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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
tagját és a meghívottakat.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítés rendjét: 
Demeter Zoltán helyettesíti Becsó Károly képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Varga László képviselő úr bejelentette, hogy úton van, de a 
hóhelyzetre való tekintettel késni fog.  

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e valakinek a javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a megküldött napirendi javaslat 
elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Hét. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter 
éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr, tárca nélküli miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Nagy tisztelettel köszöntjük ülésünkön Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, Soltész Miklós államtitkár urat, Fürjes Zoltán 
helyettes államtitkár urat, Jenik Péter államtitkár urat, Kókai Mária kolléganőt, és 
minden kollégát, aki elkísérte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat.  

Ügyrendi javaslat és döntés időkeretes tárgyalásról 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Tekintettel a bizottságban korábban 
kialakult gyakorlatra, a határozati házszabály 114. § (3) bekezdése alapján kétolvasatos, 
időkeretes tárgyalásra teszek javaslatot oly módon, hogy a bizottságunkban tagsággal 
rendelkező képviselőcsoportok számára frakciónként összesen 8 perc álljon 
rendelkezésre a kérdések feltevésére és a vélemények megfogalmazására (Dr. Varga-
Damm Andrea megérkezik az ülésre.), míg a független képviselő bizottsági tagunk 
számára erre összesen 4 perc álljon rendelkezésre. Amennyiben a bizottságunkban 
tagsággal nem rendelkező LMP- vagy Párbeszéd-frakció vezetője fel kívánna szólalni, 
úgy részükre az előtt jelzett felszólalásokra összesen 4 perc álljon rendelkezésre. 
Munkatársaim fogják az időt mérni. 

Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját, melyben frakciónként egy-egy percben 
egy-egy felszólalásra van lehetőség. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok, az ügyrendi vitát lezárom. 

Kérdezem, ki támogatja az általam előterjesztett tárgyalási menetrendre tett 
ügyrendi javaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Hat. Aki nem? (Szavazás.) Kettő; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen és 2 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a tárgyalási menetrendet elfogadta.  
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Ismételten köszöntöm Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, és egyben 
megadom a szót expozéjának megtartására. Parancsoljon, miniszterelnök-helyettes úr! 
Öné a szó. 

Dr. Semjén Zsolt expozéja 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm. Igen 
tisztelt Elnök Úr! Igen tisztelt Bizottság! Először is nagyon megtisztelő, hogy ebben a 
hóesésben hősies módon itt vannak, köszönöm szépen. 

Elnök úr a maga mosolygós, ám rendkívül határozott módján értésemre adta, 
hogy röviden beszéljek (Derültség.), mert szűkös az időkeretünk. Ezért arra 
gondoltam, hogy az elején néhány elvi alapot elmondanék, azt is inkább vázlatszerűen, 
majd utána néhány számszaki adatot, ami jellemzi az egyházpolitikai működésünket. 

Abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen azt az egyházpolitikai 
modellt, amit 2010 óta a kormány képvisel, lényegében én találtam ki Balog Zoltánnal 
együtt még ’98-ban, és amit ’98 és 2002 között megvalósítottunk, azt az azt követő 
évtizedben megvédtük, zömmel az Alkotmánybíróság segítségével, majd 2010-től még 
tovább cizelláltuk. Ennek az egyházpolitikának, amely összhangban van a magyar 
alkotmányos hagyományokkal, illetve a közép-európai egyházpolitikai felfogással, 
három alapvető fundamentuma van. Az egyik, hogy az egyházat sui generis valóságnak 
tekintjük. A sui generis valóság itt azt jelenti, hogy az állammal azonos rangú valóság. 
Latinos műveltségűek kedvért egy mondatban kifejteném, hogy societas perfecta az 
egyház, vagyis tökéletes társaság abban az értelemben, hogy a céljai eléréséhez 
szükséges eszközökkel mintegy önmagától rendelkezik és a léte nem vezethető vissza 
egy másik, eredendőbb közösségre. Két societas perfecta képzelhető el: az állam és az 
egyház. Ebből pedig az következik, hogy állam és egyház viszonyában nem fogadható 
el alá-fölé rendeltség, csak a legszigorúbb mellérendeltség. Ez az első fundamentális 
tétel. 

A másik az állam és az egyház viszonya. Az állam és az egyház elválasztása nem 
jelentheti az egyház és a társadalom elválasztását, hiszen egyszerre vagyunk tagjai az 
egyházunknak és polgárai a hazánknak. A kettőnek nem a szembeállítása, hanem a 
kettő harmonikus együttműködése a járható út. Igazából két szélsőség van az európai 
egyházpolitikában, amit érdemes elkerülni. Az egyik, ami inkább a korábbi időszakra 
volt jellemző, ez az államegyházi modell, ez elsősorban az ortodox országokban 
figyelhető meg, ahol valamely egyház államegyházként működik. A másik pedig a 
Franciaországban lévő szekuláris, laicista modell, amely egy erőltetett szeparációt 
képvisel. Ennek következtében például Franciaországban nincs is olyan, hogy egyházi 
jogi személy, hanem társadalmi egyesületként működik, mondjuk, a katolikus egyház 
és a templomok önkormányzati tulajdonban vannak. Tehát ez az a két szélsőség, ami 
között a helyes utat meg kell találni.  

Ennek a lényege, hogy az állam és az egyház egymástól el van választva. Ez egy 
befejezett tény. Az egyház nem gyakorol közhatalmi funkciót, az állam pedig nem 
avatkozhat az egyház autonómiájába. Az egyház szabadsága azt jelenti, hogy a világi 
állam, az immanens világi állam nyilvánvalóan nem illetékes transzcendens kérdések 
eldöntésére. Ez az egyház kizárólagos küldetése és joga. Az egy más kérdés, hogy az 
állam az egyház döntését és az egyház működését akceptálja a jogalkotás terén. A mi 
felfogásunk ebből következően nem az erőltetett szeparáció, nem is az államegyházi 
modell, hanem az elválasztott együttműködés, és itt az együttműködésre kell helyezni 
a hangsúlyt, hiszen az alkotmányos elválasztás megtörtént. Ez az együttműködés javára 
van mindenkinek, Szent István óta a magyar történelem tanulsága, hogy ami jó az 
egyháznak, az jó az országnak, és ami jó országnak, az jó az egyháznak. 
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A finanszírozás tekintetében, és itt most nem a hitéleti vonatkozásokra 
gondolok, hanem a közfeladatot ellátó egyházi iskolák, kórházak, szociális 
intézmények, más ilyen intézmények finanszírozására, lényeg az egyenlő finanszírozás. 
Vagyis, ha az egyház lakossági igény alapján közfeladatot vállal át, akkor ugyanannak 
a feladatnak az ellátására fillérre pontosan ugyanazt a költségvetési támogatást kapja, 
mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy önkormányzati intézmény. Mert nem 
fogadható el az a nézet, amely korábban volt - egyébként ez egy szélsőliberális felfogás 
-, és amely azt mondja, hogy ha a vallásos emberek egyházi iskolát akarnak, akkor 
részben vagy egészben tartsák fönn maguk. Ez azért elfogadhatatlan, mert a vallásos 
emberek adójából is tartatik fenn az összes állami és önkormányzati intézmény, és ha 
ezek után a közfeladatot átvállaló egyházi intézményeket, mondjuk, egy egyházi iskolát, 
a Bethesda Gyermekkórházat, a vallásos embereknek mintegy pluszban kellene 
fenntartaniuk, akkor végeredményben kettős adófizetésre volnának kényszerítve, ami 
annak a deklarációja lenne, hogy másodrendű állampolgárok. Miután a magyar 
kormány és a magyar állam nem tekinti a vallásos embereket másodrangú 
állampolgároknak, ebből következik az, hogy az egyházi intézmények, amennyiben 
közfeladatot látnak el, pontosan ugyanazt a finanszírozást kapják, mint a hasonló 
állami vagy önkormányzatiak. Itt is szeretném megjegyezni, hogy nem az állam alapít 
egyházi iskolákat, hanem az egyház, mégpedig lakossági igény alapján. Az állam ezt a 
lakossági igényt akceptálja. 

Szervezeti szempontból két megjegyzést hadd tegyek még. Logikus, hogy a 
nemzetpolitika, a nemzetiségpolitika és az egyházpolitika egy kézben van. Először is 
azért, mert mind a határon túli magyarság, mind a nemzetiségeink esetében jellemzően 
az oktatási és az identitásmegőrző intézményrendszer szorosan össze van forrva az 
egyházi intézményrendszerrel, részint pedig emberjogi szempontból a nemzetiségi 
jogok és a vallásszabadságból következő jogok mintegy párhuzamosan vannak, tehát 
helyes és észszerű, hogy ez a három terület egy kézben van. (Dr. Kovács Zoltán 
megérkezik.) 

Technikai vonatkozásban annyit hadd mondjak még, hogy a pénzügyi részét is 
ennek megfelelően az egyházi kifizetések tekintetében a Bethlen Gábor Alap intézi, 
elsősorban az egyházak kérésére. Mondhatnám, a védőszárnyaim alá jöttek e 
tekintetben is, és ez lényegesen meggyorsította a kifizetéseket és rugalmasabbá tette az 
egyház finanszírozását. 

Most néhány dolgot mondanék inkább a számok vagy a konkrétumok jegyében. 
A kormány a stratégiai partnerségi kapcsolatok jegyében először is biztosította a 
zárszámadási egyenlegrendezés során az egyházak részére a korábban jogtalanul 
visszatartott összegek kifizetését, illetve visszaállítottuk az egyházi épített örökség 
rekonstrukciójára és egyéb egyházi beruházásokra vonatkozó előirányzatot, amelyet 
egyébként folyamatosan növeltünk. Az egyházi szja 1 százalékot a teljes befizetett 
összeg erejéig kiegészítjük, és eltávolítottuk a közfeladatot ellátó intézmények egyházi 
átvétele elől az akadályokat, amelyeket 2010 előtt megpróbáltak beiktatni a 
rendszerbe.  

A jogszabály-módosítások tekintetében talán kezdjük az egyházi törvénnyel! 
2011-ben megszületett a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény módosítása, 
amire számtalan ok miatt volt szükség. Ez a törvény annak idején, a ’89-90-es 
időszakban kifejezetten az Állami Egyházügyi Hivatallal szembeni reakcióból született, 
és helyesen egyébként, az volt a cél, hogy a rossz emlékű Állami Egyházügyi Hivatalnak 
még az emlékét is eltüntessék. Viszont némileg átcsúszott a ló másik oldalára, mert 
gyakorlatilag száz ember, minden tartalmi korlátozás nélkül, anélkül, hogy egyébként 
valójában vallási tevékenységet folytatott volna, hasonló jogi státuszú egyházat 
alapíthatott, mint mondjuk, a katolikus vagy a református egyház. Ugye, 
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háromszázvalahány ilyen társulat volt már azonos jogi státuszban, beleértve, mondjuk, 
a Boszorkányszövetséget, meg néhány hasonló ezoterikus társulatot, ami 
nyilvánvalóan már abszurditás volt. Ezért ennek a módosítása mindenképpen 
szükséges volt.  

A másik egyébként, amiről sokkal kevesebb szó esett, viszont sokkal több embert 
érint és sokkal fontosabb, hogy egy adott egyházon belül a belső egyházjogi 
személyeknek a viszonyát rendezte. Nem akarok ebbe belebonyolódni, csak azért, hogy 
a tisztelt bizottság is metsző élességgel lássa, hogy ezeknél a - most nevezzük, mondjuk, 
így: - vallási kísérleteknél, ahol, nem tudom, néhány tíz ember kitalált valamit, ezeknél 
sokkal több embert érint az, hogy az egyház belső jogi személyiségei hogyan vannak és 
milyen viszonyban vannak egymással. Egy nagyobb plébánia több embert érint, mint 
az összes többi ilyen kis vallási kísérlet. Tehát például azt kellett tisztázni, hogy ha 
mondjuk, egy szerzetesrend vagy egy plébánia átvesz egy iskolát, akkor annak a 
vonatkozási terhei, kötelezettségei miként hatnak, mondjuk, az egyházmegyére, vagy 
miként hat, mondjuk, a Magyar Katolikus Püspöki Karra, vagy a református egyháznál 
egy gyülekezeti iskola kérdése milyen viszonyban van az egyházkerülettel vagy magával 
a zsinattal. Tehát ennek a cizellálása volt a kulcskérdés, amit egyébként Szászfalvi 
államtitkár úr vezetésével briliáns módon megcsinált az akkori államtitkárság, és az 
valóban egy kodifikációs remekmű volt, ami a mai napig pontosan biztosítja azt, hogy 
az egyházi belső jogi személyek bonyolult viszonya az életnek megfelelően működik, és 
ebből azóta sem volt anomália. Ezt azért fontos megjegyezni, mert ez a törvénynek a 
lényege.  

Az egyik cél alapvetően az volt, hogy az egyházak tényleges társadalmi és 
történelmi súlyának megfelelő szervezeti kereteket tudjunk meghatározni, és a 
korábban alanyi jogon járó egyházi státusszal való visszaéléseket megakadályozzuk. 
Ugye, itt korábban arról volt szó, az az álláspont volt, hogy egy tegnap kitalált vallási 
kísérlet is egyház, és mondjuk, a katolikus egyház is egy egyház. Erre van az a szerintem 
zseniális hasonlat, hogy kétségkívül közlekedési eszköz a repülő meg a bicikli, de 
őrültség lenne a biciklistákat a légi közlekedés szabályainak a betartására 
kényszeríteni, és feltehetően lezuhanna az a repülő, amelyik a biciklik KRESZ-
szabályai alapján próbálna röpülni. Tehát egész egyszerűen más társadalmi valóság egy 
nemrég kitalált, kis létszámú vallási kísérlet, és egészen más dolog, egy történelmi 
nagyegyház a maga hatalmas intézményrendszerével, és így tovább. (Arató Gergely 
megérkezik az ülésre.)  

Megszületett tehát akkor a törvény módosítása, majd részint az 
Alkotmánybíróság, részint a Velencei Bizottság, az Emberi Jogok Európai Bírósága 
észrevételeket tett, aminek megfelelően, annak mindenben eleget téve 2018. december 
12-én, tehát nagyjából egy évvel ezelőtt a szükséges módosítást az Országgyűlés 
megtette. Anélkül, hogy itt most utóvédharcokat folytatnék, nem állom meg, hogy egy 
megjegyzést ne tegyek. Ennek a lényege az volt, hogy annak az eldöntését, hogy ki 
egyház, ki nem egyház, az Országgyűléshez telepítette a törvény, és ezt sérelmezte az 
Alkotmánybíróság, mondván, hogy az Országgyűlés ezt nem tudja elbírálni. De azért 
tisztelettel megjegyezem, hogy ha az Országgyűlés el tudja bírálni, hogy ki nemzetiség 
és ki nem nemzetiség, akkor miért ne tudná elbírálni, hogy ki egyház és ki nem egyház. 
Akkor miért nem támadták meg azt is, hogy milyen alapon dönt az Országgyűlés az 
őshonos nemzetiségekről? Például a bunyevácok ügyére emlékszem, ami egy nagyon 
érdekes kérdés, hogy ők népi horvátok vagy önálló nemzetiség, vagy hogyan 
viszonyulnak a szerbséghez, és az Országgyűlés nem fogadta el a bunyevácokat mint 
önálló nemzetiséget például. Tehát végeredményben észszerű volt ennek az 
Országgyűléshez való telepítése; mindenesetre az Alkotmánybíróságnak nem tetszett, 
bizonyos nemzetközi szervezeteknek szintén nem, ezért a kifogásoknak megfelelően 
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egy évvel ezelőtt a szükséges módosításokat megtettük. Ráadásul ennek során még az 
Alaptörvény ötödik módosításával harmóniába is hoztuk a különböző elnevezéseket. 
Tehát a lényege az, hogy van a bevett egyház, van a nyilvántartásba vett egyház, a 
bejegyzett egyház; ezeknek a bírósági regisztrációjának teremti meg a jogi lehetőségét 
a módosítás, és alanyi jogon már tíz tag esetében biztosítja a vallási egyesületek 
létrehozásának a lehetőségét. Az egyházi státusz - ugye, a nyilvántartásba vett egyház, 
illetve a bejegyzett egyház esetében - regisztrálását bírósági hatáskörbe adta, ezzel a 
kifogásoknak eleget tettünk. 

Megjegyzem, hogy a továbbiakban az Országgyűlés nem az egyházi státuszról, 
hanem arról dönt, hogy a bejegyzett egyházakkal megkötött átfogó megállapodások 
alapján együtt kíván-e működni ezekkel a közösségi célok érdekében vagy sem. És az is 
fontos a módosítás tekintetében, hogy valamennyi jogi személyiséggel rendelkező 
vallási közösség javára biztosítja az egyházi szja 1 százalék felajánlásának a lehetőségét. 
Ebből kiindulva az egyházakkal különböző megállapodásokat kötött a magyar 
kormány; ezen röviden végigszaladnék, mert ennek komoly jelentősége van.  

A szentszéki megállapodás - amelyet rejtélyes okokból vatikáni szerződésnek 
hívnak, holott nem Vatikán állammal kötöttük meg, hanem az Apostoli Szentszékkel, 
ami két külön jogi valóság - 2013-ban született, és a lényege az, hogy az állami 
iskolákban lehetővé teszi a Magyar Katolikus Egyház által végzett hitéleti oktatást, 
annak a költségeit, a hitoktatók díjazását, a hit- és erkölcstantankönyvek 
finanszírozását biztosítja a magyar állam. Amellett stabilizálja a katolikus egyház nem 
hitéleti felsőoktatási helyzetét; ugye, ez alapvetően a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemre vonatkozik. Az igen zegzugos Pápai Magyar Intézet helyzetét rendezi, és 
kiterjeszti a bevett egyházak részére az adófizetők által felajánlott szja 1 százalékot a 
teljes személyi jövedelemadó 1 százalékának összegére. 

A református megállapodást 2017. október 4-én kötöttük meg. Ennek lényege 
az, hogy az szja 1 százalékának a bevett egyházak javára történő felajánlása 
határozatlan időre szól, tehát nem kell évente nyilatkozni róla; ha valaki 
megváltoztatja, akkor kell csak nyilatkozni. Ez nyilván tehermentesíti a társadalmat. 
Az államilag támogatott kórházlelkészi, kórházi lelki gondozói szolgálat bevezetésre 
került; ami nemzetpolitikailag különösen fontos, hogy a nyugati diaszpóra 
vonatkozásában államilag támogatott lelkészi szolgálatot támogatunk. Természetesen 
az adott egyház mondja meg, hogy kit küldjünk ki, de hogy melyik egyház hány embert 
küldhet és milyen költségvetési keretből, azt biztosítjuk a katolikus és a református 
egyház részére. A Pázmányhoz hasonlóan rendezi a református egyházi felsőoktatási 
intézmények támogatását, különösen a Károli Gáspár Református Egyetem 
tekintetében.  

Megkötöttük az ortodox egyházakkal a megállapodássorozatot, így a 
Konstantinápolyi Egyetemes Partriarchátussal, az orosz ortodox egyházzal, a szerb és 
a bolgár ortodox egyházakkal. Megjegyzem, a román ortodox egyházzal tárgyaltunk, de 
végül is ők nem akartak ilyen megállapodást kötni.  

A zsidóság vonatkozásában még annak idején magam kötöttem meg a 
Mazsihisszel az első nagy megállapodást, amely egyébként az ortodoxiára is 
vonatkozik, hiszen Fixler Hermann akkori ortodoxiavezető aláírta a megállapodást, 
ezáltal a neológia és az ortodoxia állammal való megállapodása rendezett. A Status quo 
Ante, vagyis az EMIH, tehát a Köves Slomó-féle zsidó hitközösségekkel ez még hátra 
volt, ezt abszolváltuk most. Néhány elemét emelném ki most, bár időközben megjelent 
egyébként a Magyar Közlönyben. Ahhoz, hogy a funkciójukat vesztett zsidó 
emlékhelyek, temetők, zsinagógák megőrzésre kerüljenek, hozzájárul az állam, a vidéki 
és külhoni települések zsidó kulturális életének újjászervezésére külön keretet biztosít, 
továbbá a tábori lelkészi, börtönlelkészi feladatok ellátásába bevonja, és ami különösen 
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nagy jelentőségű, hogy a Milton Friedman Egyetem a Pázmányhoz és a Károlihoz 
hasonlóan speciális támogatásra jogosult. Ez egyébként nem lehet kevesebb évi 300 
millió forintnál. 

Amiről még érdemes néhány mondatot mondani, és nem is húzom tovább az 
időt, az egyház szerepvállalása a közfeladatellátás területén. Azt mondhatom, hogy ha 
az oktatási, köznevelési intézmények vonatkozásában nézzük, akkor kétszeresére 
bővült az egyházak által fenntartott köznevelési intézményekben tanulók száma, közel 
220 ezer gyermek jár ezekbe az intézményekbe, ez az összes tanuló 14 százaléka 
szemben a korábbi 6 százalékkal. Az etikaoktatás, illetve a helyette választható, bevett 
egyházak által szervezett hit- és erkölcstanoktatás tekintetében ma már mind a nyolc 
évfolyamban működik ez a hittan. Minden második gyerek, körülbelül 270 ezer tanuló, 
illetve a szüleik ezt választják.  

A szociális területen talán még impresszívebb a helyzet. Itt a szociális 
szakellátások területén 2010-től napjainkig 15 százalékról felment 23 százalékra az 
egyházi részarány, a gyermekvédelmi ellátások területén 5-ről 34-re, a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatás területén pedig 11-ről 36 százalékra. Összességében 
tehát szociális területen az egyházi arány 11 százalékról 33 százalékra, háromszorosára 
növekedett.  

Néhány mondatot hadd mondjak még a támogatások bővülése tekintetében! 
Különösen fontos az szja 1 százalék és kiegészítése, az ingatlanjáradékok aktualizálása, 
a különböző céltámogatások, programok, beruházások. Azt mondhatom, hogy míg 
2010-ben 23 milliárd forint állt rendelkezésre, a következő kilenc évben, tehát 2011 és 
2019 között összesen több mint 731 milliárd forint támogatás került az egyházakhoz. 
Ha ezt visszaosztom, akkor cirka 80 milliárd egy évben, ami a 23-hoz képest imponáló 
növekedés. Ami szívemnek különösen kedves, az a külhoni egyházi támogatás. Itt a 
növekedés tekintetében azt mondhatom, hogy míg 2010-ben 163 millió forint volt az 
egyházi szakterület részéről nyújtott külhoni egyházi támogatások mértéke, a 2010 óta 
eltelt kilenc évben, tehát 2011-től 2019-ig a költségvetésben már összesen több mint 23 
és fél milliárd forint támogatás került az egyházakhoz.  

Nem is húznám az időt, adatokkal nem terhelném tovább a bizottságot, 
megfogadva elnök úr intő szavait a rövidség tekintetében. Még annyit tennék hozzá, 
hogy az Eurostat szerint Magyarország költi a legtöbbet egyháztámogatásra, beleértve 
annak kulturális vonatkozásait. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem tetszik, nekem 
tetszik és elismerésnek tekintem.  

Még fontos programok voltak például a protestantizmus ötszáz éve, vagy a 
Tours-i Szent Márton ünnepségek, vagy pedig ami 2020-ban megvalósításra kerül, a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ahol szintén igen nagy összegekkel támogatja 
a magyar kormány ezt a nagyszerű eseményt. Azt gondolom, hogy azokat az elvi 
pilléreket, amelyeket még ’98-tól kezdődően lefektettünk, 2010 és 2019 vége között 
maximálisan abszolváltuk. Köszönöm szépen. 

Kérdések 

ELNÖK: Miniszterelnök-helyettes úr expozéját köszönjük. Az elfogadott 
tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések következnek. 
Megnyitom a kérdések körét. Kérdezem, ki kíván kérdést feltenni. (Dr. Varga-Damm 
Andrea jelentkezik.) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Mindannyian, akik keresztények vagyunk, üdvözöljük azt, ha az egyházak támogatást 
kapnak. Magyarországon egyetlen apró probléma van ezzel: nem látjuk az eredményét. 
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(Dr. Semjén Zsolt: Nem?) Csak egy példát mondok önnek. Látogasson el például 
Hódmezővásárhelyre és ott a református gimnáziumba. Az épület oldalán láthat 
körülbelül nyolc táblát, ezeken különböző támogatások összegeit tüntetik fel, majd 
járja körbe az intézményt és azt látja, hogy omladoznak a falak, a negyven évvel ezelőtt 
berakott fémkeretes lépcsőházüveg van, gyakorlatilag ott sem látszik, hogy azt a 
milliárdokat kitevő összeget mire költötték el. Azt gondolom, hogy a támogatások mellé 
oda kellene rakni a konkrét beszámolókat is, hogy ezeket az összegeket mire költik el, 
mert a magyar adófizetők szeretnék, igen, az egyházakat támogatni, csak azt is 
szeretnék, ha lenne eredménye. 

Azt szeretném kérdezni öntől, állítja-e azt, hogy Magyarországon tényleg 
ugyanannyi támogatást kapnak az egyházak, mint az állami intézmények, tehát az 
egyházi intézmények ugyanannyit, mint az állami intézmények ugyanarra a feladatra 
és nem többet. Ez az első kérdésem. 

A második kérdésem: ön 2019. április 23-án azt nyilatkozta, hogy az európai 
identitás része az iszlámmal szembeni védekezés, az egyház nem egy emberbaráti 
egyesület, nem része az európai kultúrának az iszlám és az identitásában Hunyadi 
János tevékenysége határozza meg. Ehhez képest az ön miniszterelnöke, az ön főnöke 
azt mondja immár sokadszor, hogy az iszlám az emberiség nagy szellemi és lelki 
alkotása. Hogy áll össze az ön elve a miniszterelnök úr elvével különösen arra 
vonatkozóan, hogy számtalan letelepedési kötvényes iszlám vallású ember került 
Magyarországra, akiknek totál átláthatatlan az élete és tevékenysége, emellett 
letelepítettek oltalmazottként rengeteg, több ezer iszlám vallású embert és egyébként 
iszlám iskolák nyitási engedélyét adják? Tegye már meg nekem, hogy az ön elveit és a 
miniszterelnök elveit valahogy hozza számunkra harmóniába, hogy értsük már, hogy 
tulajdonképpen önöknek az iszlámmal szemben mi az álláspontjuk! Mert én egyébként 
nagyon sok kérdésben osztom az ön álláspontját, tehát hangsúlyozom, nem vagyok az 
ellenkező oldalon, csak azt látom, hogy a belpolitikában, és különösen ebben a 
kérdésben igencsak ellentét van a miniszterelnök és az ön intézménye és az ön 
személyes hitvallása között. 

Utolsóként pedig azt szeretném megkérdezni öntől - bizonyára csinálnak 
statisztikákat, és tudjuk, hogy Európában átlagosan 91 százalék meg van keresztelve és 
csak 22 százalék gyakorol hitéletet vagy jár templomba -, hogy Magyarországon az ön 
álláspontja szerint hogyan alakulnak ezek a számok, hiszen az nagyon fontos, hogy ne 
elüldözzék az egyházak a hívőket az udvarukból, hanem az lenne fontos, hogy minél 
inkább saját magukhoz tereljék az embereket és a hitéletet együtt tudják gyakorolni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mielőtt továbbmennék a kérdések sorára, egy rövid megjegyzést nem tudok 
sajnos nélkülözni képviselőtársunk felszólalása kapcsán. Amikor az egyházi épületek 
és az egyházi infrastruktúra megújulásáról van szó, szíves figyelmébe ajánlom, hogy 
Magyarországon az elmúlt polgári kormányzási időszak alatt 2800 egyházi 
infrastrukturális építmény újult meg és 120 új épült fel.  

Ha ezt a tisztelt képviselő asszony nem látja vagy nem veszi tudomásul, akkor 
szíves figyelmébe ajánlom, hogy ezt a kérdést mélyebben tanulmányozza. (Dr. Varga-
Damm Andrea folyamatosan közbeszól.) Különösen büszke vagyok a Karádon 
megújult római katolikus templomra, amely 600 millió forintból újult meg, de a hívők 
adományából is. Ezt is szíves figyelmébe ajánlom, érdemes oda egy imára betérni, és 
akkor talán többet fog tudni az eredményekről. 
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Mindezek mellett szeretném megköszönni miniszterelnök-helyettes úrnak az 
áldozatos munkáját, amelyet az egyházak működéséért folytatott, jogi és természeti 
értelemben is. Szeretném megköszönni azt az áldozatos hitvallását és 
eredményességét, amelyet az egyházak működéséért kifejtett, a hitélet gyakorlásáért. 
Külön sorban szeretném szintén megköszönni, amit a külhonban élő magyarok, a 
külhonba szakadt magyarság megmaradásáért és az ottani egyházi intézményekért tett.  

Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, ha megengedi miniszterelnök-helyettes 
úr. A kormány új honlapot indított a külhoni magyarok elnevezéssel, az ő életük 
bemutatásáról szól, illetve hasonlóképpen megmutatja az anyaország tevékenységét a 
külhoni magyarsággal kapcsolatban. Nyilvánvalóan rendkívül fontos, hogy minél 
többen és többet tudjunk a külhonba szakadt honfitársainkról. Sajnos az elmúlt, 
kommunista-szocialista időszak rendkívül nagy károkat okozott abban, hogy hogyan is 
tekintsük és hogyan is ismerhetjük meg az ő életüket; ez esszenciális kérdés. Szeretném 
megkérdezni tisztelt miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy vannak-e további 
programok, illetve ezeknek a programoknak a végrehajtása milyen tapasztalatokkal jár. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Demeter Zoltán képviselőtársunké a szó. 
 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Először is 

szeretném megköszönni a beszámolót. Hivatásomat tekintve, református lelkészként 
én kifejezetten és kimondottan örülök annak, hogy 2010 óta, a második Orbán-
kormány megalakulása óta szinte duplájára emelkedett az egyházi közoktatási 
intézmények száma. S természetesen én örülök annak is, és ez látható is, hallottuk, 
hogy közel 3 ezer templomot sikerült felújítani, és újat is építeni. Ezért szeretném a 
köszönetemet kifejezni a magyar kormánynak, és azért is, hogy Európában GDP-
arányosan az egyik legmagasabb egyházi támogatást kapjuk, ahogy hallottuk. (Vigh 
László kimegy a teremből.)  

Tisztelettel kérdezem miniszterelnök-helyettes urat, miként kívánja a kormány 
tovább erősíteni a keresztyén civilizáció által közvetített klasszikus értékrend 
köznevelésben való megjelenését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégek! A határon túl élő magyarok legtöbben Erdélyben, 
Romániában, illetve a Felvidéken, Szlovákiában élnek. Ebben a két államban az elmúlt 
időszakban és az előttünk lévő időszakban fontos politikai események zajlottak, 
zajlanak, hiszen Szlovákiában volt államelnök-választás, most volt Romániában, 
Szlovákiában parlamenti választások lesznek, illetve Romániában is alakult egy új 
kormány. Hogyan látja ön, hogy a határon túli magyarokkal milyen események 
következhetnek be, illetve milyen helyzetbe kerülhetnek ezeknek a politikai 
eseményeknek a következtében? Prognosztizálható-e ez egyáltalán? S nyilván ebből a 
válaszból majd kiderül az is, hogy ez pozitív-e vagy negatív, vagy más irányt vesz. 
Köszönöm szépen. Bajkai István pedig elmondta, amit én is szerettem volna mondani 
az elején. (Vigh László visszatér a terembe.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni! 
 



13 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az én kérdéseim talán kevésbé lesznek udvariasak. (Derültség.) 

Az első ezek közül szintén a határon túli magyar közösségekre vonatkozik. 
Hogyan látja miniszterelnök-helyettes úr, mennyire szolgálja a romániai magyarság 
érdekét az a gazdaságfejlesztési program, amelyik jól látható módon jelentős 
feszültséget jelent a két ország között, mivel Románia állítása szerint nemzetiségi 
alapon diszkriminál a pályázat nyertesei között.  

A második kérdésem arra vonatkozik, hogy önök élesen bírálják a Momentum 
vezető politikusait, mert szlovák, illetve román politikusok mellett tesznek különböző 
alkalmakkor tanúbizonyságot. Ugyanakkor miniszterelnök úr is például Janša volt 
szlovén kormányfő vagy éppen Vučić szerb elnök mellett meglehetősen határozottan és 
karakteresen kampányol. Hogyan fér össze ez a két dolog egymással?  

Az egyházi iskolák tekintetében azt szeretném megkérdezni, hogy mikor 
ismerhetjük meg azokat a számításokat, amire hivatkozva önök azt állítják, hogy az 
egyházi iskolákat egyformán finanszírozzák, mint az állami iskolákat, mivel a 
költségvetésből kiolvasható minden szám ennek pontosan az ellenkezőjét mutatja, 
tudniillik azt, hogy dologi kiadások tekintetében négyszeres az egyházi intézmények 
támogatástöbblete az állami iskolákhoz képest; ennyivel többet ér egy egyházi iskolába 
járó gyerek. És akkor innen kezdve ez talán azt is megmagyarázza és rámutat, hogy nem 
feltétlenül a megnövekedett hitbuzgalom az oka annak, hogy növekszik az egyházi 
iskolába járó gyerekek száma, sokkal inkább az, hogy ott anyagi értelemben jobb 
feltételeket tudnak biztosítani.  

A következő két, pontosabban három kérdésem kicsit személyesebb természetű. 
Az első arra vonatkozik, hogy van-e információja arról, hogy hogyan halad 
Svédországban az a vizsgálat, amelyet az ön rénszarvasvadászata után indítottak. (Dr. 
Semjén Zsolt felnevet.) Van-e ebben valami fejlemény, van-e valamilyen információja?  

A második kérdésem arra vonatkozik, keresztény emberként mi a véleménye 
arról, hogy a kormány úgy döntött, hogy a vadászati világkiállításra újabb összegeket 
csoportosít át, többek között a lakástámogatások terhére. 

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ön azt nyilatkozta, hogy az 
egyház nem egy emberbaráti egyesület. Kérem, segítsen nekem, hogy ez mit jelent, 
különös tekintettel arra, hogy mégiscsak a „szeresd felebarátodat!” parancsa 
meglehetősen központi tanítása a kereszténységnek, amennyire meg tudom ítélni 
persze, nem vagyok ebben annyira képzett, mint ön.  

Végül még egy kérdést engedjen meg. Azzal a politikával, amelyet ön oly fennen 
hangoztat mind az oktatás területén, mind másutt a keresztény értékek védelméről, 
hogyan fér össze, hogy egy iszlamista szellemiségű török iskola kapott Magyarországon 
engedélyt? Ennek vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai is, de itt most nem ezt 
kérdezem, hanem azt, hogy kimondottan a kormány fennen hangoztatott, 
kereszténységet védő álláspontjával ez hogyan fér össze. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt Gyüre Csaba alelnök úrnak megadnám a szót, tájékoztatom 

miniszterelnök-helyettes urat, hogy itt most az éves meghallgatásáról van szó, és nem 
a személyes szabadidejében gyakorolt tevékenységéről kell beszámolni; csak azokra a 
kérdésekre kell választ adnia, amelyek ebbe a körbe tartoznak, és kérem a bizottság 
tagjait is, hogy ilyen irányú kérdéseket tegyenek föl, ami az éves meghallgatás 
tárgykörébe tartozik.  

 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Bocsánat, én csak megköszönni 

tudom Arató képviselő úrnak, mert ugyan a szenvedélyem az egyházpolitika, de hogy 
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az a lehetőség ér, hogy még itt is beszélhetek a vadászatról, ez egy különleges mintegy 
mikulási ajándék. (Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni!  (Dr. Varga-Damm 

Andrea: Én mindig a vadakkal vagyok! - Dr. Semjén Zsolt: De azért nem tetszik 
vegetáriánusnak lenni? - Dr. Varga-Damm Andrea: Azt hiszem, azért nagyon messze 
van egymástól a kettő, vadászni vagy vegetáriánusnak lenni. - Dr. Semjén Zsolt: De 
azért meg tetszik enni, gondolom. - Dr. Varga-Damm Andrea: A csirke nem hús? - 
Dr. Semjén Zsolt: A csirkét is levágják.) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni, alelnök úr! (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem fog nyerni ebben a 
csatában! Én akkor is a vadnak drukkolok! - Közbeszólások.) 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Miniszterelnök-helyettes Úr! Tisztelt Bizottság! Nekem egy kérdésem van, ez 
pedig a kárpátaljai magyarság oktatásával kapcsolatos kérdés. Mint ismeretes, az 
ukrán parlament elfogadott olyan jogszabályt, olyan törvényt, amelynek alapján 
jelentősen szűkül a magyar nyelvű oktatás lehetősége a kárpátaljai magyar iskolákban. 
Ezzel kapcsolatosan milyen koncepció van, mit szeretnének tenni, hogyan próbálnak 
eljárni, hogy visszaálljon az eredeti helyzet, és minél szélesebb körű maradjon a magyar 
oktatás? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e még valaki kérdést feltenni? (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. Miniszterelnök-
helyettes úré a szó a válaszadásra. Tessék parancsolni! 

Dr. Semjén Zsolt válaszai 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm a 
kérdéseket. Az elsők Varga-Damm Andrea képviselő asszony kérdései voltak, hogy nem 
látja az eredményét. (Dr. Varga-Damm Andrea: Ilyen összegben.)  

 
ELNÖK: Miniszterelnök-helyettes úrnál van a szó. 
 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Igen, igen; bocsánat, már eddig 

is párbeszédbe mentünk át… (Dr. Varga-Damm Andrea folyamatosan közbeszól.) 
Igen… Tehát abból, hogy mindig lesznek olyan plébániák vagy parókiák, ahol a vakolat 
lepereg, nem következik, hogy nem látható az egész országban, sőt az egész Kárpát-
medencében az a fantasztikus megújulás, ami az egyházi épületek tekintetében van. A 
számok: a Kárpát-medencében több mint száz vadonatúj templomot építettünk, több 
mint háromezret tataroztunk ki. Megjegyzem, hogy néha a tatarozás gyakorlatilag egy 
újjáépítést is jelent, és ebben a számban nincsenek benne az egyházi iskolák például. 
Tehát ennyi templomot, meg merem kockáztatni, hogy Szent István óta nem 
építettünk, még Mária Teréziát is beleértve. Mária Terézia alatt építettek sok 
templomot, de meg merem kockáztatni, hogy több templomot tataroztunk és 
építettünk, mint Mária Terézia idején. Tehát a magyar történelemben ilyen 
templomfelújítás, ilyen egyháziépület-megújulás nem volt, ami egyébként - 
megjegyzem - méltó és igazságos az után, hogy gyakorlatilag 1945-től, de mondjuk, ’49-
től mindenképpen, brutális diszkrimináció volt az egyházi épületekkel szemben. Tehát 
évtizedek bűnét is jóvá kellett tenni. 

Egyébként Hódmezővásárhelyen Lázár János képviselő úr csak rakétakilövőt 
nem épített, azon kívül minden létező egyházi célra is kipréselt belőlem minden létező 
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forrást. (Dr. Varga-Damm Andrea: Csak nem jó célra!) Annyira felkeltette az 
érdeklődését… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, miniszterelnök-helyettes úrnál van a szó. 

Harmadszor kell jeleznem! 
 
DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Hódmezővásárhelyen Lázár 

idejében csak rakétakilövő nem épült, azon kívül mindent kipréselt. 
A konkrét kérdése, hogy egyenlő finanszírozás van-e. A válaszom: igen. Abszolút 

egyenlő finanszírozás van és a zárszámadási törvényben való elszámolás alapján - 
Arató képviselő úrnak is mondom -, a költségvetési törvényben és a zárszámadási 
törvényben lévő számok alapján ezt pontosan ki is lehet számolni. Egyébként úgy 
csináltam, hogy a református egyház részéről külön bizalmi emberként Fürjes Zoltán 
és a katolikus egyház részéről Németh Emma, aki a katolikus ügyeknek államigazgatási 
tekintetben is és pénzügyekben is a legfőbb tudója, azért is van a Soltész Miklós-féle 
egyházpolitikai államtitkárságon, hogy pontosan ezeket figyelje egyházi szempontból 
is, a Pénzügyminisztérium meg az államtitkárság pedig államigazgatási szempontból 
figyeli, hogy az egyenlő finanszírozás kínosan és fillérre ugyanaz legyen minden 
területen.  

Egyébként valóban nagyon bonyolult kérdés, mert számtalan különböző 
életszituációt kell figyelembe venni, de teljes felelősséggel mondom, hogy egyenlő 
finanszírozás van. Egyébként, hogy kicsit borzoljam a kedélyeket, az is helyes lenne, ha 
bizonyos esetekben többletet kapna az egyházi intézmény, tekintve hogy évtizedeken 
keresztül diszkriminálva volt. Tehát megint csak volt egy elmaradás és van egy 
történelmi jóvátételi kötelezettség is. (Dr. Vitányi István megérkezik.) Nem beszélve 
arról az apró problémáról… Már csak azért is, mert akkor én ültem Miki székében ’98 
és 2002 között, amikor Fedor Tiborral az élen az egyházi ingatlanrendezést 
megcsináltuk. Csak jelzem képviselő úrnak is, hogy ’48-ban, amikor a kommunista 
rendszer államosította az egyházi ingatlanokat, az egyházi oktatás 60 százaléka volt a 
teljes közoktatásnak. Hatvan százaléka! Most 14 minden erőfeszítésünkkel együtt. 
(Arató Gergely közbeszólása.) Az kétségtelen, hogy például a katolikus iskola előbb 
volt, mint a magyar állam a bencések tekintetében mindenképpen, de Pannonhalma 
tekintetében is nagyjából egyidős a magyar állammal.  

Amikor ’48-ban államosították ezeket az egyházi iskolákat, ezek kitűnő 
állapotban lévő épületek voltak. Amikor visszakapta az egyház, akkor romokat kapott 
vissza. Tehát ha e tekintetben úgy lenne, mint ahogy Varga-Damm Andrea és Arató 
képviselő úr állítja vagy sugallja, hogy többet kap az egyházi intézmény, akkor is 
méltányos lenne az előbb elmondottakból kifolyólag. De nem így van. Egyébként abban 
van igazság, hogy nagyon bonyolult ezeknek a különböző támogatási formáknak a 
fillérre való kiszámolása, hogy az épület felújítástól kezdve az EU-s pályázatokba való 
beleszámításon át a különböző gyerektámogatási, étkeztetési és egyéb formákon 
keresztül, minden tekintetben fillérre ugyanaz legyen, de teljes felelősséggel, tiszta 
lelkiismerettel azt mondom arra a kérdésre, hogy egyenlő finanszírozás van-e, hogy 
egyenlő finanszírozás van. 

A következő egy nagyon izgalmas kérdés az iszlám vonatkozásban. Képviselő 
asszony, ön idézte miniszterelnök urat, aki azt mondta, hogy az emberiség nagy 
kulturális öröksége az iszlám. Én pedig azt mondottam, hogy az európai kultúrának, 
identitásnak nem része az iszlám. A kettő között a világon semmilyen ellentmondás 
nincs. Én is azt gondolom, hogy az iszlám egy világvallás és egy nagy kultúra. De 
Európa pont az iszlámmal szemben, mint keresztény civilizáció - hogy mondjam - 
formálta ki önmagát bizonyos korszakokban. Gondoljunk arra, hogy például mi lett 



16 

volna, ha Martell Károly nem állítja meg Poitiers-nál a mórokat. A spanyol történelem 
nem szerves része az európai történelemnek, akik egy borzasztó véres és nagyon nehéz 
küzdelemben hódították vissza Spanyolországot a hódító mórokkal szemben a 
rekonkvisztában? Vagy magyarok, lengyelek, csehek, szlovákok, románok, horvátok, 
szerbek, albánok nem évszázadokon keresztül védtük a testünkkel az iszlámmal 
szemben ezt a keresztény Európát? Képviselő asszony, sok millió kelet-európai ember 
adta az életét azért, hogy Európa keresztény maradhasson. Ebből kifolyólag az iszlám 
maga nem része az európai örökségnek. Arábiában része, Észak-Afrikában része, 
Európában nem része.  

A kettő állítás között, a miniszterelnök és az én állításom között azért nincs 
ellentmondás, mert a miniszterelnök azt mondja, hogy a világban, világméretekben az 
iszlám egy nagy kultúra. Én is ezt állítom: az iszlám világvallás és egy nagy kultúra. 
Európában viszont az európai identitásnak fontos része, nem kizárólagos 
természetesen, de egy fontos része, hogy a kereszténységet védtük pont az iszlámmal 
szemben. Ezért Hunyadi János vagy a lepantói csata, Nándorfehérvár és Lepanto 
integráns része a saját európai identitásunknak. Nekem nemcsak a magyar, hanem az 
európai büszkeségemben meghatározó személyiség, mondjuk, Hunyadi János. A kettő 
között pedig azért nincs ellentmondás, mert én Európáról beszéltem, a miniszterelnök 
meg általában az emberiségről és a világról.  

Hangsúlyozom, hogy szerintem, tehát tényleg ezt gondolom, az iszlám egy nagy 
kultúra, vitathatatlanul egy világvallás. Csak ahogy a Biblia mondja: mindenki a saját 
fügefája alatt. Magyarországon sok millió magyar adta az életét azért, hogy 
Magyarország ne legyen iszlám hódoltság alatt. Az iszlámmal szembeni védekezés 
igenis az európai identitás része sok-sok évszázadon keresztül, évezreden keresztül. 

A következő nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondtam, az egyház nem 
emberbaráti intézmény. Megismétlem: az egyház nem emberbaráti intézmény. Nem 
egy környezetvédelmi intézmény, nem egy szociális intézmény, nem egy népjóléti 
intézmény. Van ilyen funkciója is. Persze, az egyház küldetéséből következik az, hogy 
emberbaráti műveket hoz létre. Például a karitász. Következik az, hogy például a 
környezetvédelem, természetvédelem tekintetében az egyház ezeket a 
kezdeményezéseket támogatja. Támogatja a szakszervezeteket és így tovább. De az 
egyház - és itt a pillanat, hogy teológusként szóljak - az üdvösség jele és eszköze. Az 
üdvösség jele és eszköze. Nem egy NGO. Ezért az egyházat egy az egyben azonosítani 
egy emberbaráti intézménnyel, eretnekség és az egyház lényegének elárulása. Az 
egyház az üdvösség jele és eszköze. Ebből a küldetéséből következik, hogy iskolát tart 
fenn, karitatív intézményeket tart fenn és ezer más dolgot csinál. Az egyháznál több 
emberbaráti intézményt és emberbaráti cselekedetet senki nem csinál. De nem ez az 
egyház lényege. Ez az egyház lényegéből következik és a kettő nem keverhető össze. 
Tehát még egyszer hangsúlyozom, az egyház küldetésének a meghamisítása, amikor 
pusztán egy filantróp egyesületté próbálják alakítani. Ezért a Lions Club és hasonlók, a 
Rotary Club meg a többi, nagyon derék intézmények, de ezek nem azonosak az 
egyházzal.  

Az egyház, még egyszer mondom, a legalapvetőbb dogmatikai állítás, az 
üdvösség jele és eszköze, és mint az üdvösség jeléből és eszközéből, az üdvösség 
szolgálatából következik az, hogy emberbaráti műveket hoz létre. De nem azonos a 
legbensőbb lényegével. Megjegyzem, Jézus Krisztus megváltói művében természetesen 
ott van, hogy lehajolt a szegényekhez, meggyógyította a beteget, de az ő küldetése a 
megváltás volt, az összes többi ennek csak megnyilatkozása és jele. Tehát a kettő nem 
keverhető össze. Tehát még egyszer: dogmatikai értelemben az egyház nem egy 
emberbaráti intézmény. Van emberbaráti intézmény műve és küldetése is, de maga az 
egyház lényegét tekintve az üdvösségre irányul, az üdvösség jele és eszköze.  
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Amit képviselő asszony mondott, az egyébként nekem bizonyos értelemben 
szakterületem, vallásszociológiailag a híveknek, mondjuk úgy, hogy az aktivitása. Az az 
igazság, hogy ez az egyik legnehezebb szakmai kérdés, mert ugye, a hitet borzasztóan 
nehéz mérni, mert mi a hit? Az abszolút Isten és a személyes ember én-te kapcsolata. 
Ez a dolog természete szerint egzakt módon mérhetetlen. Azok a kérdések, hogy 
mondjuk, annak alapján mérni, hogy hányan járnak misére, hogy mondjam, ez egy elég 
szimpla dolog, mert ha például azt nézem, hogy hány embert keresztelnek meg, vagy 
hányan kérnek egyházi temetést, akkor egészen más szám jön ki. Ha azt nézem, hogy 
hányan mennek karácsonyi misére, húsvéti nagymisére, de nem mennek minden héten 
misére, abból még nem következik, hogy ők ne lennének vallásos emberek. Tehát 
abból, hogy az egyház bizonyos törvényeit, például azt, hogy az Úr napját szenteld meg, 
ami a katolikus egyházban és a református egyházban az istentiszteleten, illetve a 
szentmisén való jelenlétet jelenti - többek között, mert nem pusztán ebben merül ki az 
Úr napjának a megszentelése; zárójel bezárva -, ebből még nem vonható le egy olyan 
egyenes következtetés, hogy annyi vallásos ember van, annyi Isten-kapcsolattal élő 
ember van, akár a katolikus tanítás szerint is, aki minden vasárnap szentmisére jár. 
Talán megfogalmazható úgy, hogy a Szentlélek nem szociológiai kategória. Egy dolog 
viszont kijelenthető, hogy körülbelül a társadalom 60 százaléka önmagát valamely 
történelmi egyházhoz tartozónak határozza meg - azt hiszem, 55 százalék volt a pontos 
szám, vagy még több -, ami az ő saját meghatározású identitását jelenti. Arra a kérdésre 
pedig, hogy a keresztény civilizáció részének tekinti magát, az pedig elsöprő többség. 
(Arató Gergely kimegy a teremből.)  

Az egyházak szerepe tekintetében egyet biztosan el tudok mondani, hogy 
töretlen és egyre nagyobb az érdeklődés az egyházi iskolák iránt. Az egyházi iskolák 
további átvételének egyetlen dolog szab gátat, nevezetesen az, hogy az egyház nehezen 
tud több iskolát átvenni, hiába van rá lakossági igény. Az államnak a lehetősége az, 
hogy ha az egyház úgy érzi, hogy át tudja venni a lakossági igény alapján, akkor ehhez 
a feltételeket biztosítsa. De ha megengedik, az egyik legpontosabb képet arról, hogy 
hogyan van az Istenhez való viszonyulás és hogyan van az egyháznak a szolgálata, a 
legszellemesebb képet egy kis Nógrád megyei faluban láttam, ahol egy barokk templom 
kapuja fölé a kőbe bele van vésve, hogy „Isten mindig vár rád”, alul meg egy 
zománctábla: „A plébános úr fogadóórája 9-10-ig”. (Derültség.) És ez kétségkívül így 
van. Úgyhogy mi annyit tudunk tenni, hogy a templom ki legyen tatarozva, és a 
plébános úr a fogadóóráját esetleg délig próbálja meghosszabbítani. Köszönöm szépen. 

Bajkai képviselő úr a nemzetpolitikai honlap tekintetében kérdezett, amit 
nagyon szépen köszönök neki. Ez valóban nagyon fontos. A kezdet kezdetén vezettük 
be - ami jó ötletem volt - a nemzeti regisztert, ami lehetővé tette, hogy személyes, 
perszonális kapcsolatban legyünk a világon bárhol élő magyarral az internet 
segítségével. Ez azt jelentette, hogy hetente kapott egy rövid összefoglalót a 
világmagyarságot érintő legfontosabb eseményekről, és ha ő akart valamit vagy 
érdekelte őt valami, akkor ezen keresztül kérdezni tudott, meglátását elmondhatta, s a 
többi, és a legérdekesebb programokat föl tudtuk tenni erre a portálra, és így - ez a 
lényege az egésznek, amit mondok - össze tudtuk hozni, mondjuk, a clevelandi 
cserkészeket a gyergyószentmiklósi cserkészekkel, és a chicagói néptáncosokat, mit 
tudom én, a beregszászi néptáncosokkal. Igazából mi egy katalizátor szerepét töltöttük 
vagy töltjük be. A nemzeti regiszternek mintegy továbbfejlesztése kapcsán - amelynek 
egyébként a honosításban különleges szerepe volt, ez most a kormányhivatalokhoz 
tevődik át - szükségessé vált, hogy egy még átfogóbb, még szélesebb portál legyen, 
amely egyfelől tudástár, tehát megtalálható benne a különböző egyetemekre való 
jelentkezésnek a lehetősége; hogy egy külföldön élő magyar a magyarországi nyugdíját 
hogyan tudja intézni, ha dolgozott itt, mondjuk, tíz évet, mielőtt kiment Nyugatra; a 
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gyerekét hogyan tudja Magyarországon magyar egyetemen taníttatni; az adott világban 
hol van a legközelebb hozzá egy cserkészcsapat, ahova a gyerekét el tudja vinni. Tehát 
alapvetően egy tudástár van benne. Van benne egy hírportál, amely a legfontosabb 
nemzetpolitikai dolgokról tájékoztatja. S ami az innováció, hogy személyessé van téve, 
tehát a legérdekesebb történeteket elmesélik maguk a külhoni magyarok, legyenek 
Kárpát-medenceiek vagy a diaszpórában élők. És ez a személyesség egy külön varázst 
ad az egésznek, és interaktív jellege is van.  

A tervem az, hogy ezt megcsinálnánk angol nyelven is. Kétségtelen, hogy 
nyelvében él a nemzet, de az is tény, hogy az emigráció harmadik, negyedik, nem 
tudom, hányadik nemzedéke esetében a nehézség az, hogy nem nagyon várható el, 
hogy a beszélt magyar nyelven részt tudjon venni a magyar életben. De nem akarjuk 
őket sem elveszteni a magyarságból, ezért angolul is meg fogjuk csinálni, hogy azok is 
részt vehessenek a magyar életben, akik nyelvileg már nem tudnának. 

Demeter Zoltán képviselő úr kérdésére: a keresztény civilizáció vonatkozásában 
a helyzet az, hogy azon a szerencsés alapon tudunk állni, hogy az Alaptörvény maga 
mondja ki, hogy minden állami szervnek feladata, hogy Magyarország alkotmányos 
önazonosságát, tehát a magyar identitást és a keresztény kultúrát, tehát a keresztény 
civilizációt védelmezze. Ebből kifolyólag az a küldetés, a keresztény civilizációnak a 
tisztelete alkotmányos kötelezettsége minden állami szereplőnek. (Arató Gergely 
visszatér a terembe.)  

A következő - és már nem akarom húzni az időt - Kovács Zoltán képviselő úr 
kérdése. A helyzet soha nem könnyű, amikor hét utódállam veszi körül 
Magyarországot. Romániában a legnagyobb probléma az Ungureanu-kormány óta… 
Ugye, annak is van előnye, hogy az ember már évtizede ül abban a székben - a Boc-
kormány idején és Ungureanu miniszterelnök úr idején körülbelül mindent el tudtunk 
élni. Ez egyébként jót tett a románságnak, jót tett a magyarságnak, jót tett Romániának, 
jót tett Magyarországnak; amikor együtt motoroztunk európai uniós forrásokért, 
mindent elhoztunk. Tehát az az igazság, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél 
szorosabb román-magyar együttműködés legyen. Nem rajtunk múlik. Tulajdonképpen 
Victor Ponta idején roppant meg ez az együttműködés. Ne felejtsük el, hogy az 
Ungureanu-kormányt a román baloldal azzal buktatta meg, hogy ő meg akarta csinálni 
az önálló magyar kart a MOGYE-n, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tekintetében, és 
azzal buktatták meg az Ungureanu-kormányt; ott megfagytak a magyar-román 
kapcsolatok. Az idő rövidsége miatt most nem akarok végigmenni rajta, de mondjuk, 
Băsescu is egyre furcsább dolgokat kezdett el művelni, és ez így ment gyakorlatilag 
mostanáig. 

Meg kell mondanom: lehet, hogy meglepő lesz, de még Dragneával lehetett a 
legjobban szót érteni. Elég baj, hogy most éppen börtönben van. Megjegyzem 
egyébként, még Arató úrnak mondanám előre menve, hogy Dragneával 
megállapodtunk az agrártámogatások tekintetében. Lehet, hogy a mostani 
miniszterelnök erre nem emlékszik, de akkor esetleg látogassa meg az elődjét 
valamelyik fegyházban, és beszélje meg vele. Tehát a helyzet az, hogy a legnagyobb 
problémánk a románokkal, hogy igazából nincs kivel tárgyalni. Dăncilă-val is az volt a 
legnagyobb probléma, hogy tárgyaltunk, de ezt azért nem tudja megcsinálni, azt azért 
nem tudja, mert nincs parlamenti többsége, a megyén nem tudja keresztülvinni. Ebben 
vergődtünk. Köztünk szólva a Ludovic Orban-kormány tekintetében ilyen gyenge 
parlamenti támogatással aligha várható sok. Itt egy dolgot tudunk csinálni: végletesen 
elkötelezve a tárgyalások mellett, tárgyalunk és tárgyalunk és tárgyalunk. 

Még egy dolog: alapvetően azt tesszük, amit az RMDSZ és Kelemen Hunor 
javasol, tekintve, hogy a magyar kormány olyat nem fog tenni egyetlen utódállam 
tekintetében sem, de Románia tekintetében különösen nem, ahol több mint másfél 
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millió magyar van, hogy az RMDSZ-szel és az RMDSZ elnökével szemben a 
románokkal valamilyen megállapodást kössön. Tehát előtte Kelemen Hunorral 
nyilvánvalóan megkonzultáljuk a dolgot és az ottani magyarok feje fölött nem 
csinálunk semmit. Itt pedig Kelemen Hunor azzal a feltétellel, azt talán nem merném 
állítani, hogy megállapodással, de azzal a feltétellel támogatta a Ludovic Orban-
kormányt, hogy nem alakítják át kétfordulóssá az önkormányzati választást. Köztünk 
szólva, ha kétfordulós lesz, akkor a második fordulóban a román pártok összeállnak a 
magyarokkal szemben, és akkor Biharban nem fogunk elnököt adni, abban biztos 
vagyok. Tehát mi az egyfordulós rendszer mellett vagyunk. Reméljük, hogy a Ludovic 
Orban-kormány az RMDSZ-szel kötött, talán megállapodásnak nem nevezhető, de az 
RMDSZ által javasoltakat - mondjuk így talán - akceptálva nem fogja átvariálni 
kétfordulósra az önkormányzati választásokat.  

Szlovákia tekintetében végül is az a helyzet, hogy a MKP és a Híd nem tudott 
egymással megállapodni. Megjegyzem - ezt megint nagyon komolyan mondom -, nem 
Budapestről mondjuk meg, hogy mit csináljanak. Tehát meghallgatjuk őket, 
mindenben segítünk. Az egy fundamentális pont egyébként a MÁÉRT statútuma 
alapján, hogy az etnikai alapú magyar pártokat támogatjuk, de nem mondtuk nekik azt, 
hogy ne tárgyaljanak a Híddal. Arra biztattam őket, hogy az utolsó percig hagyják 
nyitva a listát a Hídnak a csatlakozáshoz, mert a végén megint az lesz, fennáll annak a 
veszélye, hogy egyikük sem fog bekerülni a szlovák parlamentbe, pedig ha bekerülnénk, 
ott azért nagy perspektívák nyílnának. 

Tisztelt Bizottság! Én jobboldalon állok, jobbközépen, de azt gondolom, hogy a 
határon túli ügyekben a határon túli magyar pártoknak nem kell finnyásnak lenni 
ideológiai kérdésekben. Azzal kell megállapodni, aki az adott pillanatban nagyobb 
lehetőséget tud biztosítani a magyar érdek érvényesítésére. Ha az a jobbközép, akkor a 
jobbközéppel, ha a balközép, akkor a balközéppel. Nekem semmi problémám nincs, ha 
Pellegrinivel megállapodnak. Az egy más ügy, hogy erre nem sok hajlandóság van és 
főleg az MKP részéről nincs és ezen volt a vita a Híddal. A másik az, hogy politikai 
ízlésemhez jobban passzolna, aminek nincs jelentősége ebben az összefüggésben, ha a 
szlovák jobbközéppel állapodnának meg. Ott egy probléma van: hogy annyi kis pártból 
áll, hogy nehéz elképzelni, ebből hogyan fog kijönni egy kormányképes koalíció. Mi 
minden segítséget megadunk, és végül is az a helyzet, hogy magyar közösségi 
összefogás néven az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum közösen indul. Azt 
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy végig arra biztattuk őket, hogy a Híd előtt az 
utolsó pillanatig tartsák nyitva a lehetőséget.  

Arató Gergely képviselő úrnak volt a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban 
kérdése. A helyzet a következő. Ahhoz, hogy a határon túli magyarság megmaradjon, 
nem elég az identitás megőrzéséhez nyújtott támogatás, hanem kell gazdasági fejlesztés 
is. Ha már végül is egyházpolitikai alapon vagyunk, az Úrjézus is azt mondta, hogy 
nemcsak kenyéren él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából vagyon. De 
ez megfordítva is igaz: nemcsak igével él az ember, hanem kenyérrel is. Ezért helyes az, 
hogy az identintásmegőrzéshez szükséges támogatásokat megtízszereztük, valójában 
ennél még több egyébként, biztosítottuk az óvodától a Sapientia Egyetemen át millió 
program támogatásával, de ezenkívül szükséges, hogy a gazdasági szempontokat is 
biztosítsuk. Ezért a Vajdaságban is van program, külön tisztelet Pásztor Istvánnak, aki 
a szerb kormánnyal megtárgyalva és egyébként a szerb kormány teljes támogatásával 
a vajdasági programot elindította. Ez az etalon és ez a minta. Ezt csináljuk a környező 
többi országban. Nyilván Szlovéniában kisebb mértékben, Erdélyben nagyobb 
mértékben. De hasonlóképpen Kárpátalján is és a Felvidéken is.  

Kelemen Hunor állapodott meg egyébként a román kormánnyal, Dragneával 
külön megállapodtunk, az ő feltételeiknek mindenben eleget tettünk, mindenben, 
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semmiféle diszkrimináció nincs és teljesen az EU-s szabályok szerint működik. Maga 
az alapítványt, amely a pénzek elosztásáról dönt, Romániában jegyezték be, román 
állampolgárok. (Dr. Varga László megérkezik.) Nem beszélve arról az apróságról, hogy 
ugyanez német alapon működik a németek tekintetében, a német állam támogat egy 
alapítványt, amely az ottani német identitást és a németek gazdasági támogatását 
biztosítja. Tehát mindenben EU-s szabályok szerint járunk el. Úgyhogy lehet, hogy 
időközben megváltozott a román álláspont, de megint csak azt tudom mondani, hogy 
esetleg az előzményeket beszélje meg a mostani és a korábbi miniszterelnök, de 
Magyarország egyáltalán nem óhajt változtatni ezen, tekintve, hogy egyszer 
megállapodtunk, másrészt mindenben a román, a magyar és az európai uniós jog 
szerint járunk el. 

A Momentummal kapcsolatban nem akarok erős kifejezéseket használni, ezért 
nem is használok, de az tényleg elfogadhatatlan, hogy amikor egy adott országban van 
reális magyar jelölt, akkor egy párt, jelesül a Momentum, mind Erdélyben, mind 
Felvidéken egy román, illetve egy szlovák párt mellett kampányol. Megjegyzem, az 
illető román pártnak a nemzetpolitikai programja az volt, hogy a magyarokkal akkor 
nem lesz feszültség, ha a magyarok feladják a magyar identitásukat, aztán legyenek jó 
románok. Ebben az esetben biztos, hogy nem lesz nemzetiségi konfliktus, ez 
kétségtelen. Az USR-nek semmiféle nemzetpolitikai programja nincs, és Dan Barna 
semmiféle nemzetpolitikai ajánlatot nem tett a magyarságnak. Az pedig, amit az a 
hölgy mondott a progresszív párt rendezvényén, hogy a magyarok legyenek büszke 
szlovákok, csak remélni tudom, hogy nyelvbotlás volt, mert az a mondat úgy 
elfogadható, hogy a magyarok legyenek büszke magyarok és emellett egyébként jó 
szlovák állampolgárok. Ez így teljesen rendben van. De az, hogy legyenek büszke 
szlovákok, ez vállalhatatlan. Az meg önmagában tényleg vállalhatatlan, hogy amikor 
van magyar jelölt, akkor egy többségi román, illetve szlovák párt mellett kampányol. 
Ilyen egyébként soha nem történt meg korábban. 

Amit Arató képviselő úr mondott a Janša-ügyben, nem látom, hol van ebben 
analógia. Szlovéniában nem indult magyar párt a választásokon. Szegény Horváth Feri 
biztos, hogy nem tekinthető szlovéniai országos pártnak, aki mondjuk megcélozta 
volna az államelnökséget vagy a kormányalakítás lehetőségét. Tehát ott Janša pártjával 
szemben semmiféle magyar párt nem indult és magyar jelölt nem volt. Vučić esetében 
pedig Pásztor Istvánnal szoros együttműködésben történt ez, természetesen 
mindenben a VMSZ-t támogattuk, az államelnök-választásnál pedig Pásztor Istvánnal 
egyeztetetten Vučić elnök urat, de ott a VMSZ-szel, mondom, a legszorosabb egyeztetés 
alapján mindenben a szerint, ahogy azt Pásztor István elnök úr tanácsolta.  

A költségvetés tekintetében válaszoltam. 
Svédország. (Derültség.) Először is, köszönöm a lehetőséget, hogy itt még 

egyszer deklaráljam, hogy minden, tehát minden szemenszedett hazugság volt. Egy: az 
az ember, aki azt állította, hogy az az ő rénszarvasa volt, visszavonta ezt és bocsánatot 
kért. Azt mondta, hogy tévedés volt. Most persze az, hogy „háziasított”, meg ennek a 
rénszarvasa, s a többi, az szalagcím; utána egy kis cikk, hogy egyébként bocsánat, 
tévedés, nem az övé volt, elnézte… Ezt csak tegyük hozzá zárójelben. A másik pedig az, 
hogy a svéd ügyészség az egész ügyet lezárta, föl sem merült az, hogy bűncselekmény 
lett volna, és föl sem merült az, hogy Magyarországon bármilyen nyomozást folytattak 
volna, vagy személyemmel ez bármilyen összefüggésben lett volna. Tehát még egyszer 
hangsúlyozom, hogy a történet egy politikai propaganda és támadás volt, nem annak 
az illetőnek volt a rénszarvasa, a svéd ügyészség lezárta az ügyet, és semmi vizsgálatra 
vagy eljárásra való okot nem talált. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a svédekkel való 
viszony alapján ez különösen értékelendő.  
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Egyébként meg kell mondanom önöknek, hogy annál keményebb dolog, mint 
ott a világ végén abban a hidegben egy rénszarvast kergetni… - elhihetik, hogy az egy 
kemény dolog. Azt meg hozzáteszem, hogy azért egy helikopter vitte, mert azon a 
területen minden elejtett vadat helikopterrel visznek, tekintve, hogy nincsenek utak. 
Ráadásul az a vad nem az enyém, az az övék; amit a számik meglövetnek, azt így viszik 
el; így viszik el a rénszarvast, a jávorszarvast, mivel ott nincsenek utak, ez a bevett 
módszer. De ezt nem is érdemes ragozni; a helyzet tehát az, hogy az a hús és ami ott 
van, az nem az én tulajdonom, hanem az ő tulajdona, a saját szarvasát vitte el, ahogy 
tudta, mármint az ottani jogosult. 

A vadászati világkiállításról. Száz évvel ezelőtt rendezték meg Budapesten az 
első ilyen típusú kiállítást, majd ötven évvel ezelőtt, 1971-ben egy fantasztikus sikerű 
világkiállítást rendeztek, a budapesti vadászati világkiállítást, ami óriási presztízst 
hozott Magyarországnak. Most nem tisztem, hogy itt a Kádár-rendszer zegzugos 
viszonyaiba bonyolódjak, de a saját szempontjukból egyébként ügyesen ki is 
használták. Gondoljuk el, hogy három évre vagyunk ’68-tól, és milyen jelentős 
személyiségek voltak itt. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) Ezután lehetővé vált, 
hogy az emigráció is hazajöhetett vadászni, nyugatnémetek jöhettek Magyarországra 
vadászni; tehát mindenképpen egy enyhülésnek egy nagyon halvány, de 
félreérthetetlen jele volt. De nem is ez az érdekes benne. A világ számára be tudtuk 
mutatni azt a magyarországi vadgazdálkodást, ami példátlan és egyedülálló érték. 
Olyan minőségű vadgazdálkodás, mint Magyarországon, nem nagyon van másutt a 
világon. És olyan vadászati kultúra, mint Magyarországon, nem nagyon van másutt a 
világon. Lehet a vadászatot szeretni vagy nem szeretni, de ez akkor is egy nemzeti 
büszkeség. Ennek az 50. évfordulóján fogjuk megrendezni a budapesti vadászati és 
természeti kiállítást „Egy a természettel” címmel, ahol egyébként nemcsak a 70 ezer 
magyar vadász, nemcsak a 450 ezer magyar horgász, hanem a nemzeti parkok, a 
természetvédelem, a lovas sportok, a kutyás bemutatók, a solymászat, íjászat, a 
gasztronómia, például a vadgasztronómia, halgasztronómia, és mindaz, ami ehhez 
kapcsolódik, be tud mutatkozni. Ez egy óriási lehetőség turisztikai szempontból is 
Magyarország számára, és körülbelül egymillió vendéget várunk. Ennek a gazdasági 
hasznát mindenki kiszámíthatja. Következésképpen az ide való befektetés és ennek a 
rendezvénynek a sikere egy nemzeti érdek. Ezért helyes, hogy a kormány támogatja 
70 ezer magyar vadásznak, 450 ezer horgásznak a lehetőségét arra, hogy a magyar 
vadgazdálkodást, halgazdálkodást, vadászati, horgászati kultúrát be tudjuk mutatni a 
világnak. Erre egyébként a világ összes országát, amely vadászati vagy horgászati 
szempontból releváns, meghívtuk, a szövetségeket meghívtuk. Számos 
természetvédelmi szervezet itt fogja tartani kongresszusát. (Dr. Vitányi István 
visszatér a terembe.) Én csak azt tudom mondani önöknek, hogy Magyarország 
presztízs szempontjából is, turizmus szempontjából is… - gondoljanak arra, erre azért 
nem a legszegényebb emberek jönnek, étterembe mennek, szállodát foglalnak, 
ráadásul az egész országban lesznek rendezvények, „művészet a vadászatban, vadászat 
a művészetben”, nagyarányú könyvkiadás, Bársony István, Széchenyi Zsigmond, 
Kittenberger Kálmán, Fekete István, Sütő András műveinek a kiadása, és még 
sorolhatnám. Azt gondolom, magyar nemzeti érdek, hogy ez megvalósuljon. És ezúton 
is szeretettel meghívom a bizottság minden tagját 2021-re a vadászati világkiállításra; 
nem fogják megbánni.  

Egyébként pedig, képviselő úr, nem ma kezdte egyikünk sem ezt a dolgot: ez 
nem innen vagy onnan van elvéve. Ez egy turisztikai befektetés az ország számára, 
ehhez a költségvetés a forrásokat biztosítja. 

Volt még a török iskola kérdése. Én azt gondolom, miután vannak 
Magyarországon törökök, miután Magyarországon egyébként elismert módon több 
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iszlám egyház is van, helyes dolog az, hogy számukra lehessen iskola. Egyébként a 
török-magyar jó viszony szempontjából szintén helyes, ha van Magyarországon török 
iskola. (Dr. Varga-Damm Andrea folyamatosan közbeszól.) Az itt lévő emberek nem 
jelentenek semmilyen veszélyt a magyar társadalomra, és azt gondolom, ezzel az 
iskolával szemben akkor lehetne vagy kellene bármilyen módon tartózkodóan 
viszonyulni, ha itt nemzetbiztonsági vagy bármilyen kockázat merülne föl. Jelentem, 
hogy ilyen kockázat nem merült fel. Következésképpen okunk sincs arra, hogy ezt az 
iskolát bármilyen módon akadályozzuk. Szerintem helyes az, hogy Magyarországon 
Törökországgal együttműködve legyen egy török iskola.  

Gyüre Csaba képviselő úr tekintetében - ez az utolsó - Kárpátalja 
vonatkozásában: ez a legnehezebb kérdés. Elnök úr szigorú tekintetét szegezi rám, 
ezért csak nagyon röviden mondom. (Derültség. - Dr. Varga-Damm Andrea: Nem is 
tud szigorúan nézni. - Derültség.) Jóságosan néz, csak ismerem, és ezért látom, hogy 
amikor a jóságos nézésének van egy bizonyos ideje, akkor az már egy jelzés. 
(Derültség.) Tehát két dolgot tudunk tenni, nagyon leegyszerűsítve, vagy hármat. Az 
egyik az, hogy mi készen állunk arra, hogy a megválasztott új elnökkel, Zelenszkij elnök 
úrral a legmagasabb szinten találkozzunk és a legmagasabb szinten tárgyaljunk. Nem 
rajtunk múlik. Tehát úgy vagyunk körülbelül, mint a pesti viccben az albérlő, hogy 
minket minden megoldás érdekel; rajtunk nem múlik, presztízskérdést nem csinálunk 
semmiből. Készen vagyunk arra, hogy bármikor találkozzunk, nem rajtunk múlt, hogy 
eddig nem jött létre a találkozó. 

Annyit hadd tegyek még hozzá, hogy Magyarországnak érdeke Ukrajna léte. 
Megjegyzem, ezért is volt, hogy az Antall-kormány idején - még emlékszem rá - 
elsőként vagy legalábbis a legelsők között ismertük el Ukrajnát, nagy vita is volt belőle 
egyébként, talán nem is a legszerencsésebb formában vagy módon vagy körítéssel; még 
a Jeszenszky körüli viták, most nem akarok ebbe belemenni, pró és kontra. De egy 
dolog biztos: Magyarországnak az vitathatatlan nemzeti érdeke volt, hogy 
Magyarország és ilyen értelemben a Nyugat, illetve a Szovjetunió vagy az Orosz 
Föderáció között legyen egy állam. Ez létérdekünk. (Dr. Varga-Damm Andrea: Így 
van.) A helyzet az, hogy ezért mi mindig is mindent megtettünk Ukrajna mellett. Ezt 
most azért mondom, mert mi küzdöttük ki az EU-ban, hogy vízum nélkül jöhessenek - 
annyi gesztust tettünk az ukránoknak, hogy el sem tudom mondani! Ehhez képest 
Porosenko idejében azt az inkorrekt dolgot tették meg - és most teszek egy zárójelet: 
abba én most nem akarnék belebonyolódni, hogy hogyan van az orosz-ukrán viszony; 
nem a mi dolgunk, meg különösen nem az enyém -, de Porosenko azt csinálta, hogy az 
orosz-ukrán konfliktust mintegy áttette magyar-ukrán konfliktussá. 

És azt az állampolgársági vitát, iskolavitát, amit az oroszokkal folytat, elkezdte 
rányomni a magyar-ukrán kapcsolatokra és a kárpátaljai magyarságra. Ez először is 
abszolút méltánytalan, másodszor is történetileg teljesen abszurd. Harmadsorban, 
amit csináltak, az teljesen ellentétes az ukrán-magyar alapszerződéssel, a 
megállapodásokkal, azzal a szerződéssel, amit aláírtak a NATO-val, az EU-hoz való 
közeledéssel, egyébként nem utolsó sorban Ukrajna alkotmányával és minden létező 
dologgal.  

Most mit tudunk tenni? Sto gyélaty? Két dolgot tudunk tenni. Az egyik az, hogy 
amíg a szerzett jogainkat nem állítják vissza, például a Velencei Bizottság ajánlásait 
nem akceptálják, addig az Európai Unió és a NATO vonatkozásában blokkoljuk 
Ukrajna közeledését. Nincs más eszközünk. Megjegyzem, mi támogattuk ezt mind a 
NATO, mind az Európai Unió felé, hogy ennek aztán mennyi valós realitása van, az 
teljesen más kérdés, nem is tartozik ide, de azért mondom, hogy támogattuk, mert még 
egyszer mondom, a vízummentesség elérésében az EU felé nagy szerepünk volt. Nem 
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hálálták meg. Zárójel. De annyit tudunk tenni most, mert ez a legerősebb fegyver a 
kezünkben, hogy a NATO és a EU tekintetében blokkoljuk. 

A másik, amit tudunk tenni, mintegy kárenyhítésként, hogy a magyar állam 
egyszerűen de facto átvett egy csomó olyan feladatot, amely alapvetően Ukrajnának 
lenne a feladata. Mi fizetjük a tanárok fizetéskiegészítését azért, hogy az ottani 
magyarságnak legyen oktatása. Mi fizetjük az ottani orvosokat, ápolónőket jelentős 
fizetéskiegészítéssel, hogy legyen ellátásuk. A gyerekeknek mi fizetjük az étkeztetését, 
óvodásoknak, kisiskolásoknak, a lelkészeknek a jövedelemkiegészítését, az oltóanyagot 
mi visszük. Tehát két dolgot tudunk csinálni. Megpróbáljuk azt a nyomort enyhíteni, 
ami nem az ottani magyarság és nem is a kárpátaljai nép miatt van, legyenek ukránok, 
ruszinok, magyarok, szlovákok, románok, akármik, nem ők tehetnek erről a helyzetről. 
Tehát mi igyekszünk ezt a nyomort enyhíteni és ezért minden segítséget megadunk. 
Egyébként nagyon nagy összegekkel támogatjuk őket.  

A másik pedig az, amit mondtam, hogy a nemzetközi fórumokon kénytelenek 
vagyunk Ukrajna politikai szándékait blokkolni, amíg nem állítják vissza a szerzett 
jogainkat. Köszönöm szépen. 

Vélemények 

ELNÖK: Miniszterelnök-helyettes úr köszönjük szépen a kérdésekre adott 
válaszát. Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. 
Varga-Damm Andrea jelentkezik.) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm, miniszterelnök-helyettes 

úr a válaszait. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy egy mai kisiskolásnak elég 
nehéz megmagyarázni, aki esetleg állami iskolába jár, hogy azért kapna esetleg az 
egyházi iskola többet, mert a múltbeli hiányokat próbálják pótolni. Tehát mindig a 
gyerek oldaláról nézem ezt a szempontot. Csak azért mondom, hogy bánjunk ezzel 
disztingváltan, mert ugyan abban igaza van, hogy akár pótolható is lenne a múltbéli 
hátrány, viszont ez egy mai kisiskolást nem nagyon érdekel. (Dr. Semjén Zsolt: És 
mondjuk egy romos épület felújítása?) De én most az állami iskolába járóról beszélek, 
nem az egyházi iskolába járóról. Azt akarom mondani, hogy a mai állami iskolába járó 
kisiskolásnak ezt nagyon nehéz elmagyarázni, ha esetleg számára kisebb előnyök 
járnak, mint egy egyházi iskolában.  

Mondta, hogy az egyházi iskolák szolgáltatásainak igénybevétele mennyire nőtt. 
Igen, egyrészt az állami iskolák rendre átadják az egyházaknak, mert nem tudják 
fenntartani az önkormányzatok. (Dr. Semjén Zsolt: Csak lakossági igény alapján 
lehet!) Az etnikai problémák miatti egyházi iskolába vitelnek a volumene jelentősen 
megnőtt, mondhatjuk, hogy nem, de így van. Az a lényeg, hogy az egyházi iskolák iránt 
való érdeklődés és a hitélet, illetve a templomba járás eltávolodott egymástól, rengeteg 
ateista ember viszi egyházi iskolába a gyerekét, mert egyszerűen azt gondolja, hogy 
minőségibb az oktatás. De ez - hogy mondjam önnek - nem jó, ez nem egészséges, ne 
azért vigye oda, hanem egyszerűen azért vigye, mert úgy érzi, hogy ott az a fajta hitélet, 
ami pluszban jár az oktatás mellett, az gyerek javát szolgálja. 

A következő az iszlám, Orbán Viktor és az ön álláspontja. Ebben teljesen igaza 
van, hogy magáról a világvallásról és a kultúrájáról beszélt, ön pedig Európát próbálja 
menteni. Nekem csak az a problémám és azért mondtam, hogy beszéljenek egymással, 
mert akkor miért telepítünk ide rendre iszlám embereket és nyitunk iskolát. Mert azt 
ön is tudja, hogy ha Európát akarja megvédeni az iszlámtól, akkor mondjuk az 
intézményrendszert nem bővíteni kéne, azt az intézményrendszert, amely ezt a hitet 
szolgálja és ezt az európai iszlám hitélet elterjesztését próbálja erősíteni. 
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Emlegette a Rotary és a Lions Clubot és társait. Az önök köreibe tartozó emberek 
ezeknek az intézményeknek az eseményein ott vannak. Csak nézze meg a neten (Dr. 
Semjén Zsolt: De ez helyes is!) az ott található képet. Csak azért mondom (Dr. Semjén 
Zsolt: De ez helyes!), mert furcsa nekem ez az elhatárolódás, közben önök elég erős 
kapcsolatot (Dr. Semjén Zsolt: De az nem egyház!) ápolnak ezekkel. (Soltész Miklós 
közbeszólása.) Ebben igaza van természetesem, csak azért mondom, hogy kicsit ez 
negatívabb kontextusba jutott azzal együtt, hogy én semmilyen szervezetnek nem 
vagyok tagja, mert én ezeket egy magamutogatásnak érzem nagyon sokszor, de ez egy 
más kérdés. 

A vadgazdálkodás kapcsán még annyit hadd mondjak önnek, hogy a 
vadgazdálkodás egy fontos kérdés. Ez nem is kérdés, már csak azért is, mert manapság 
a mezőgazdaság sorsát jelenti ez. A hivatásos vadász a vadgazdálkodást 
életvitelszerűen, foglalkozás szerint folytatja, de nekem az operett vadászokkal van 
problémám, mert az egy életforma és magamutogatás magyarul. Azt nem szeretem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki ebben a körben felszólalni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezért a véleménykört és a vita egészét lezárom.  
Kérdezem miniszterelnök-helyettes urat, kíván-e válaszolni az észrevételek 

körében elhangzottakra. 

Dr. Semjén Zsolt reflexiói 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Bocsánat, csak egy mondat! 
Lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok, de szerintem kicsit legyünk liberálisabbak! 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Oh!) Megmondom, mire gondolok. Arra, hogy azt tetszik 
mondani, hogy az nem helyes, ha nem hívő ember egyházi iskolába íratja a gyerekét. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Nem ezt mondtam!) Én azt mondom, hogy legyünk 
liberálisak, döntse el. (Dr. Varga-Damm Andrea: Én nem mondtam ilyet!) Ezt tetszett 
mondani (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem, nem, dehogyis!), hogy nem helyes, ha 
ateista ember egyházi iskolába íratja a gyerekét. (Dr. Varga-Damm Andrea: Én nem 
azt mondtam, hogy rossz, csak azt mondtam, hogy ez tendencia, de nem azért, mert 
a hitéletet…) De ez jó vagy rossz, vagy neutrális? (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem 
mondtam, hogy jó vagy rossz, csak azt mondtam, hogy a számok mögött ezek a 
tények is vannak!) Jó, jó. Én erre azt mondom, hogy ez valóban egyébként, ha mondjuk 
nem is annyira gyakori, de gyakori. Látom a feleségemnél a Szent Angéla Iskolában, 
hogy ott is van jó pár olyan szülő, aki maga nem gyakorlóan vallásos, de a gyereket azért 
hozza egyházi iskolába, mert azt gondolja, hogy itt nem lesz drogos és így tovább. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Igen, igen.) 

A másik pedig az, hogy különböző történelmi okok miatt úgy alakult részint a 
szocializmusból következően, hogy legalább két generáció úgy nőtt fel, hogy nem 
lehetett ezért vagy azért vallásos. Mert nem várható el mindenkitől, hogy a 
vértanúságig elmenően következetes legyen a hitéhez. Tehát felnőttek generációk, 
akiknek a hitélet nem adatott meg. De szerintem az egy legitim dolog, hogy egy szülő 
azt mondja, ha nekem nem adatott meg, hogy én egyházi környezetbe járjak, ezért ez 
tőlem távol van, de a gyerekemnek szeretném megadni. Ez szerintem teljesen legitim 
dolog, ezért helyes az, ha olyanok is mehetnek egyházi iskolába, akik egyébként maguk 
nem különösebben vallásosak, nem nagyon hitgyakorlóak. Azért mondom, kicsit 
provokatívan, hogy legyünk annyira liberálisak, hogy döntse el a szülő. Ha a szülő oda 
akarja adni és az iskola felveszi, akkor hadd járjon oda.  

Sok olyat láttam egyébként, tehát személyes tapasztalat alapján mondom, hogy 
ilyen szülő odavitte a gyereket, hogy legalább a gyereknek megadja azt, ami neki nem 
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jutott ki az élettől és pár év múlva a gyerek vitte el a szüleit a misére, és úgy 
kapcsolódtak vissza a szülők az egyházi életbe. Tehát számos ilyet láthatunk.  

A vadgazdálkodás tekintetében pedig ez már egy nagyon fontos közös nevező, 
hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy a vad természetes része a világnak. A 
vadak nélkül csonka lenne a természet, erdő, mező. Viszont ahhoz, hogy a vadak 
legyenek erdőn-mezőn és a mezőgazdaság és az erdőgazdaság működni tudjon, ahhoz 
a vadállományt szabályozni kell. (Dr. Varga-Damm Andrea: Egyértelmű!) A 
vadállomány szabályozásának az eszköze a vadászat. Én azt szoktam mondani, hogy 
ahogy a kertész kezében a metszőolló az eszköz a kert gondozására, hasonlóképpen a 
vadász kezében a puska. Viszont az lehetetlenség lenne, hogy csak hivatásos vadászok 
vadászhassanak. 

Miért nem vagyunk liberálisak abban, hogy amint a történelem kezdete óta az 
emberiség egy része mindig szeretett vadászni, miért ne vadászhasson, miért ne 
horgászhasson? Úgyhogy én csak annyi megértést kérek öntől, hogy ha ön a vadnak is 
drukkol - ami helyes -, legalább azt ismerje el, hogy joga van a társadalomban most 
jelen esetben 70 ezer vadásznak és 450 ezer horgásznak arra, hogy ezt a sportot, ezt a 
szenvedélyt űzze. Már csak azért is, mert mindannyiunknak, akik itt ülünk a teremben, 
az őseink 99,9999 százaléka vadász volt. Tehát igazából az emberi lét és a vadászat 
egymással a kezdetektől a legszorosabban összefonódott. És én csak azt kérem, azt a 
megértést, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez fontos, és a vadászati világkiállítás 
végső soron félmillió magyar embernek, horgásznak és vadásznak egy óriási lehetőség 
arra, hogy ezeket az értékeket, ezeket a kultúrát, ezt a gazdagságot bemutassa az egész 
világnak. És hangsúlyozom még egyszer, egymillió látogató - és ennek a fele körülbelül 
külföldi - Magyarországra jövetele egy hatalmas lehetőség Magyarország számára, és 
ráadásul egy olyan réteg jön ide, amelyik nem a legszegényebbek közül való.  

És még egy szempont, hogy mi a vadászatnak például a gazdasági jelentősége. A 
turizmus, a normál turizmus általában oda irányul, ami a legurbanizáltabb, a 
legvárosközpontúbb dolog, tehát Budapestre és így tovább. A vadászat az egyetlen 
olyan dolog, ahol a legfizetőképesebb kereslet az országnak arra a részére irányul, ami 
a legkevésbé urbanizált, leginkább periférián lévő, és odaviszi az anyagi lehetőséget, 
nagyon sok magyar embernek, az ottani vadgazdálkodónak biztosítva a megélhetést. 
Úgyhogy én csak ennyi megértést kérek öntől. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterelnök-helyettes úrnak az észrevételekre 

adott reakcióit és a kérdésekre adott kimerítő válaszait, sőt természetjogi és teológiai 
válaszait is. (Derültség.) További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk 
önnek és valamennyi munkatársának is. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egy 
perc technikai szünetet rendelek el. (Dr. Semjén Zsolt és a napirendi ponthoz további 
meghívottak távoznak az ülésről.)  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az „egyebek” napirendi pontra. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy amennyiben Áder János köztársasági elnök úr jelölést tesz az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének személyére, és a választásra még ebben a félévben 
sor kerül, úgy bizottságunk a héten még egy ülést fog tartani. Amennyiben nem - nem 
tudom, hogy erre sor kerül-e -, akkor elképzelhető, hogy ez volt az utolsó ülésünk. Ezért 
szeretném megköszönni a bizottság minden tagjának, munkatársának, szakértőjének, 
gyorsíróknak az egész évi kitartó, áldozatos munkájukat. Áldott, békés karácsonyt 
kívánok és boldog, sikeres új esztendőt. (Dr. Varga-Damm Andrea: Mi is ezt kívánjuk. 
- Dr. Gyüre Csaba: Köszönjük szépen, és mi is ezt kívánjuk.)  
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Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai ülést berekesztem. Köszönöm a mai ülésen való aktív részvételüket. 
Szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


