 
lebonyolítottuk ezt a találkozót, találkoztam az ukrán külügyminiszterrel, aki meg 
kérdőre vont azért - alapvetően hogy jön ehhez? -, hogy miért az oroszokkal közösen 
szervezek én itt rendezvényt. Tehát csak hogy lássuk, milyen erők mozognak a térben.  

Petneházy képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a Velencei Bizottság 
jelentésének nyilvánosságra kerülését követően nemcsak színfalak mögötti, hanem 
színfalak előtti ukrán reakciókkal is találkoztunk, és azok - hogy is mondjam? - 
elkeserítőek, talán ez a mértéktartó kifejezés ezzel kapcsolatban, ugyanis itt az ülés 
elején felolvastam önöknek, hogy betű és szó szerint mit tartalmaz a Velencei 
Bizottság véleménye, ezt egyelőre ukrán barátaink úgy értelmezik, mintha minden 
rendben lenne. Nagyon remélem, hogy a szöveg valódi elolvasását követően ukrán 
barátaink meg fognak felelni az elvárásoknak, ugyanis az ukrán miniszterelnök 
pénteken, az Európai Unió-Ukrajna társulási tanácsülésén elmondta, hogy ők 
nyitottak a Velencei Bizottság állásfoglalására, és többször hangzott el nyilvánosan is 
ukrán nyilatkozat, persze a vélemény nyilvánosságra kerülését megelőzően, hogy ők 
természetesen azt végre fogják hajtani.  

Én azt gondolom, ha az ukránok valóban komolyan gondolják, hogy ők az 
európai meg az euroatlanti integráció útján szeretnének előre haladni, akkor nem 
tehetik meg azt, hogy egy ilyen súlyos kérdésben az Európai Unió expressis verbis 
kimondott elvárása - az a három dolog, amit itt az elején elmondtam - figyelmen kívül 
marad az ő szempontjukból, mert ezzel magukra vonják annak az ódiumát, hogy 
innentől kezdve ez egy hivatkozási alap országoknak, például nekünk arra, hogy az 
integráció következő lépéseinél feltegyük a kezünket, és azt mondjuk, hogy mi ezt 
nem támogatjuk, és ezek a kérdések alapvetően egyhangúságot követelnek meg az 
Európai Unióban, így egyetlenegy tagország is megvétózhatja ezeket a lépéseket, mint 
ahogy tettük a NATO-ban egyébként a NATO-Ukrajna tanács vonatkozásában.  

Mint ahogy azt mondtam önöknek is, múlt csütörtökön, Bécsben, az EBESZ-
ülés margóján tárgyaltam Klimkin külügyminiszter úrral, aki mondta, hogy van 
elképzelésük arra, hogy hogyan lehetne akkor a végrehajtási rendeleteket megalkotni 
ezzel az oktatási törvénnyel kapcsolatban, és ha jól láttam, tegnap ezt már 
nyilvánosságra is hozták, hogy az oroszul beszélőknek, a szláv nyelveket beszélőknek 
meg a nem szláv nyelveket beszélő kisebbségeknek milyen ajánlataik vannak. Ezzel 
egy probléma van, az alap kiindulópont, az alap kiindulópont a probléma, hogy 
egyáltalán miért, mihez képest van ajánlat. Van jelenleg egy helyzet: 3 éves kortól 23 
éves korig joguk van a nemzeti kisebbségeknek, köztük a magyaroknak a kizárólagos 
anyanyelven való tanuláshoz az óvoda kezdésétől az egyetem végéig. Ezt 10 éves 
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kornál akarják elvágni, és onnantól kezdve mindenfajta átvezetések meg ukrán 
tannyelv bevezetése bizonyos tantárgyakban szerepel a terveik között.  

Tehát azt a kérdést kell nekünk feltenni, és ez nem egy bonyolult dolog, hogy 
mindaz, ami ezen ajánlatokból következik, az kevesebb jogot ad a magyaroknak vagy 
ad annyit, mint eddig, és a válasz az, hogy kevesebb jogot ad, mert el akarnak venni 
bizonyos tantárgyakat a magyar nyelvű oktatásból. Elfogadhatatlan. Szerintem ezt 
nem lehet ennél világosabban mondani, szerzett jogot elvenni nem lehet. Tehát ha 
csökken a magyar nyelven oktatott tantárgyak száma, csökken a magyar nyelven 
oktatott órák száma, akkor az elvétele a szerzett jogoknak, tehát a kiindulóponttal 
van, úgy gondolom, a probléma. Tehát lehet akármilyen ajánlat, van egy elvi 
álláspont, és ebből nem lehet engedni, szerzett jogot elvenni nem lehet. 

Szávay képviselő úrnak szeretném mondani, hogy ha megengedi, akkor az 
együttműködés tekintetében megfogalmazott kritikát nem venném magamra, mert én 
nem nagyon emlékszem olyan momentumra, amikor valamilyen kérés vagy felvetés 
jött volna képviselőtársaim részéről, annak ne próbáltam volna meg azonnal 
megfelelni, most már az utóbbi időből nem emlékszem olyan tárgyalásra szomszédos 
országgal, ahol ne hoztam föl egy-két kitiltott jobbikos kérdését, és ezt mindig 
felhozom. (Szávay István bólint: Köszönjük.) Lelkiismereti kérdés, és ezt mindig 
felhozom. Lelkiismeretei kérdés, önök megkértek rá, honfitársak vagyunk, sok-sok 
kérdésben valószínűleg nem értünk egyet, de azt gondolom, hogy amikor nemzetközi 
meg határon túli ügyekről van szó, akkor van magyar meg van nem magyar és ezután 
is, ahogy elnök úr mondta, mindegy, hogy milyen okból, de a más országokból 
kitiltott magyarok ügyét ugyanolyan vehemenciával fogom felhozni, ha éppen 
jobbikos parlamenti képviselőről van szó, mint ha éppen egy vasbetonmunkásról, 
ahogy az elnök úr az előbb mondta.  

Tehát ebben az ügyben továbbra is számíthatnak az én együttműködésemre és 
támogatásomra, mint ahogy természetesen bármilyen határon túli kérdésben felvetett 
javaslatukat ugyanolyan komolysággal fogjuk megvizsgálni, mint megtettük eddig is. 
Azt nem tudom mondani, hogy majd mindben egyetértünk és azt pont úgy végre is 
fogjuk hajtani, mint ahogy önök mondják, de hogy kellő komolysággal vizsgáljuk meg 
ezután is, azt tudom garantálni, és szerintem azért a találati arányuk nem volt rossz 
eddig.  

Ami Ukrajnát illeti: szeretném önnek elmondani, hogy önnek abban igaza van, 
én azt nem vitattam soha, hogy akárhányszor találkoztunk az elmúlt években, ön 
mindig elmondta, hogy Ukrajnában veszélyes törvények előkészítése zajlik, én ezt 
mindig, ahogy mondtam, fel is hoztam az ukrán kollégáknak. Abban lehet vita 
közöttünk, hogy mondjuk, a fenyegetéseket mikor kellett volna először az asztalra 
tenni. Tehát ütemezési kérdésben lehet közöttünk természetesen egyet nem értés 
ebben a kérdésben, de az, hogy mi ezt az ügyet ne tartottuk volna napirenden már 
azelőtt, hogy ez élessé vált, abban az ügyben kérek méltányosságot.  

Igaza van a képviselő úrnak, a nyelvtörvény és az állampolgársági törvény 
mellett a regionalizáció kérdése szintén ott lebeg a fejünk fölött. Itt azt tudom 
önöknek mondani, hogy szintén a követeléseink között szerepel egy magyar többségű 
járás és egy magyar többségű tankerület létrehozása, ami szintén nemhogy nem 
történt meg, hanem ellenkező irányú lépések történnek folyamatosan. Ráadásul 
ugyebár a nyelvhasználati törvénynél a szórvány és az egy tömbben élő közösségek 
között is olyan mértékben akarnak különbséget tenni az előterjesztett javaslatok 
szerint, amelyek kifejezetten hátrányosak lennének a magyar, de akár a bolgár, a 
görög, a román kisebbségre vonatkozólag is.  

A 100 éves évforduló kapcsán én azt tudom önnek mondani, hogy itt mi a 
lehető legnagyobb körültekintéssel úgy akarunk eljárni, hogy se a kétoldalú 
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kapcsolatok ne sérüljenek, se a nemzeti büszkeségünk ne sérüljön, se ne okozzunk 
gondot az adott országban működő magyar képviseletet ellátó szervezeteknek, ezért 
itt minden egyes lépést a határon túli magyar pártokkal egyeztetünk. Külön beszéltem 
erről a kérdésről a román külügyminiszter kollégával - nyilván ezt nem a nyilvánosság 
előtt vitattuk meg -, én elmondtam a mi érzékenységeinket és elvárásainkat ebből a 
szempontból. Hiszem azt, hogy Romániának sem érdeke a magyar-román 
kapcsolatok rombolása, erre látunk is bizonyos jeleket, mármint arra, hogy úgy 
gondolják, hogy nem érdekük a kétoldalú kapcsolatok rombolása. Abban maradtunk, 
hogy az akadémiai testületek rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot ebben a 
kérdésben, és az RMDSZ-szel pedig folyamatosan egyeztetünk arról, hogy mik azok a 
lépések, amelyeket ők szükségesnek tartanak a magyar kormány részéről megtenni. 
Talán emlékeznek rá, hogy korábban voltak utasításaim olyan ünnepeket illetően, 
amelyek kapcsán nekünk azért elég kevés ünnepelnivalónk van, vagy inkább nincs, 
azok az utasítások érvényben vannak természetesen. 

A Minority SafePack kapcsán szeretném elmondani, hogy itt egymillió aláírás 
összegyűjtésére van szükség. A MÁÉRT-on és a Diaszpóra Tanács ülésén arra kértük a 
határon túli szervezeteket, hogy támogassanak, nyújtsanak támogatást ehhez a 
kérdéshez. Ha a pártok, a magyarországi parlamenti pártok tudnak abban segítségére 
lenni az ügynek, hogy  az egymillió aláírás össze tudjon gyűlni, akkor az szerintem egy 
fontos nemzeti együttműködés talaja lehet megint csak.  

Idehoznám az autonómia kérdését is gyorsan. Nyugat-Európában nagyon 
sokat szerettek a korábbiakban arról beszélni, hogy majd a kelet- és közép-európai 
barbárságból fakadóan a nacionalizmus meg a függetlenségi törekvések meg az 
elszakadási törekvések majd milyen módon fognak nagyon komoly problémákat 
okozni Közép-Európában, és majd az a gaz, barbár és elmaradt Közép-Európa milyen 
módon fog problémákat okozni az Európai Uniónak. Ehhez képest mit látunk? Hogy 
a kontinens nyugati felén, mondjuk úgy, hogy a függetlenedési törekvések milyen 
turbulenciákat okoznak, akár az észak-olasz referendumok, akár a katalán helyzet, 
akár a skótok folyamatos törekvései. Tehát én azt gondolom, innentől kezdve a 
nyugat-európai kioktatásból ebből a szempontból sem kell többet kérnünk.  

Ami az autonómiát illeti, ott azért az látszik, hogy a határon túli magyar 
szervezetek álláspontja is vagy legalábbis a megközelítése szór ebben a kérdésben, 
ezért szerintem az a helyes magatartás a mi részünkről, hogy mindig az adott 
országban a képviseletet döntően ellátó magyar szervezet törekvéseit támogatjuk, és a 
jövőben is ezt tartom a legfontosabb mozgatórugónak.  

Ami a várakozásokat illeti a határokon - ezt nemcsak képviselő úr, hanem 
szószóló úr is felvetette -, valóban ez szakmailag nem külügyi kérdés, azonban a 
következőt tudom önöknek elmondani. Éppen a szerbekkel állapodtunk meg most 
abban, hogy a határátlépésnek a schengeni kódexszel összeegyeztethető felgyorsított 
formáját választjuk az ünnepek miatt, és a horvátokkal megállapodtunk korábban 
abban, hogy a nyári időszakban a gyorsított átlépést lehetővé tevő metódust 
alkalmazzuk, mert az megint mégiscsak szerintem túlzás, hogy a tisztességes 
szándékkal, útlevéllel szabályszerűen külföldre utazónak a sokszorosát kelljen várnia 
a határon, mint az illegális határsértőnek. Ez mégiscsak hogy néz már ki, hogy ha az 
ember el akar menni egy szomszédos országba, és a közutat, a határátkelőt és a 
szabályszerű átkelést választja, akkor órákat kell várnia, ha meg gondol egyet és át 
akar menni a zöldhatáron, és annyit mond, hogy Szíriából jöttem, és akkor át kelljen 
átengedni.  

Tehát itt azért ezeket az arányokat érdemes lenne megtartani, mert mégiscsak 
az a helyes, hogy ha valaki szabályszerűen akar végrehajtani valamit, akkor 
könnyebben és gyorsabban tudja tenni, mint az, aki nem szabályszerűen akarja 
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végrehajtani. Folyamatosan dolgozunk azon a szomszédos országokkal, hogy hogyan 
lehet meggyorsítani a határátkelést, mondom, a szerb vonatkozásban, ami önöknek 
számít, mert ha jól értem, arra járnak haza döntő többségében, a szerbekkel ezt a 
megállapodást megkötöttük, Pintér miniszter úr és Nebojsa Stefanovic 
belügyminiszter úr ezt a kérdést rendezte egymással, tehát a közelgő időszaktól 
kezdve itt már jelentős javulásra lehet számítani. 

Szávay képviselő úr vetett föl olyan magyar vállalatokat, amelyek a 
magyarlakta területeken is nagymértékben működnek. Szeretném kicsit 
általánosabban kinyitni ezt a kérdést itt most önök előtt. A Mol, az OTP, a Richter és 
az MVM törekvéseit mi proaktívan is támogatjuk külföldön, ugyanis egyrészt nekik 
van a legjobb esélyük arra, hogy általában nagy nemzetközi, de magyar multiként 
viselkedjenek, nekik van meg ehhez az erejük, a hálózatuk, a tradíciójuk, másrészt 
pedig ezek azok a cégek, amelyek külföldön is már saját erőből is komoly pozíciókra 
tudtak szert tenni. Az OTP a Vojvodjanska Banka megvásárlását követően mutat 
érdeklődést arra, hogy újabb bankot vásároljon Szerbiában, ezt pozitívan fogadja a 
szerb kormány egyébként. Romániában a vonatkozó bankvásárláshoz szükséges 
engedélyek beszerzése zajlik. A Mol most már az egyik legnagyobb vállalat 
Romániában összességében is, Szerbiában az oroszok mögött az üzemanyag-
kereskedelmi piacon a második legjelentősebb szereplő. A Richter folyamatosan 
erősíti a pozícióját a környéken és az MVM is mind tranzakció, tehát mind 
tulajdonlási, mind kivitelezési oldalról is egyre több projektben van benne a 
szomszédos országokban. Ezt mi tudatosan segítjük.  

Ugyanakkor természetesen ez megadja azt a lehetőséget, hogy egyfajta 
gentlemen's agreement keretében akkor az olyan kéréseket is meg tudjam fogalmazni 
ezen cégvezetők felé, ami például egy éve hangzott itt el egy kérés formájában, és 
akkor ezt úgy érzem, hogy inkább többé, mint kevésbé sikerült is kezelni. Tehát 
mégiscsak az egy jó érzés, ha az ember valamely határon túli országban egy Mol-
benzinkútra áll be tankolni, és ott magyarul szólnak hozzá, ha ennek a lehetősége 
adott, akkor azzal miért ne éljünk. Tehát szeretném mondani, hogy ez a formális és 
informális együttműködés továbbra is érvényben van.  

Horvátországgal kapcsolatban - elnök úr és Szávay képviselő úr is felvetette ezt 
a kérdést - a következőt tudom mondani önöknek: itt ez megint csak nem egy 
kétoldalú ügy, dacára annak, hogy ezt megpróbálják úgy beállítani. Itt a horvát 
kormány egy választottbírósági eljárást indítványozott a Mol-INA ügyében, annak egy 
szeletében. Ez az arbitrázs eljárás a Mol számára zárult pozitív eredménnyel, amit 
követően a horvát kormány azt mondta, hogy őket ez nem érdekli. Mindez azt 
mutatja, hogy a nemzetközi gazdasági együttműködés egyik legfontosabb jogi 
garanciális alapjára, ha egy ország azt mondja, hogy az nem érdekli - lásd 
választottbíráskodás -, akkor azt gondoljuk, hogy annak az országnak egyelőre 
nincsen helye abban a nemzetközi szervezetben, amelynek a működése egyébként 
pont ezen elveknek és garanciáknak a tiszteletben tartására épül. Hogy ezt magyarra 
fordítsam, az OECD-tagságát a horvátoknak mindaddig természetesen nem 
támogatjuk, amíg ezekben a kérdésekben világos, a nemzetközi jognak megfelelő 
álláspontot nem foglalnak el. Ezt világossá tettük a horvát kormánynak is. Minden 
mindennel összefügg, azt is világossá tettük.  

Reméljük, hogy lesz majd észszerű, korrekt megállapodás a Mol-INA ügyében, 
bármi is legyen az a megállapodás. Egy dolgot azonban nekünk mint magyar 
kormánynak, ott zsinórmértéknek kell tekinteni, túl azon, hogy mi nem vagyunk 
részese a Mol–INA-tárgyalási folyamatnak, de mint kormány és mint nemzeti érdek, 
azt szerintem világossá kell tenni, hogy ha itt esetleg tranzakcióra kerül sor, akkor 
annak következtében legalább annyi pénznek be kell jönnie Magyarországra, mint 
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amennyi kiment ezen tranzakció során. A kétoldalú kapcsolatokról még azt tudom 
elmondani, hogy a gazdasági kapcsolatok dinamikusan bővülnek egyébként, tehát a 
kereskedelmi kapcsolatok egészen komoly növekedést mutatnak fel, ugyanakkor a 
politikai együttműködésre ez kétségtelenül rányomja a bélyegét, ez nem is kérdés, és 
mindaddig ez rá is fogja nyomni, amíg horvát oldalról ezekben az ügyekben konkrét 
és korrekt lépések nem történnek.  

Nézze, szerintem nekünk van egy jogos elvárásunk a magyar-horvát viszony 
kapcsán. 2015 szeptemberében, őszén elhangoztak mindenfajta válogatott sértések 
Magyarországra nézvést, voltunk mi nácik, fasiszták, a XX. század diktatúráit 
megtestesítő politikai vezetők, emlékezhetnek rá képviselőtársaim. Más kormány 
volt, ez kétségtelen, de annak a kormánynak vannak utódai. Tehát én azt gondolom, 
hogy nekünk jogos az az elvárásunk, hogy a gesztusok most arról az oldalról 
történjenek, mert nem mi voltunk azok, akik belegyalogoltunk a horvátokba, hanem 
ezek a válogatott sértések abból az irányból hangzottak el ide, és én azt gondolom, 
jogos az az elvárás, hogy akkor ennek a kérdésnek a rendezése úgy történjen, hogy 
ugyanarról az oldalról jöjjenek az első gesztusok, ahonnan a válogatott sértések 
jöttek. Nem dogmatikus ügyként tekintek erre, csak azt gondolom, ha korrekten el 
akarunk rendezni egymás között ilyen kérdéseket, akkor a korrektség szándékának 
mindkét oldalról meg kell lenni. 

A Szerbiában működő nemzeti tanácsok jogainak csökkentése kapcsán: ezt a 
kérdést én meg fogom vitatni természetesen a VMSZ vezetőivel, mert köztünk van egy 
olyan megállapodás, hogy ha van olyan ügy, ami veszélyezteti a vajdasági magyarok 
jogait, vagy abban visszalépés lenne, azonnal szólnak, és mi azt a legmagasabb szinten 
vetjük fel. Én rendszeresen konzultálok is velük, tudom, hogy ez az ön szemében 
inkább negatív mint pozitív. (Szávay István: Csak az, hogy  másokkal nem.) Én 
rendszeresen konzultálok a VMSZ vezetőivel, akár a belgrádi frakcióvezetőjükkel, 
akár a szervezet elnökével, és onnan egyelőre olyan jelzés nem érkezett, amely az ő 
jogaik veszélybe sodrásáról szólna akár a nemzeti tanácsok vonatkozásában. De még 
egyszer mondom, ezt a kérdést most konkrétan meg fogom vitatni velük, és ha van ott 
dolgunk, akkor természetesen lépünk, mint ahogy abban az ügyben, ez valószínűleg a 
kevésbé feloldható kérdések egyike lesz, hogy akkor a magyar kormány milyen 
határon túli szervezetekkel konzultál akkor, amikor kialakítja a saját álláspontját.  

Nézze, ennek azért vannak objektív mérőszámai. Tehát ha mondjuk, valaki 
vagy csak magyar párt vagy vegyes párt, mint Felvidék vonatkozásában, akkor van az, 
hogy valaki parlamenti erővel rendelkezik és ott képviseleti erővel rendelkezik vagy 
nem. Tehát ezek alapján szerintem aztán már könnyen beazonosíthatók, hogy kikkel 
kell egyeztetni. Én azt kifejezetten egy pozitív dolognak tartom egyébként, hogy 
Szerbiában most már hosszú évek óta a VMSZ együtt tud működni a legnagyobb szerb 
kormányzó párttal. Annak megítélése is az én szememben pozitív, hogy bár négy 
képviselőnk van a belgrádi parlamentben, van négy államtitkári helyünk is. Szerintem 
az mindenki előtt világos, hogy matematikailag a vezető szerb kormánypárt nem 
szorulna rá a VMSZ támogatására a belgrádi parlamentben, mégis bevonták őket a 
koalícióba, és matematikailag az sem következik a vajdasági tartományi parlament 
összeállításából, hogy annak magyar parlamenti elnöke legyen, mégis az van. Ez a 
szerb kormány támogatása nélkül nem tudott volna létrejönni, és én azt gondolom, 
hogy ezeket a gesztusokat értékelni kell. 

A vasúti kétnyelvűség kapcsán még egy dolgot elfelejtettem elmondani Szávay 
képviselő úrnak a tavalyi ügyek kapcsán, mert azóta már magyar közlekedési 
miniszter van Szlovákiában. Vele többször is egyeztettem, és az a döntés született, 
hogy 54 településen kétnyelvű táblákat kell kihelyezni a vasútállomáson, tehát itt is 
van valamifajta előrelépés. 
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A határon túli pályázatokra vonatkozó megjegyzéseit mind elnök úrnak, mind 
a képviselő úrnak köszönöm. A konkrétumról azt tudom mondani, hogy itt 
kisvállalkozásokról van szó, és ezek a kisvállalkozások jelenleg nem minden esetben 
tartoznak a legversenyképesebbek közé, azért is támogatjuk őket, hogy oda 
kerüljenek. Ha most számukra irreális bérköltségeket írnánk elő, akkor a 
versenyképessé válásuk tekintetében nem biztos, hogy sok eredményt tudnánk elérni, 
ezért került meghatározásra ez a mérőszám.  

A magyar alkalmazásra vonatkozóan pedig azt tudom önnek mondani, hogy ez 
történik, ennek a hivatalos kikötése azonban van, ahol jogszabályba, van, ahol pedig a 
diszkrimináció tilalmába ütközik, de ez történik, és szerintem az a fontos, hogy mi 
történik; mármint hogy magyarokat alkalmaznak. 

A szerb szószóló úr kérdésére szeretném elmondani, hogy az a megállapodás 
született, hogy február második hetében, tehát a február 7-ével kezdődő héten kerül 
sor a magyar-szerb kormánycsúcsra itt Budapesten, amelynek előkészítésébe 
természetesen be fogjuk vonni mind a két felet, tehát önöket és a vajdasági 
magyarokat is, és a jelenlétünkre is ugyanúgy számítunk, mint ahogy számítottunk 
legutóbb. 

Arról pedig tényleg csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni, ahogyan 
gyakorlatilag a legszélesebb körű jogokat a szomszédos országokból a magyar 
kisebbségek számára Szerbiában biztosítják. Mondjuk, ha visszanézünk egy 7-10 évvel 
ezelőtti időszakot, azért látjuk, hogy ez nemhogy nem mindig volt így, hanem ez 
teljesen másként volt régen. Tehát ezért mindig is elismerés jár, ezt minden nyilvános 
és nem nyilvános fórumon is elmondjuk, és ez az egyik oka annak, hogy 
Magyarország a leghatározottabb támogatója jelenleg az Európai Unióban a szerb 
európai uniós csatlakozási folyamatnak. Múlt héten, hétfőn járt itt Szerbia európai 
integrációs csatlakozásáért felelős minisztere, aki számára olyan platformot 
teremtettünk, hogy 9 európai uniós tagországgal közösen léphetett fel, és ezáltal is ez 
a 9 ország demonstrálta az önök felé való támogatást.  

Még a magyar-bolgár kétoldalú kapcsolatokról annyit szeretnék önnek 
elmondani, hogy részben a két miniszterelnök személyes viszonya, részben a 
migrációs kérdésben elfoglalt hasonló álláspontunk, részben az Ukrajnában előállt 
helyzet hasonló megítélése, valamint az energiabiztonság területén való egymásra 
utaltságunk determinálja a jó és hatékony együttműködést.  

Nem ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozik, csak ha már jókat 
anekdotáztunk a nyugat képmutatásáról, akkor még zárójelben azért azt hadd 
jegyezzem meg, hogy jelenleg az egyetlen bármilyen középtávú eséllyel rendelkező 
energiadiverzifikációs forgatókönyv az egy orosz-török-bolgár-szerb-magyar 
együttműködés eredménye lehet, tekintettel arra, hogy Horvátországban nem épül az 
LNG-terminál, tekintettel arra, hogy a horvátok és a románok továbbra sem hajtották 
végre azokat a beruházásokat, amelyek nyomán szállíthatnának ide gázt. Tehát az 
egyetlen diverzifikációs forma az oroszokkal kötött kétoldalú megállapodások 
rendszere, amelyben a bolgárok, szerbek, magyarok, törökök részéről a török áramlat 
második vezetékszálában szállított 15,75 milliárd köbméter gázt Törökországon, 
Bulgárián, Szerbián és Magyarországon keresztül juttatnák el Nyugat-Európába.  

Tehát csak amíg arról beszélnek nyugat-európai barátaink meg az amerikaiak, 
hogy diverzifikálni kell, hogy mi egyoldalúan függünk az oroszoktól, a helyzet az, hogy 
a nyugat-európai intézkedéseknek köszönhetően ez az egyetlen diverzifikációs forma, 
ami szóba jöhet. A bolgár miniszterelnök-helyettes is, aki itt járt az elmúlt héten, 
hétfőn, világossá tette, hogy Bulgária is elkötelezett ezen új déli gázszállítási folyosó 
létrehozása mellett, mint ahogyan a bolgároknak szándékuk az, hogy egy balkáni 
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gázelosztó központtá váljanak; ez a mi érdekeinkkel semmilyen módon sem 
ellentétes, sőt. 

Elnök úr említette, hogy vannak itt a bizottsághoz tartozó barátok, akik mindig 
szólhatnak, ha engem hallgatnak meg. Érdekes módon a Külügyi bizottság ülésén is 
mindig feltűnnek olyan parlamenti képviselők, akik viszont nem tagjai semmilyen 
módon annak a bizottságnak, és mindig kérdezhetnek, és a barátok kategóriát ott egy 
elég erőteljes túlzásnak érezném, tehát ha lehet, akkor itt, ennél a házszabályi 
változtatásnál maradjunk. (Derültség.)  

Az Ukrajnának nyújtott humanitárius támogatások ügyében önnek igaza van, a 
számot is pontosan idézte az elnök úr, tehát a kelet-ukrajnai harcokban megsérült 
vagy ott bármilyen módon kárt szenvedett családok gyermekei közül 2600-at 
üdültettünk Magyarországon, nem magyarokat, hanem ukrán szülők ukrán 
gyermekeit. 

A kitiltásokról beszéltünk, az ukrán nacionalisták térhódításáról beszéltünk, 
szerintem is, mondom, aggodalomra okot adó folyamat, ezért is tettem meg a 
kezdeményezésemet az EBESZ-ben.  

A muravidéki magyarság kapcsán azt tudom önnek mondani, hogy Lendván 
főkonzulátust nyitottunk, hogy a velük való kapcsolat minél gördülékenyebb legyen. 
Létrehoztuk a MURABA Európai Területi Társulást, amelyet júliusban be is 
jegyeztünk, amely a határon átnyúló gazdaságfejlesztésre ad lehetőséget, és szintén - 
az már tavaly volt - átadtuk az utolsó még villamosítatlan szakasz villamosítását 
Pragersko-Hodos (Őrihodos) környékén, amelynek nyomán most már Budapest és 
Koper között végig villamos vontatással haladhatnak a vonatok.  

Tárgyalunk természetesen továbbra is a koperi kikötőben, illetve az oda vezető 
vasútvonalban való magyar szerepvállalásról. Erről most egy népszavazást is tartottak 
Szlovéniában, hogy a koperi kikötőt lehet-e fejleszteni. A népszavazás eredménye az 
volt, hogy igen lehet, tehát nem bukott el a fejlesztési terv. Az jól látszik, hogy a 
szlovének azt nem akarják, hogy ott mondjuk, magyar tulajdon legyen, ezt nekünk 
tiszteletben kell tartani, viszont továbbra is a magyar vállalatok által használt első 
számú kikötő a koperi kikötő, ezt figyelembe kell venni a szlovéneknek is meg nekünk 
is. Éppen ezért a Koper és Divača közötti vasútvonal fejlesztéséről továbbra is 
zajlanak a tárgyalások és az előkészületek. Az Európai Unióhoz a szlovének már 
odafordultak magyar támogatással, és amennyiben a pénzügyi lehetőségek adottak 
lesznek, akkor Magyarország mind finanszírozási, mind kivitelezési oldalról be kíván 
csatlakozni a Divača–Koper-vasútvonal fejlesztésébe, tekintettel arra, hogy ez a 
magyar vállalatoknak is alapvető érdeke, tehát minél gyorsabban, minél jobban el 
lehet érni a koperi kikötőt, az annál inkább szolgálja a magyar gazdasági érdekeket.  

Azt hiszem, hogy a magam tudásához képest igyekeztem minden kérdést 
megválaszolni. Igen, még egyet nem válaszoltam meg, a csángók misézésére 
vonatkozó kérdést. Ezt ugyanúgy, mint korábban az ukrán ügyet, akárhányszor 
találkozom Gallagher érsek úrral, aki a Vatikán kvázi külügyminisztere, ezt mindig 
felhozom, és mindig kérem a támogatását, főleg azért, merthogy ezt azért most 
sikerült az Egyesült Államokban például megoldani, ahol ugyebár szintén bezárták a 
New York-i magyar templomot. Azt hiszem, talán Methochiának hívják azt az 
egyházkerületet, ahol bezárták a magyar templomot. Az egészen megdöbbentő, hogy 
az Egyesült Államokban hogyan válnak szakrális helyek kereskedelmi ingatlanokká, 
az valami egészen megdöbbentő, ide semmiképp se jussunk el.  

Tehát bezárták a magyar templomot, és utána Vatikán kötelezte a helyi 
püspökséget, hogy kell biztosítani a magyar nyelvű misézést, így most egy másik 
római katolikus templomban, azt hiszem, hetente vagy kéthetente vasárnap van 
magyar nyelvű szentmise. Ezt az analógiát használom a csángók vonatkozásában. Ez 
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jól láthatóan elgondolkodtatta az érseket, de mivel mi az örökkévalóságot tekintjük 
alapvetésnek a katolikus egyházban, ezért nem minden történik meg egy év alatt, 
ezért aztán ezt az ügyet én továbbra is - elnézést a kifinomulatlan fogalmazásomért - 
nyomom a Vatikánnál. Remélem, hogy előbb vagy utóbb célt is érek, de azt még 
egyszer a legjobb lelkiismerettel tudom mondani, hogy minden egyes találkozásunkon 
a csángó misézést mindig felhozom, mint ahogyan egyébként felhozom a két felvidéki 
ügyünket, a bencés templom és rendház ügye Komáromban.  

Én mint volt bencés diák, mondhatom némi önsanyargatással, hogy azért 
abban nekünk is volt részünk, hogy az úgy alakult, nem beavatkozva természetesen a 
Magyar Bencés Kongregáció belső döntéshozatali folyamataiba, de ha ott lett volna 
akár egy kicsi magyar bencés közösség is, nagyon kicsi magyar bencés közösség is, 
akkor ezt a döntést nem tudták volna szerintem meghozni, legalábbis ilyen 
egyszerűen egészen biztosan. Most ez az ügy szempontjából mindegy, meg semmi 
közünk hozzá, csak mondom, hogy azért is küzdök, hogy ott a visszaadás 
megtörténjen. Reménykedjünk abban, hogy a Magyar Bencés Kongregációban majd 
megint lesznek annyian, hogy egyébként a határon túli helyeken is el tudják látni a 
szolgálatot, mert egyébként, nem tudom, önök tudják-e, de a nemzeti összetartozásról 
beszélünk, Sao Paulóban is van a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó iskola és 
rendház, amelynek az ellátása is most már egyre nehezebb, de reméljük, hogy itt lesz 
pozitív elmozdulás, mint ahogyan a felvidéki magyar püspökség létrehozására is van 
szerintem egy legitim igénye a felvidéki magyar katolikus közösségnek. Ott sem 
értünk el még eredményt sajnos, de mondom, ezek mind olyan kérdések, amelyeket 
folyamatosan napirenden kell tartanunk. Köszönöm szépen.  

Elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm a lehetőséget még egyszer. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. (Jelzésre:) Egy rövid kérdésre még 

Szávay István képviselő úr. 

További hozzászólás 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tényleg nem maradt ki semmi, 
köszönöm miniszter úr, ezt a csángóügyet kérdeztem volna, de akkor még ez is 
előkerült. Csak hogy legyünk igazságosak, nem nyelvbotlás volt véletlenül a Vasárnapi 
Újság, nem Vasárnapi Híreket akart mondani, miniszter úr? 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Vasárnapi Újságot 

mondtam? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: A vasárnapi újságként 

funkcionáló Vasárnapi Hírekre gondoltam természetesen. (Derültség.) 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Sejtettem. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: De köszönöm szépen a 

felvetését. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak a hűség kedvéért. 
Egyetlen reagálást engedjen meg, mert azért ne legyünk igazságtalanok 

egymással. A VMSZ-szel való jó kapcsolat és az egyeztetés és a VMSZ részvétele a 
szerb kormányban, illetve a szerb tartományi parlamentnek a munkájában, ez 
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természetesen a mi egyetértésünkkel is találkozik. Voltak, akik Délvidéken ezt 
kritizálták, meg azt mondták, hogy a haladókkal, meg régi nacionalistákkal fogtak 
össze, akik a magyarokat egy szendviccsel akarták útnak indítani stb., stb. Igen voltak 
ilyen hangok, mi azért ebbe alapvetően nem álltunk bele és nem elvi kifogásokat 
fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan a magyar közösségeknek 
alapvetően, mi azt gondoljuk, érdeke minden környező országban, hogy minél inkább 
meg kell próbálni az adott ország politikai berendezkedésének megfelelően 
valamilyen formában a hatalom részese lenni vagy a döntéshozatalba bekerülni, ez 
világos.  

Az vetett föl számunkra kérdéseket, hogy következetesen a magyar 
nemzetpolitika, mint ahogy egyébként nem az, tehát ha arról beszélünk, hogy magyar 
érdekérvényesítés csak magyarokon keresztül, vegyespártiság stb., akkor mondjuk, 
felmerülhet kérdésként az, hogy biztos az-e a jó, ha Zentán a szerbekkel állunk össze, 
ahelyett, hogy a két magyar párt egy magyar koalíciót létrehoz, és akkor nyilván nem 
lehet ott magyar embereket kirugdalni a városházáról meg a különböző közüzemi 
vállalatok éléről azért, hogy a szerb koalíciós partner embereit lehessen oda berakni. 
Tehát ez mondjuk, azért már felvethet kérdéseket nyilvánvalóan, és egyébként 
nemcsak haladókról van szó, hanem a VMSZ például Zomborban összeállt a tényleg 
szélsőségesekkel, tehát Šešeljékkel, és ez viszont már szerintem problematikus.  

Az MM kapcsán pedig szintén objektív kritériumok vannak, miniszter úr, 
26 százalékát megkapta a vajdasági magyar szavazóknak az MM és a VMDK, magyar 
párt, magyarnak vallja magát, magyar tagjai vannak és képviselői vannak a 
tartományi parlamentben. Ez az ő interpretációjuk egyébként alapvetően, amit 
megkérdeztem. Ez az ő közleményük alapján van a magyar nemzeti tanács 
vonatkozásában, és ez is inkább azt jelzi, hogy érdemes többeknek a véleményét is 
néha megkérdezni, aztán lehet, hogy majd nem nekünk lesz igazunk ebben az ügyben.  

Egyetlenegy kérdést engedjen meg, legyen szíves, mert ez elmaradt az előbb. 
Azt szeretném kérdezni, hogy ön vagy a munkatársai szoktak-e egyeztetni vagy 
tanácsot kérni Kovács Miklós volt elnök úrtól a KMKSZ részéről. Köszönöm szépen. 

Köszönöm, elnök úr, és köszönöm még egyszer a részletes tájékoztatását, 
miniszter úr.  

 
ELNÖK: Miniszter úr! 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Kovács Miklós úrral én 

viszonylag hosszabb ideje nem beszéltem, ezt egészen biztosan állíthatom, hogy a 
munkatársaim és ő közötte van-e rendszeres konzultáció, ezt most nem tudom önnek 
pontosan megmondani, de meg fogom kérdezni és meg fogom válaszolni önnek ezt a 
kérdést. (Szávay István: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Az egész meghallgatást tekintve 

nagyon szépen köszönöm miniszter úrnak a nagyon-nagyon részletes és alapos 
tájékoztatását és azt, hogy egyetlenegy felmerült kérdést, véleményt sem került meg, 
ezt még egyszer köszönöm szépen. Munkájában sok sikert kívánunk önnek is, 
kollégáinak is, és remélem, lesz ideje arra, hogy valóban azt mondhassam, hogy áldott 
adventet kívánok, és békés, boldog karácsonyt önnek is és természetesen a bizottság 
tagjainak is. Köszönöm szépen, hogy jelen volt. Ezen napirendi pontot lezárom, és 
azért, hogy el tudjunk köszönni miniszter úrtól, öt perc szünetet rendelek el. 

(Rövid szünet.) 
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A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról szóló H/18464. 
számú határozati javaslat   
(Szávay István, Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket.  
Második napirendi pontunk a 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról 

szóló határozati javaslat H/18464. számon. Benyújtója Szávay István 
képviselőtársunk és Farkas Gergely, Jobbik képviselők önálló indítványa, a 
tárgysorozatba vételéről döntünk. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati 
házszabály 58. § (1) bekezdése szerint, idézem: „A képviselő által benyújtott 
törvényjavaslat abban az esetben kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha azt a 
házelnök által kijelölt állandó bizottság támogatja.” Házelnök úr minket jelölt ki 
értelemszerűen, úgyhogy most sor kerül ennek a vitájára. Szávay István 
képviselőtársunkat mint benyújtót is egyben köszöntöm és megadom a szót. 

Szávay István kiegészítése 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik), a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Másodjára adjuk be változatlan 
szöveggel Farkas Gergely képviselőtársammal ezt a javaslatot, amit önök egyszer már 
leszavaztak. Akkor azt különösebb zúgolódás nélkül vettük tudomásul, azzal együtt, 
hogy akkor elnök úrnak az volt a válasza, és aztán utána, amikor ezt kikértük a 
parlament plenáris ülésén is szavazásra, fideszes képviselőtársainak is az volt a 
válasza, hogy nem tartják pontosan megfelelőnek azt az irányt, amit mi ezzel 
kapcsolatban szabtunk, annak elismerése mellett egyébként, hogy a kormánypártok is 
egyetértenek azzal, hogy ezzel a kérdéssel valamit kezdeni kell, nevezetesen azzal, és 
itt nem kifejezetten csak Trianonról és 2020-ról beszélünk, hanem általánosságban 
arról az időszakról, ami előttünk áll. Különböző területvesztéseink 100 éves 
évfordulói fognak majd következni, hiszen 1918 őszén kezdődött az a folyamat, 
amikor a magyarországi nemzetiségek különböző népgyűléseken és különböző 
nemzeti tanácsok által Túrócszentmártonban, Újvidéken, Zágrábban és végül 
december 1-jén Gyulafehérváron kinyilvánították az általuk lakott területek, sőt 
általában annál egyébként lényegesen nagyobb területek elszakítását a Magyar 
Királyságtól.  

Ezekre az évfordulókra, amit már biztosan tudunk, hogy mind Szerbia, mind 
Románia nagy erőkkel készül. A szlovákok egy kicsit bajban vannak ennek a 
kérdésnek a kezelésével meg az ukránok is nyilvánvalóan, de azért valami ott is fog 
majd történni, ez egészen biztos, és egy picit más az eset Horvátország esetében is 
értelemszerűen, tehát főként itt most Szerbia és Románia ügyére kell koncentrálni. 
Ezek az országok óriási ünnepségsorozatot fognak szervezni, különböző programok 
lesznek, államtitkárságok, programirodák, akadémiai munkacsoportok és nem 
tudom, mik alakultak, ráadásul elvárják az adott országban élő magyar közösségtől is, 
hogy ünnepeljék ezt az alkalmat. Odáig eljutottunk, hogy Kelemen Hunor elnök úrtól 
megvonták az egyik magas állami kitüntetését, sőt már az is felmerült, hogy a román 
állampolgárságát is meg kellene vonni, csupán azért az egyébként teljesen érthető, 
méltányolható mondatáért, amikor azt mondta, hogy nekünk magyaroknak nincs mit 
ünnepelnünk december 1-jén. Tehát ebben a helyzetben Magyarországnak, a magyar 
kormánynak és a magyar parlamentnek azért valamilyen választ adnia kéne.  
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Mi akár el tudjuk azt is fogadni, hogy nem föltétlenül az a jó irány vagy a jó 
megoldás, amit erre mi javasoltunk Farkas képviselőtársammal, de akkor mondjanak 
mást, elnök úr, akkor mondjanak mást, tisztelt képviselőtársaim. Fél évvel ezelőtt az 
hangzott el, hogy a Fidesznek lesz majd egy saját javaslata, amely ezt az egész 
időszakot szeretné tágabb kontextusba helyezni, ennek a magyarországi történéseit is 
valahogy megvizsgálni. Ezt meg mi nem tartjuk föltétlen szerencsésnek, vagy nem 
mindenben úgy, ahogy az az eredeti tervek szerint elhangzott, nem biztos, hogy 
magyarországi eseményeket, kommunistákat, Károlyit és nem tudom, kit ebbe bele 
kellene keverni, olyan ügyeket, amik inkább csak emlékezetpolitikai vitákhoz 
vezethetnek és elterelhetik a figyelmet a valós ügyről, de ez a javaslat sem készült el.  

Nyilván önök, akik most ennek a javaslatunknak a leszavazására készülnek, 
úgy gondolom, itt azért szükséges lenne egy kicsit alaposabban megindokolni most 
már másodjára, főleg azért, mert most már egy éven belül vagyunk, tisztelt 
képviselőtársaim, egy éven belül vagyunk most már ezeknek az ünnepségeknek meg 
emlékéveknek a megkezdéséhez képest. Ez azért nagyon veszélyes - nem véletlenül 
vetettük fel ezt több alkalommal is és kérdeztem meg az előbb külügyminiszter úrtól 
is -, hiszen itt nemcsak arról van szó, hogy az adott országban ünnepségeket 
szerveznek és egyébként folyamatosan éreztetni fogják nyilván a magyar közösséggel 
a saját másodrendűségüket és megalázottságukat. Ez már látszik a mostani 
nyilatkozatokból vagy azokból az eseményekből, főleg egyébként most Románia 
esetében, legyünk igazságosak, Szerbia esetében még ilyet nem láttunk.  

Ez érthető, természetesen meg kell értenünk, hogy ezeknek az országoknak ez 
ünnep, országot szereztek, területet gyarapítottak, de úgy gondolom, nekik is meg 
kellene érteniük, hogy ez nekünk nem lehet ünnep, hiszen itt országvesztésünk 
különböző szimbolikus dátumairól beszélünk. Tehát ennek van egy ennél 
túlmutatóbb célja és szándéka is, ezt kérdeztem meg miniszter úrtól, aki a problémát 
értette, bár nagyon konkrét választ azért ez ügyben nem kaptam, hogy hogyan fognak 
ezek a kérdések majd a nemzetközi közvélemény előtt megjelenni.  

Románia propaganda-hadjáratot fog folytatni, ez az ügy mindenhol meg fog 
jelenni, és ennek az ügynek két üzenete lesz a nemzetközi közvélemény számára, hogy 
akkor egy igazságos döntés született, és hogy ezek az országok mindenben teljesítik a 
nemzetközi normákat, sőt kisebbségi mintaországként működnek, amelyről pedig 
tudjuk, hogy nyilvánvalóan nem igaz. Erre nekünk ez a javaslatunk van például. Lehet 
erről vitatkozni, lehet hozzá módosítást benyújtani, tegyenek akkor önök egy saját 
javaslatot, csak tegyenek valamit nagyon gyorsan, mert remélem, hogy azzal azért 
önök is a továbbiakban is egyetértenek, hogy ezzel az üggyel valamilyen formában 
foglalkozni kell. Számomra már kezd érthetetlen lenni, sőt most már ez a felelőtlenség 
kategóriája, hogy a magyar kormány ezzel az üggyel továbbra sem foglalkozik, és nem 
emeli fel a szavát az ezzel kapcsolatos különböző szomszédos országokban lévő 
megnyilvánulásokkal szemben.  

Ezekkel a gondolatokkal kérem, ha nem is az elfogadását, mert azt tudom, 
hogy nem fogják, de legalább akkor a megfontolását, az ügy fontosságára való 
rávilágítást, és kérem elnök urat, vagy képviselőtársaimat, hogy valamilyen 
megnyugtatást adjanak már azzal kapcsolatban, hogy ez az ügy még valóban fontos az 
önök számára és valami azért ezzel kapcsolatban történni fog. Köszönöm szépen. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjai közül kíván-e 
valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor engedjék meg nekem, mert ha jól 
éreztem, nekem is címezte az előterjesztői gondolatait Szávay képviselő úr. 



31 

Én az önök által benyújtott határozati javaslatot ugyanúgy, mint a tavaszi 
ülésszakban, egy tisztességes és jó szándékú határozati javaslatnak tartom. Azt 
szeretném azért elmondani, hogy az önök határozati javaslata a 2020-as emlékévről 
szól, ne keverjük bele a ’18-as gyulafehérvári nyilatkozatot, hogy már kevesebb mint 
egy évünk van, mert az önök határozati javaslata nem erről szól, legyünk 
tárgyszerűek. Természetesen a témától nem elvonatkoztatható ’18. december 1.  

Azzal kapcsolatban egyébként, legyen az Magyar Állandó Értekezlet, KMKF, 
bármely nemzetpolitikai fórum, mindenhol elmondjuk azt, és elmondják egyébként 
az erdélyi közéleti szereplők, politikai szereplők, barátaink is, hogy a gyulafehérvári 
nyilatkozattal kapcsolatban és ’18. december 1-jével kapcsolatban a legfőbb 
üzenetünk és erős üzenetünk az, hogy alapvetően be kéne tartani azt, amit ott abban a 
nyilatkozatban elfogadtak 100 évvel ezelőtt, amikor is ott, abban a nyilatkozatban 
rögzítették, hogy milyen jogok járnak az országban élő nemzetiségeknek, 
kisebbségeknek, és hogy minden jogot megadnak oktatásban, kultúrában, 
nyelvhasználatban, önrendelkezésben. Ehhez kell ragaszkodnunk. Azt is méltó 
válasznak tartom, amit az RMDSZ elkezdett és nyilatkozataiban megjelent, hogy 1000 
év Európában és 100 év Romániában, és elsősorban az erdélyi, partiumi magyarság 
által adott 1000 évben és 100 évben az értékeket, hogy milyen értékeket tettünk mi 
hozzá Európához és milyen értékeket adtunk a román államnak, ezt kell 
hangsúlyoznunk.  

Én magam a javaslattal kapcsolatban tartózkodni fogok a következő miatt, 
mert én magam sem tudom, hogy ebben az ügyben, a 100 éves trianoni évforduló 
kapcsán számunkra, a gyalázatos békediktátum kapcsán mi a megfelelő válasz. Önök 
itt egy emlékévre tesznek javaslatot, hogy valamilyen módon reagálni kell a környező 
országok ünneplésére. Ez valamiféle olyan válasz, hogy ők ünnepelnek, mi meg 
gyakorlatilag egy gyászévet tartunk, tulajdonképpen följátszva és fölerősítve a 
szomszéd országok ünneplését. Nem biztos, hogy ez a legjobb válasz erre.  

Sokszor elmondtam már azt itt bizottsági ülésen vagy azon kívüli 
beszélgetésekben is, vagy épp itt az előző miniszteri meghallgatáson, hogy egyébként 
a magyar államnak, a magyar kormánynak, a magyar nemzetpolitikának Trianonra 
adott válasza éppen az, amit egyébként az elmúlt években vagy napjainkban 
megélünk. Ilyen például a közel 40 milliárdot kitevő óvodai program, az egy 
Trianonra adott válasz. A határokon átívelő gazdaságélénkítő csomagok, amelyek 
több tízmilliárdot tesznek ki és elősegítik az elszakított magyarság szülőföldön való 
megmaradását, az egy Trianonra adott válasz. A kettős állampolgárság bevezetése és 
intézménye, amit önök is támogattak, az is egy Trianonra adott erőteljes válasz.  

Valóban el kell ismernünk, hiszen nincs itt előttünk az asztalon, hogy ma még 
nem tudunk letenni az asztalra, még nem érlelődött meg az a javaslat, hogy a 2020-as 
évvel, Trianon 100 éves évfordulójával mit is kellene kezdenünk. Mindenféleképpen 
olyan, egy kvázi gyászéven túlmutató olyan intézkedésekre van szükség, ami tovább 
hangsúlyozza a nemzet összetartozását, a nemzetrészek megmaradását, egy olyan 
előremutató, attraktív, az értékeinket bemutató évre, alkotásokra, Trianon 
Múzeumra, magyar központra gondolok itt, amiről még a kormányban nem született 
döntés. Azt gondolom, hogy 2018-ban a választások utáni kormánynak lesz a dolga, 
hogy erre a választ megtalálja.  

Lezárva a reakciómat, kedves képviselő úr, egyébként azt gondolom, hogy 
ebben a tárgykörben egy méltó válasz a 2010 májusában, gyakorlatilag a parlament 
megalakulását követő időszakban a Fidesz-KDNP és az önök szavazataival 
megalkotott nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, az egy méltó 
válasz. Az akkor a 90. évforduló kapcsán született meg, az egy méltó válasz egyébként 
Trianonra. Akkor törvényt hoztunk erről, nem egy határozati javaslatot, törvényt 
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hoztunk arról, hogy megemlékezünk Magyarország legnagyobb tragédiájáról, 
megemlékezünk a Magyarországot szétdaraboló békediktátumról. Felidéztük abban a 
békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi, lélektani problémák 
megoldatlanságát. Abban a törvényben tisztelettel adóztunk mindazoknak, akik 
egyénileg, közösségben elszenvedték ezt a békediktátumot, akik túlélték ezeket a 
történelmi tragédiákat, és idézve egyébként a törvény szövegéből, egy előremutató 
gondolat is a megemlékezések mellett belekerült, egyébként az Országgyűlés akkor 
kinyilvánította, hogy „Ennek ellenére a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetartozása valóság.” Ez egy törvény, törvényben hoztunk 
választ Trianonra. Én magam is remélem, hogy 2018-ban még egyébként tekintve a 
100. évfordulóra, méltó válaszokat tudunk erre adni.  

Köszönöm szépen, hogy a témát idehozta a bizottság elé. Magam ezt most 
támogatni nem tudom, de tartózkodni fogok. Még egyszer mondom, jó szándékú, 
előremutató, tisztességes javaslatnak tartom. 

Van-e a bizottság részéről más kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Kíván-e 
reagálni, Szávay képviselő úr? (Jelzésre:) Tessék! 

Reagálás 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen elnök úr alapvetően pozitív 
hozzáállását ehhez az ügyhöz, ezzel együtt is sajnálom, hogy ezt nem tudják 
támogatni, bár nem ér különösebben váratlanul. Meg azt is tudom, hogy ez 
alapvetően nem az önök felelőssége, itt a kormánypárt vezetése részéről nem volt 
különösebb szándék arra, hogy ezt az ügyet prioritásként kezelje, különben valami 
történt volna. Nem könnyű az ügy, ezt nyilván én magam is elismerem. Nagy 
dilemma ez, sokszor vitatkoztunk erről itt már az előző bizottság alkalmával is, 
amikor a nemzeti összetartozás napja került bevezetésre. Azt hiszem, az egy legitim és 
ebből a szempontból felvethető érvelés annak a boncolgatása, hogy egyáltalán mi 
legyen az elvi hozzáállásunk, hogy annak örüljünk, hogy megmaradtunk, vagy azon 
keseregjünk, hogy micsoda tragédia ért minket. Nyilvánvalóan ez egy nagy dilemma. 
Ennek kapcsán azt egy kicsit túllőttük szerintem egyébként a nemzeti összetartozás 
napján, amikor egy vidám táncikálós ünnepséget sikerült Répás Zsuzsáéknak ebből 
összehozni, csak ettől függetlenül a probléma azért nincsen feloldva.  

Itt most már gyakorlatilag érdemi munkája a parlamentnek a következő egy-
két hónapban nem lesz, tehát ha önök ezt a javaslatot most nem támogatják, és akár 
teljesen átírva, vagy kitoldozgatva-foldozgatva ebből  tavasszal nem lesz valami, akkor 
ez az ügy most már nem fog a választásokig előkerülni, ami azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag ezzel a kérdéssel a magyar parlament legközelebb majd talán valamikor 
ősszel fog tudni foglalkozni, ha addig történni fog valami, azt pedig bőven elkésettnek 
tartom.  

Azt köszönöm, hogy elnök úr a jó szándékot ezzel kapcsolatban nem vitatta. 
Természetesen alapvetően bennünk az munkált, hogy valamiféle választ erre 
próbáljunk adni és az is egyébként, hogy akkor önöket és a kormánypártot is 
valamilyen cselekvésre próbáljuk azért sarkallni, ha nem is ebbe az irányba, hanem 
akkor valamilyen másikba, én azt sajnálom, hogy ez elmaradt. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Akkor szavazunk a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Egy igen szavazat. Aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Ilyen nem volt. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás. 



33 

Tehát a bizottság 1 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem vette 
tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottsági Tagok, Bizottság Barátai! Kedves 
Érdeklődők! Áldott adventi szép várakozást kívánok önöknek és boldog karácsonyt 
szeretteik körében. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


