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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Hétfő délelőtt, indul a Külügyi bizottság munkája. Köszöntöm az államtitkár 
urat, Magyar Leventét a Külgazdasági és Külügyminisztériumból. Helyettesítések nem 
szükségesek. Megállapítom a határozatképességünket. A napirendet megküldtem. A 
napirenddel kapcsolatban ha nincsen kérdés, fölteszem szavazásra. Ki támogatja? 
(Egyhangú.) Köszönöm szépen.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatója Klaus Iohannis 
román elnöknek az elmúlt napokban tett magyarellenes 
megnyilvánulásairól  

Első napirendi pontunk a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatója 
Klaus Iohannis román elnöknek ez elmúlt napokban tett magyarellenes 
megnyilvánulásáról. Szeretném jelezni, hogy a napirendi pont megtárgyalásának 
tartalmi keretei között a bizottság állásfoglalásának elfogadására teszek javaslatot az 
országgyűlési törvény 15/4. bekezdése alapján.  

Tisztelt Bizottság! Azt javaslom, hogy először hallgassuk meg államtitkár úr 
tájékoztatóját, ezt követően pedig arra szeretném kérni vagy már esetleg 
párhuzamosan is, hogy ha valakinek van szövegszerű módosító javaslata, tegye meg 
nekem, hogy leírja papírra, hogy úgy tudjunk haladni. Nem kell gépelni, csak ha 
valakinek van szövegszerű módosító javaslata, azt kérem, hogy juttassa el hozzám, 
mielőtt rátérünk az állásfoglalás elfogadására. Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy 
elfogadta a meghívásunkat. Megadom a szót, parancsoljon.  

Magyar Levente bevezetője 

MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mindig örömmel teszek eleget a 
meghívásoknak. Ezúttal is így volt, már csak azért is, mert egy kiemelten fontos témáról 
van szó, a magyar-román kapcsolatok, a magyar-román viszonyrendszer alakulása 
mindig is izgalmas sarokpontja a magyar külpolitikának, és különösen olyan 
esetekben, amikor a román barátaink okot szolgáltatnak arra, hogy komplex 
diplomáciai manőverezésekbe kezdjünk, akkor ez mindig izgalmas téma még a 
mindennapok teendőiből is kiemelkedve. 

Megtették ezt most talán minden korábbinál durvább formában április végén, 
ahogyan ez elnök úr arra utalt. Iohannis elnök, akiről ne felejtsük el, amikor beszélünk 
róla, hogy ő egy szász ember, nagyszebeni szász, akinek az államelnökké választásához 
nemcsak nagy reményeket fűzött a romániai magyar kisebbség és a magyar anyaország 
is, hanem a romániai magyar kisebbség elsöprő többségben szavazott rá az első 
mandátumának idején is, és döntő többsége szavazott rá a második körben is, amikor 
tavaly egy második ötéves mandátumot kapott a romániai választók jóvoltából. 

Ez az ember ahhoz képest, hogy kisebbségi háttérrel bír, ahhoz képest, hogy 
kisebbségi politikából jön - tehát ő nem a román nagypolitikában kezdte a karrierjét, ő 
nem valamelyik nagy országos román pártban, hanem a romániai németség 
képviseletében, és annak ellenére, hogy korábban mutatott hajlandóságot a kisebbségi 
kérdések érzékeny, legalábbis ha nem is képviselete, de mutatott érzékenységet a 
kisebbségi kérdések iránt, ez az ember április 29-én kiállt, és ország-világ előtt 
megvádolta a PSD vezetőségét, a Szociáldemokrata Pártot, amelynek a fő riválisa a 
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PNL, az a párt, amely az elnököt is adja, azzal, hogy Erdély átjátszására törekszik a 
járványhelyzet idején, miközben a kormány hősies harcot folytat a járvány ellen, 
aközben a PSD Orbán Viktorral azon szövetkezik, hogy Erdélyt átadja a magyaroknak.  

Nem idéznék hosszabban a szövegből, mert talán még arra is érdemtelen, hogy 
egy ilyen fórumon hosszan időzzünk vele, de ahogyan azt mindenki tudja, ez volt az 
egész sava-borsa. Magyarul köszöntötte a PSD-t, magyarul köszöntötte a PSD elnökét, 
ezzel is egy olyan soviniszta élt adva alig burkoltan a megnyilatkozásának, ami 
felkeltette mindenki figyelmét, és ami miatt egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni 
kell. Tehát egyértelműen az államfő üzenete az volt, hogy aki a magyarokkal tárgyal, 
aki a magyar ügyekben nem a leghatározottabban elutasító, az hazaáruló.  

A megszólalás apropója az volt, hogy úgynevezett hallgatólagos eljárás 
keretében átment a Képviselőházon az RMDSZ-nek azon törvényjavaslata, amely 
egyfajta autonómiát irányozna elő Székelyföld számára, és a Szenátushoz került 
automatikusan, mint ilyen esetekben történik. Minden bizonnyal egy eljárási hiba 
vétetett, tehát nem lehet feltételezni azt, hogy ma a román nagypolitikában lenne 
bármely olyan erő, amely komolyan támogatna egy ilyen törekvést, sajnos, ez nem 
feltételezhető. Tehát bizonyára hiba történt, és az államelnök felhasználva ezt, a 
helyzetet megjátszva sarokba szorította a PSD-t, amely - ahogyan ez várható volt - 
igyekezett egyből világossá tenni, hogy semmifajta alapja nincsen ennek a 
vádaskodásnak. És nemcsak, hogy alapja nincsen, hanem sajnos túllicitálási 
kényszerben is érezte magát a PSD, és egyből átesett a ló túlsó oldalára, amikor most 
már egy olyan törvénytervezet benyújtását helyezte kilátásba, amely a törvényesség 
hatályán kívül helyezne minden olyan törekvést, olyan politikai-jogi törekvést, amely 
bármifajta autonómiát célozna Székelyföld vonatkozásában. Tehát a PSD is felült 
sajnos erre a vonatra, bár ezt a helyzetet nem ők indították el, és lehet úgy érvelni vagy 
úgy értelmezni a helyzetet, hogy ők egy érthető kényszerhelyzetbe kerültek a Iohannis-
nyilatkozat kapcsán.  

Iohannis elnök úr nyilatkozatát követően a külügyminiszter úr is megszólalt. 
Szerintem egy viszonylag visszafogott és korrekt nyilatkozatot adott a külügyminiszter 
úr, amiben felhívta a figyelmet arra, hogy Románia mennyire fontos partnere 
Magyarországnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az erdélyi magyarok számítottak 
Iohannis szimpátiájára, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez a megnyilatkozás nem 
értékelhető csupán egy ügyes politikai, belpolitikai retorikának, hanem annak 
messzebb mutató következményei is vannak, és kifejezetten gyűlöletkeltésre alkalmas 
ez a megnyilatkozás.  

Péter megnyilatkozására reagált egyből a román külügyminisztérium egyébként 
egy viszonylag visszafogott szöveggel -láttunk tőlük már durvábbat is -, reagált a 
miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy Iohannis elnök úrtól ezt nem várta, 
máshogy ismerte meg, tiszteletreméltó emberként ismeri, és értetlenül áll a 
megnyilatkozása előtt, ahogyan mindannyian. Abban az értelemben értetlenül, hogy 
nem tudjuk, hogy ez most egy tágabb és újradefiniált román nemzetstratégiának 
egyfajta első mozzanata, egy újfajta román nemzetpolitikának az első eleme, vagy pedig 
egyszerűen egy pillanatnyi politikai haszonszerzésre irányuló megnyilatkozás.  

Tehát azt gondolom, hogy a magyar reakciók nem voltak túlzottak, és nem voltak 
durvák, tehát mi semmiképpen nem voltunk abban érdekeltek, és e mentén 
cselekedtünk, hogy eszkaláljuk a helyzetet. Ugyanakkor néhány nappal később 
Iohannis újra kirohanást intézett - nem lehet másként értelmezni, mint - a romániai 
magyarság ellen, amikor kifejezetten tendenciózusan mutatta be az RMDSZ 
közigazgatási törvénymódosítási tervezetét, amiről szavazott is a román törvényhozás. 
Azt mondta Iohannis, hogy az RMDSZ kötelezővé tenné a magyart Romániában vagy 
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legalábbis Erdélyben, amikor tudjuk, hogy nem erről van szó, és tudjuk, hogy ez egy 
durva kiforgatása az előterjesztés valós tartalmának. 

Természetesen itt sem maradt el a román belpolitikai válasz, ami hisztérikusnak 
nevezhető, hiszen a PNL előkotort valamelyik fiókból egy 2004-ben beterjesztett és 
azóta sem tárgyalt korábbi autonómiatörvény-tervezetet, amit szintén látványosan a 
közigazgatási törvény módosítási javaslatával együtt most 6-én elutasított a román 
Képviselőház az elképzelhető retorikai fűszerezéssel. 

Tehát itt tartunk, tisztelt bizottság. Ott tartunk, hogy Románia 2020 derekán a 
legmagasabb szinten tűzte zászlajára és adott polgárjogot egy olyan fajta 
kisebbségellenes hangulatnak, ami talán most már elmondható, hogy az elmúlt 
években nem volt jellemző mindenfajta fellángolás és egy-egy éles politikai 
nyilatkozattól függetlenül. Az, hogy ez tendencia lenne, az, hogy ez a közjogi rendszer 
ilyen magas szintjein művelődne nap mint nap, ilyenre régen volt példa, úgyhogy ennek 
megfelelően kell a mi politikánkat is alakítani. 

Mi vezethette Iohannis elnök urat erre a nyilatkozatra? Csak találgatni tudunk, 
de van egy kézenfekvő magyarázat, ez pedig az a román hagyomány, hogy ha baj van, 
akkor a magyar kártya mindig alkalmas lehet arra, hogy eltereljék a közvélemény 
figyelmét a valós problémákról, és olyan irányba hergeljék a közvéleményt, ami eltereli 
a közfigyelmet a kormányzati kudarcokról. 

20 százalékos parlamenti részesedéssel kormányoz a PNL, ami azért nem egy 
stabil többség, sőt egyáltalán nem is többség, emellett pedig 14 százalékpontot zuhant 
a népszerűsége az elmúlt hetekben, ami még Romániában is nagy arányú visszaesésnek 
mondható. 33 százalékon áll a korábbi, közel 50 százalékhoz képest. A PNL a 
miniszterelnököt és az államfőt is adó párt, illetve az államfő ehhez a párthoz áll 
legközelebb.  

A járványhelyzetet meglepően összetetten kezelte Románia. Mindenki 
rosszabbra számított, azt gondolom, a nagy számú, sokszor koordinálatlanul és 
ellenőrizetlenül hazaáramló vendégmunkás okán, akik olyan országokból érkeztek 
nagyrészt, ahol a járvány kifejezetten elszabadultnak mondható, Spanyolországból, 
Olaszországból, más nyugat-európai országokból. 

Ennek ellenére Románia stabilizálni tudta néhány látványos hiba mellett a 
járványhelyzetet, ugyanakkor a munkanélküliség növekszik Romániában. Azok a 
vendégmunkások, akik hazaérkeztek az elmúlt hetekben az ortodox húsvétra vagy a 
járványhelyzet miatt még korábban, azok munka híján otthon tengődnek, nem tudnak 
visszautazni Nyugat-Európába. Ez legalább milliós tömeg, ha nem több, és a 
járványhelyzethez kapcsolódó korlátozó intézkedések több helyen eddig drámai 
jeleneteket produkáltak Románia szerte, gondolok itt például arra, hogy a cigány 
kisebbséggel kapcsolatban kifejezetten ijesztő jelenetekre került sor, amikor a 
karhatalom összetűzött ezen kisebbséghez tartozó személyekkel. Tehát Romániában 
nem jó a helyzet, és ami az egészet még leginkább keretbe foglalja és alapot ad arra a 
feltételezésre, hogy komolyak a bajok, ez pedig a gazdaság helyzete, amelyik eleve 
törékeny volt már a járványhelyzet, és az ahhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés előtt. 
A jelen helyzet viszont egészen kiélezi ezt a törékeny helyzetet, és arra számíthatunk, 
és minden makrogazdasági tendencia abba az irányba mutat, hogy Romániának 
nagyon komoly gondjai lesznek; már idén nyáron a költségvetést aligha tudják tartani, 
el fognak szállni a mutatóik, és még az is előfordulhat, ahogyan ezt már kilátásba 
helyezték, hogy IMF-kölcsönért kell folyamodniuk. Pont Iohannis jelentette be talán 
két nappal ezelőtt, hogy a költségvetési hiány nem lesz tartható, és eleve nagyon magas 
költségvetési hiánnyal terveztek, tehát Romániában a gazdasági kilátások 
meglehetősen borúsak, és a következő hetekben-hónapokban fog ez a helyzet szélesebb 
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közvélemény és az ország lakossága előtt leginkább nyilvánvalóvá válni, amikor a 
gyakorlati következményekkel szembesül majd a román lakosság. 

Mindez arra mutat, hogy itt egy konceptuálisan megtervezett és végiggondolt 
belpolitikai figyelemelterelő akcióról volt szó, amelyért az egész román politikai elit 
kész nagy árat fizetni. Ez az ár pedig a kisebbségekkel kapcsolatos status quo felrúgása. 
Ez a status quo sok sebből vérzett eddig is. A magyarok folyamatos és különböző 
vetületekben zajló jogfosztása folyamatosnak volt mondható, de mégiscsak volt és van 
egy román viszonylatban jelentősnek mondható szavazataránnyal magyar párt a 
bukaresti törvényhozásban. Mégiscsak vannak komoly funkcióban magyar tisztviselők 
a megyei és az alsóbb szintű közigazgatásban. Mégiscsak a magyarokkal való 
belpolitikai alkalmi szövetkezés nem volt egy ördögtől való hazaáruló cselekedetnek 
minősítve. Ez most megtörtént, és ennek a következményei közép- és hosszú távon 
egyelőre nem megjósolhatók. 

Ne felejtsük el azt, hogy mindazon túl, amit elmondtam, közeleg a trianoni 
évforduló, ami nyilván senkinek sem könnyű helyzet. Mindenki nagyjából túl akar rajta 
lenni, de a románok mint hogyha nem elégednének meg azzal, hogy szép csendben 
letudjuk, annyira csendben, amennyire csak lehet, hanem megpróbálják az indulatokat 
felkorbácsolni és már úgy ráfordulni június 4-ére, illetve az azt bizonyára majd övező 
mindenfajta megemlékezésekre és kijelentésekre, amikbe román részről bele lehet 
majd kötni, hogy egy felhergelt, kifejezetten felhevített és felhergelt román 
közvélemény előtt lehessen majd úgy bemutatni egyes, egyébként teljesen ártalmatlan 
mondatokat, hogy azok a román nemzetállami létet, Románia nemzeti egységállam 
létét veszélyeztető kijelentések. 

Azt gondolom, hogy egy vízválasztó volt Iohannis elnök kijelentése. Nem 
prejudikálva, mert a román belpolitika kiszámíthatatlan, emlékezzünk arra, hogy 16 
miniszterelnököt iktattak be 2010 óta ebben az országban. Volt, aki csak pár napig volt, 
volt, aki háromszor-négyszer is volt a 16-ból, de mégiscsak 16 különböző kormány 
lépett hivatalba az elmúlt 10 évben. Tehát nem lehet itt hosszú távú kiszámíthatóságról 
beszélni még ilyen esetekben sem, de mindenképpen rossz előjel a következő 
hónapokra-évekre nézve, hogy Iohannis - szakítva a korábbi mérsékelten és bújtatottan 
művelt magyarellenességgel - kiállt, és egyértelművé tette, hogy mit gondol rólunk, mit 
gondol Magyarországról, mit gondol az erdélyi magyar kisebbségről, és megpróbál 
nemzeti egységet kovácsolni e mögé az interpretáció mögé.  

Ami azt gondolom, hogy újfent bizonyítást nyert, és legalábbis felháborítónak 
mondható, az a teljes hallgatás, ami a nemzetközi térben megfigyelhető volt a kijelentés 
után, miközben Magyarország folyamatosan támadás alatt van a legkülönbözőbb 
intézmények, nemzetközi intézmények és kormányok részéről a járványhelyzet 
kezelése miatt és ezzel összefüggésben álló jogalkotással kapcsolatban, addig ezen 
kifejezetten uszító és félelmet keltő és gyűlöletszító, jogkorlátozó kijelentéssel szemben 
senki nem emelte fel a szavát érdemben amellett, hogy néhány nyugat-európai cikk 
megjelent azzal kapcsolatban, hogy ez talán mégsem jó irány. Lásd Spiegel, a múlt 
héten.  

Ami a magyar pozíciót illeti. Egyértelművé tettük, hogy Románia rendkívül 
fontos partnere Magyarországnak. Emlékeztettünk arra, hogy Románia az egyik 
legfontosabb külkereskedelmi partnere hazánknak, egy 450 kilométeres közös 
határszakasz köt bennünket össze, és óriási forgalom bonyolódik a közös határon, tehát 
olyan praktikus aspektusai is vannak ennek az együttműködésnek, melyek bizonyítják 
azt, hogy nem elvi nyilatkozatok, hanem nagyon is a gyakorlatban gyökereznek.  

Szeretnénk Romániával folyamatosan fejleszteni a kapcsolatainkat minden 
téren, ugyanakkor soha nem fogunk arról az igényünkről lemondani és arról a 
gyakorlati politikáról lemondani, hogy a határon túli magyarokat, így a romániai 
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magyarságot is minden rendelkezésre álló eszközzel segítsük a jövőben is, és 
megvédjük ezt a közösséget mindenfajta támadástól. Tehát Magyarország jogot formál 
arra - és ebben semmi változás nem lesz amíg ez a kormány hivatalban van -, hogy akár 
Bukaresttől is megvédje a romániai magyar kisebbséget, ezt szeretném teljesen 
egyértelművé tenni, és ez ennek a rövid bevezetésnek talán a kulcsmondata. Tehát 
minél többet, minél jobban kalapálják őket, annál több segítségre számíthatnak tőlünk, 
úgyhogy nincs meghátrálás, nincs ebben semmi változtatás. A romániai magyar 
kisebbség minden jogi, politikai, gazdasági, anyagi segítséget meg fog a jövőben is 
kapni az anyaországtól. 

Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna mondani. Ha vannak kérdések, nagyon 
szívesen megpróbálok rájuk válaszolni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, lesz kérdés és 
hozzászólás. Tisztelt Bizottság! Pár gondolatot engedjenek meg! Először is arra hívnám 
föl a figyelmet, hogy nemcsak a magyar Országgyűlés Külügyi bizottsága veszi 
napirendre Iohannis kijelentését, hanem a román titkosszolgálatokat felügyelő 
parlamenti bizottság, a SRI bizottság is napirendre veszi a kérdést. Csoma Botond, a 
bizottság titkára, RMDSZ-es parlamenti képviselő adott erről tájékoztatást, hogy a 
szociáldemokraták támogatásával kerül sor erre a napirendre, előreláthatólag a jövő 
héten, és a titkosszolgálatokat felügyelő, szintén szász nemzetiségű politikus, Helvig úr 
fog a titkosszolgálatok részéről tájékoztatást adni a kijelentés hátteréről; feltehetőleg 
tekintettel az elnök úrral meglevő közös kapcsolatra, talán föl tudja azokat az 
információkat fedni, melyek alapján azt állította, hogy a szociáldemokraták és Orbán 
Viktor arról tárgyalnak, hogy Erdélyt hogyan játsszák át Magyarország kezére.  

A második megjegyzésem az lenne, hogy itt most Romániának valóban egyszerre 
kell a két vírussal megküzdeni. Az új típusú COVID-vírussal és a régi típusú soviniszta 
vírussal egyszerre küzd. Szemmel láthatóan viszont új vírushordozók jelentek meg az 
államelnök személyében, és ez azt a kockázatot hordozza magában, amit államtitkár úr 
is hangsúlyozott, hogy a jelenlegi status quo-nak a kisebbségek számára hátrányos 
irányú felrúgása ennek a kockázata. Teljes mértékben egyetértek ezzel a 
helyzetértékeléssel, államtitkár úr. 

A belpolitikai indítékok sorában említette, hogy a legnagyobb parlamenti párt, 
illetőleg a legnagyobb kormányzó párt közötti küzdelem kiéleződött az elmúlt 
időszakban. 15-20 százalékos népszerűségvesztést kellett a vírus kezelése miatt a 
kormányzó pártnak elkönyvelnie, ami egészen megdöbbentő tény, hiszen a vírussal 
való küzdelem során általában azért a kormánypártok ilyen mértékű népszerűség-
csökkenést nem szoktak elszenvedni. Ez mindenféleképpen a belpolitikai indítékok 
sorában figyelembe vehető, de ennek a hátterében van egy még fontosabb dolog: 
Romániában nemcsak az a fajta belpolitikai bizonytalanság van, hogy 16 
miniszterelnök koptatta a miniszterelnöki széket az elmúlt 10 esztendőben, hanem van 
egy nagyon komoly, államhatalmi ágak közötti folyamatos konfliktus is.  

A kormány, az államelnöki hivatal és a parlament közötti összhang most már 
hosszú idő óta nem jellemzi a román politikát, tehát a Iohannis elnök urat nemcsak 
egyfajta személyes, szász, kisebbségi, nemzetiségi frusztráció jellemezheti, hanem van 
egy államelnöki minőségéből fakadó frusztrációja is. Lassan lejár a második utolsó 
mandátuma, és a kohabitáció eredményeképpen semmilyen érdemi alkotmányos 
eredményt felmutatni nem tud. Tehát nem pusztán a vírussal szembeni küzdelemben, 
hanem általános értelemben az elnöki mandátumának teljesítése tekintetében is 
nagyon komoly problémákkal kell szembesülnie. 
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A külpolitikai indítékok sorában meg szeretném említeni azt a tényt, hogy 
Románia mindig nagyon érzékenyen követi azt, hogy Magyarország mikor kerül 
egyfajta nemzetközi nyomás alá. Az elmúlt időszakban tapasztalhattuk, hogy 
Magyarország a vírus terjedése kapcsán egy nemzetközi vitának a részese, és a saját 
pozíciójuk tekintetében pedig az is kulcsfontosságú dolog, hogy éppen a közelmúltban 
kapta meg Klaus Iohannis a Nagy Károly-díjat, amely az egyik legrangosabb európai 
díj az európai népek együttélése és az európai integráció területén végzett eredményes 
tevékenysége elismeréseként.  

Ugyanakkor a nemzetközi visszhangok tekintetében úgy gondolom, államtitkár 
úr, hogy rendkívül fontos mérföldkő az az interjú, ami a Spiegelben megjelent, amely 
komolyan elmarasztalja Iohannist, és egy olyan fordulatnak az esélyét hordozza 
magában, hogy helyiértékén kezelje ezeket a szélsőséges nacionalista 
megnyilvánulásokat, amelynek sajnálatos módon most a román államelnök teret 
engedett. Ez egy kérdés lenne a részemről, államtitkár úr, hogy itt a nemzetközi 
visszhangok területén várható-e pozitív elmozdulás.  

A negyedik vonatkozás a kétoldalú együttműködésünk. Úgy vélem, sajnálatos, 
hogy az elmúlt hónapoknak, sőt éveknek a pozitív eredményei egy ilyen viharnak az 
áldozatául esnek, hiszen a vírus kezelése során is nagyon sok kérdésben úgy 
érzékeltem, államtitkár úr, hogy jó volt, zökkenőmentes volt az együttműködés, és a 
hosszabb távú tervek is. Melyek ezek a hosszabb távú tervek, amelyek a kétoldalú 
kapcsolatban meghatározó módon vannak napirenden, amelyek adott esetben 
megmentésre szorulnak a jelenlegi helyzetben? 

Az ötödik vonatkozás pedig az RMDSZ, és ez lenne az utolsó megjegyzésem. Az 
RMDSZ közigazgatásitörvény-módosításával kapcsolatban az elmúlt időszakban 
nagyon fontos részben eredményei, részben pedig törekvései voltak. Ennek egy 
leágazása az autonómia kérdése. Úgy vélem, van annak előnyös oldala is, hogy az 
autonómia kérdését fölemeli a román politika, hiszen végső soron nekünk 
meggyőződésünk - mint ahogy az állásfoglalás is tartalmazza -, hogy a vegyes lakosságú 
régiók, amilyen adott esetben Székelyföld vagy a Partium, mindegyik közössége 
számára az autonómia végső soron előrelépést jelent. És az államelnöknek talán éppen 
az lenne a feladata, hogy előmozdítsa az egyetértés kimunkálását, ne pedig 
megbélyegezze az autonómiáról szóló dialógust. Sőt, úgy gondolom, hogy a régiós 
aláírásgyűjtésbe is besegített itt a hajrában Klaus Iohannis, a kirohanásával, és az 
egymillió aláírás összegyűlésének is azt hiszem, ilyen szempontból van miért örülnünk.  

Államtitkár úr, köszönöm szépen a tájékoztatót. Ezek lettek volna a 
megjegyzésem. Szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy jelentkezzenek. (Néhány 
képviselő jelentkezik.) Mesterházy Attila képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Két 

gyors kérdés. A Külügyminisztérium milyen lépéseket tervez a továbbiakban? Nem 
tudom, hogy jegyzéket adtunk-e át esetleg, nagykövetet berendeltük-e? Tehát milyen 
olyan, egyéb, más diplomáciai lépések történtek, melyek kicsit figyelemfelhívást is 
jelenthetnek?  

Az RMDSZ-es kérdést egészíteném ki, amit elnök úr már föltett, hogy az 
RMDSZ-szel milyen közös stratégiát tudnak ebben a helyzetben alkotni? Az rendben 
van, hogy persze, segítünk nekik, ha őket ütik-verik Bukarestben, de azért mégiscsak: 
egyeztettek-e, járt-e itt Kelemen Hunor Magyarországon a külügyminiszternél, 
miniszterelnöknél? Történt-e bármilyen telefonhívás, egyeztetés ebben az ügyben? Ha 
erről valamit tudna mondani? Az RMDSZ-nek mi a stratégiája? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balla alelnök úr! 
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BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Rövid 

kérdésem lenne. Az, hogy a Iohannis-féle nyilatkozat a román belpolitikában esetleg 
egyes pártoknál váltott-e ki ellenérzést? Látunk-e olyat, hogy van, aki ellene, van, aki 
meg hallgatólagosan egyetért Iohanisszal? Van-e belpolitikailag olyan vonzata esetleg, 
hogy bizonyos politikai erők szembe mennek? Jó, részben hallottuk már, de van-e egy 
ilyen politikai paletta, ahol látjuk azt, hogy ki az, aki Iohannis gondolataival egyetértett, 
vagy nem mond róla véleményt, és van, aki esetleg ellenző véleményt fogalmaz meg?  

 
ELNÖK: Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen. Mesterházy Attila alelnökként 

kimerítette a kérdéseket, úgyhogy én inkább az állampolgári kezdeményezéssel 
kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Én voltam ennek az Európai Parlamentben… 

 
ELNÖK: A mikrofonprobléma előállt.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Az a két funkció, hogy önre is nézzek, meg a 

mikrofonba is beszéljek…  
 
ELNÖK: Inkább a mikrofonba! (Derültség.) 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Az elnök urat is… Nagyszerű, jó. Szeretettel 

köszöntöm kedves külügyi bizottsági tagtársaimat és a jelenlévőket. Örömmel 
jelentem, hogy számomra rendkívül jó érzés, hogy összegyűlt az egymillió aláírás. 
Mondom én ezt, aki az európai állampolgári kezdeményezésről szóló jelentés társ-
jelentéstevője voltam Alain Lamassoure-ral.  

Ennek az akkor elkészült jelentésnek volt egy nagyon fontos üzenete annak 
idején, hogy legalább hét tagországból kell ezeket az aláírásokat összegyűjteni, és ha jól 
olvastam a sajtót, akkor azon túl, hogy összegyűlt az egymillió - ami szerintem siker -, 
sajnálatos módon nem sikerült a hét országot, hanem csak három országot bevonni. 
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ennek van tanulsága, tehát hogy 
mindenféleképpen érdemes adott esetben stratégiát csinálni.  

Egyébként a hajrá elképesztő volt, azért tudjuk, hogy hány aláírás volt, tehát 
mindenképpen azt gondolom, hogy; - én magam is természetesen aláírtam, mert 
rendkívül fontosnak tartottam. Tehát ebből szerintem érdemes lenne majd - és ez 
inkább csak hosszú távra gondolkodásban egy dolog - , szerintem mindenképpen 
fontos lenne ennek kapcsán megnézni, hogy hol vannak még adott esetben tartalékok, 
tehát kik azok az európai uniós tagállamok, akik adott esetben egy ilyen fontos ügyben 
egyébként partnerek lennének. De az, hogy egyébként Magyarország ebből ötösre 
vizsgázott, az biztos, mert meggyőződésem, anélkül, hogy a számokat látnánk, hogy 
Magyarország adta a legtöbb aláírást, tehát mindenkinek köszönet azért (Nacsa 
Lőrinc: Hatszázötvenezret.)… Hatszázötvenezret. Köszönöm szépen Nacsa 
képviselőtársamnak, tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez rendkívül 
hasznos. Magyarországnak egyébként pedig csak tizenhétezret kellett volna, mert 
méretarányosan kell az aláírásokat gyűjteni. Még ennyi emlékképem van.  

Mindenképpen egyrészt köszönöm a tájékoztatót, másrészt pedig még egyszer: 
úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy nem lehetett sikeres, azt gondolom, hogy 
ez szép munka volt.  

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
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NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, 

államtitkár úr, a beszámolót. Talán elintézhetnénk annyival ezt a kijelentést, hogy ez 
egy előre kitervelt kampányfogás volt. Szerintem a videón, a nyilatkozaton és az egész 
színjátékon látszik, hogy ezek előre kitervelt súlyos mondatok, amivel ahogy kezdtem, 
el is intézhetnénk egy kézlegyintéssel, de szerintem ez súlyosbító körülmény, hogy ezek 
kitervelt mondatok, kitervelt üzenet, hogy elvegye a figyelmet az elnök a romániai 
válságkezelésről, a gazdasági terv hiányáról vagy éppen a koronavírus-járvány elleni 
védekezésnek a fonákjairól. 

Ami még leglepőbb talán, hogy egy államelnöki nyilatkozatban effektív tények 
meghamisítása vagy elferdítése is hangzott el akár itt, a PSD-Fidesz-megállapodás vagy 
magyar kormánymegállapodás, akár más ténybeli konkrét tévedések is voltak benne. 

Ahogy ön is elmondta a szász nemzetiségű államelnök eddigi tevékenykedése 
nekünk magyaroknak sem ott, Erdélyben, sem ideát nem hozott túl sok sikert és 
gyümölcsöt. De talán azt szeretném még megkérdezni államtitkár úrtól, hogy a szintén 
nem sokkal régebben történt román nagyköveti eset, amikor szintén több Budapestre 
akkreditált nagykövet előtt szerette volna lejáratni a magyar kormányt 
segélyszállítmányokkal, illetve egy ellenzéki képviselő asszonyt is vett védelmébe, de a 
célja nyilvánvalóan az volt, hogy lejárassa Magyarországot a többi nagykövet előtt, 
különösen egyébként úgy, hogy az ő országának - bár a magyar nemzetiségnek, de az ő 
országa ellátórendszerébe juttattunk védőfelszereléseket -, az a kérdésem, hogy ennek 
a két esetnek lehet-e köze egymáshoz, vagy tudatos, megkomponált kampányfogások 
sorozatával van itt dolgunk? Várható-e további ilyen provokáció? 

És én is azt tapasztaltam a mi saját fórumainkon is, ahol fölléptünk, hogy a 
nemzetközi visszhang a Spiegel-interjútól eltekintve nagyrészt elmaradt, és amikor 
megpróbáltunk leveleket írni és különböző kezdeményezésekkel élni, akkor a PNL-s 
kollégáktól az jött vissza akár az RMDSZ részére, akár részünkre, hogy nem helyes, 
ahogy cselekszünk politikailag, és ők nem ajánlják, főleg az RMDSZ-es politikusoknak, 
hogy ezzel a témával foglalkozzunk. 

És én is meg akartam említeni a Nagy Károly-díjat, amit Iohannisnak az 
európaiság és a jogállamiság védelméért ítéltek oda, és most, a napokban kellene 
átvennie, csak nyilván hivatalos átadóünnepség így nem lesz. Ha jól tudom, Erdélyben 
indult is egy petíció, hogy ezt mégsem kapja meg ezek után, de itt is milyen 
összefüggéseket látunk, vagy látunk-e ezzel kapcsolatban valami további tervezést? 

Még egyszer: a fő kérdés, hogy összefügg-e a két eset, és várható-e további? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Brenner Koloman képviselő úr! 
 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is nagy 

tisztelettel köszönöm államtitkár úr részletes beszámolóját, amelybe azt gondolom, 
elég jól beleláthattunk a magyar és a román belpolitikába.  

Személyesen is nagyon sajnálatosnak és felháborítónak tartom a román 
államelnök kijelentését már csak azért is, mert még abban az abbéli korábbi 
pozíciómban ismertem meg Iohannis államelnök urat, amikor az európai német 
kisebbségek elnöke voltam, ő pedig szebeni német nemzetiségű polgármester, ezért 
nekem ez személyesen is nagy csalódás, ezt el kell mondanom itt, a bizottság 
nyilvánossága előtt is. Hiszen valóban, ahogy ez elhangzott államtitkár úr 
bevezetőjében is, amikor őt megválasztották államelnöknek, akkor nagyon sok erdélyi 
magyar és más nemzetiségű polgár gondolta azt, amit én is annak idején, bár 
személyesen ismerve Iohannis elnök urat, reményeim visszafogottak voltak már akkor 
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is, hogy legalábbis a román tradíciókhoz képest baráti elnöke lesz Romániának, és ezért 
is tartom ezt rendkívül sajnálatosnak.  

Hadd reagáljak Gurmai képviselőtársamra is annyiban, hogy azt gondolom, 
hogy mind a Minority safe Pack, amelynek a Bizottság elé tárása most indul a 
kezdeményező Polgári Bizottság döntése szerint, mind pedig a székelyföldi és Székely 
Nemzeti Tanács féle polgári kezdeményezés, amelyet mi is kezdettől fogva 
támogattunk. Nagyon fontos eszközei lesznek annak, hogy a nemzetközi szinten is 
megjelenítsük végre azokat az autonómiatörekvéseket és olyan mindenfajta európai 
normának megfelelő autonómiatörekvéseket, melyek számunkra is rendkívül 
fontosak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

szeretném megköszönni államtitkár úrnak a részletes tájékoztatót. Úgy mint a 
parlament Román-Magyar Baráti Tagozatának elnöke is ki szeretném fejezni azt, hogy 
érdekeltek vagyunk abban, hogy a román-magyar kapcsolatok jó irányba fejlődjenek, 
hiszen Románia - ahogy államtitkár úr is mondta - stratégiai partnerünk, és egymásra 
vagyunk utalva, ebben a járványhelyzetben pedig különösen egymásra vagyunk utalva. 
Tehát fontos az, hogy ezek a kapcsolatok visszaálljanak a rendes mederbe, és jó irányba 
fejlődjenek. Ebbe a helyzetbe robbant be Iohannis elnök úr nyilatkozata. Azért is súlyos 
ez a nyilatkozat, mert két nyilatkozat is volt, ahogy államtitkár úr is mondta. Tehát volt 
egy nyilatkozata, ami minősíthetetlen, és utána ha úgy tetszik, erre rátett még egy 
lapáttal, tehát nem kért elnézést, nem vonta vissza, vagy nem exkuzálta magát, hanem 
gyakorlatilag megerősítette a mondanivalóját, és további magyarellenes kijelentéseket 
tett. Gúnyt űzött, vagy csúfot űzött a magyar nyelvből is. Tehát mondjuk azt is el, hogy 
az első nyilatkozatában úgy használta a magyar nyelvet, a „Jónapot!” formulát, ami 
valami ördögtől való köszönés, ami szerintem a magyar nyelv elleni támadás, és ez 
különösen rosszul esik egy kisebbségi államelnök vagy egy olyan államelnök részéről, 
aki német anyanyelvű Romániában.  

A Fidesz is elsőként adott ki nyilatkozatot, és ítélte el Iohannis nyilatkozatát 
külügyminiszter úr nyilatkozata után. Valóban - itt jönnének a kérdéseim - ahogy 
említette államtitkár úr is, itt új nemzetstratégia körvonalai is meglátszanak, ahogy a 
miniszterelnök úr is fogalmazott. Tehát kérdés, hogy ez a nyilatkozat egy elszólás, 
illetve két elszólás, vagy valami olyasmi, ami valami struktúrába ágyazódik, valami 
stratégia mentén halad. És itt a legveszélyesebb dolog az, hogy célba vették az RMDSZ-
t is, tehát az RMDSZ 5 százalékát. Sok román elemző arról beszél, hogy a román politika 
hozott egy olyan döntést, hogy meg akar szabadulni a magyarok parlamenti 
képviseletétől, és ez a nyilatkozat ennek a stratégiának egy ilyen része. Erről kérdezem 
államtitkár urat, hogy hogy látja ezt a kérdést.  

Korábban, az elmúlt 30 év doktrínájában ez a stabilitás záloga volt, és a román-
magyar együttműködés egyik alapszabálya volt, hogy a magyar parlamenti képviselet 
egyensúlyozó tényező, hídszerep, ha úgy tetszik, a két ország között. Sok elemző azt írja 
ma Romániában, hogy ezt vette célba Iohannis elnök, illetve néhány román stratéga. 

Valóban többen szóba hozták Iohannis nemzetközi megítélését. Korábban ez 
makulátlan volt. Egy idézetet hozok ide, a Károly-díj kapcsán azt mondta Magyarország 
nagy barátja, Donald Tusk, hogy őszinte az emberekhez, nem próbálja meg 
manipulálni őket. Ez volt a méltatása Iohannis elnöknek. Ez a magyar füleknek nagyon 
izgalmasan cseng ebben a kontextusban. 

A kérdésem az lenne, hogy mit tervez a Külügyinisztérium akár Európa tanácsi 
viszonyrendszerben - és ezt elnök úrtól is kérdezném mint a delegáció vezetőjétől -, 
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hogy meddig kell nekünk elmenni, vagy milyen fórumokhoz célszerű ezt az ügyet 
fölemelni, hiszen az mégiscsak tűrhetetlen, hogy mintaként állítják Európában 
Iohannist, mint aki a demokrácia, a multikulturalitás és a megértés bajnoka, miközben 
a legsötétebb időket idéző nacionalista, soviniszta kijelentéseket tesz? Ez tűrhetetlen. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Végül Juhász Hajnalka képviselő asszony!  
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 

államtitkár úr beszámolóját. Adalékot szeretnék adni, amit Zsigmond Barna 
képviselőtársam is felhozott: a belpolitikai érveken túl itt nemzetközi jogi 
kötelezettségekről is kell beszélnünk Románia kapcsán, és bizony, itt van feladatunk 
nekünk, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjainak. Hiszen Románia mind a 
kisebbségvédelmi keretegyezményt, mind a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
nyelvi chartát ratifikálta, és szomorú azt látni, hogy az Európa Tanács főtitkára oly 
hirtelen és nagyon aggódóan lép fel a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény 
kapcsán Magyarország ellen, de annak ellenére, hogy két nemzetközi egyezményt 
ratifikált Románia, ebben nem szólalt fel.  

Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan egy év múlva vesszük át az Európa 
Tanács elnökségét Magyarország részéről, mindannyiunknak feladata van. A 
ráfordulás időszakában - hiszen az egyik kiemelt prioritásunk lesz a nemzeti 
kisebbségek védelme - nekünk a feladatunk az, hogy ezt az Európa Tanácsban 
napirenden tartsuk, és folyamatosan hangsúlyozzuk azt, hogy ezt Románia nem teheti 
meg.  

Egyébként elnök úrral egyetértve ez egy olyan szempontból is politikai kártya 
lehet, hogy ezzel is bizonyíthatjuk azt, hogy ha a nemzeti kisebbségek védelme nem 
kellőképpen biztosított egy adott országban, akkor a belpolitikai változások idejében 
teljesen kiszolgáltatottá válnak a már megszerzett jogaink. Úgyhogy én azt gondolom 
hogy - ezt majd elnök úr eldönti, de - esetleg egy levél formájában az Európa Tanács 
főtitkár asszonya számára is figyelembe ajánlhatnánk, hogy nemcsak a koronavírus 
kapcsán kell aggódni, hanem a nemzeti kisebbségek kérdésköre is felmerült. Nekünk 
pedig felszólalások tekintetében feladatunk lesz ennek a napirenden tartása is. 
Köszönjük szépen államtitkár úrnak a beszámolót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatokat. Államtitkár úrnak némileg 

megfogyatkozott az ideje, de parancsoljon.  

Magyar Levente válaszai 

MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm a kérdéseket. Ami a nemzetközi visszhangot illeti. A nemzetközi 
közvélemény nagyjából 100 éve érzéketlen és indifferens a magyar nemzeti kisebbség 
és általában a közép-európai kisebbség problematikája iránt. Ha most messzemenő 
okfejtésbe akarnék bonyolódni, akkor onnan vezetném ezt le, hogy azoktól a 
nagyhatalmaktól, akik kialakították 100 éve azt a helyzetet, ami miatt adott esetben 
békétlenség állhat fenn ebben a térségben nemzetiségi összefüggésben, és amely 
alkalmat ad arra, hogy 100 évvel a rendezés után nemzetiségi alapon hecceljék 
húszmilliós országok egész közvéleményét, miért várnánk tőlük azt, hogy most hirtelen 
elítélik ezeket a kétségkívül minden civilizációs norma szerint elítélendő szavakat? 

Tehát nem egy érzékeny és nem egy befogadó táptalajba hullanak azok az 
érveink meg megjegyzéseink, amelyek megpróbálják alarmírozni a nemzetközi 
szereplőket a romániai helyzet kapcsán. Kényelmetlen nekik nyilvánvalóan ez az egész 
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helyzet. Pontosan látja mindenki, azt gondolom, hogy itt mi zajlik, de megszólalni nem 
fognak, mert a százéves hagyomány az, hogy hagyják főni a levükben a problémákat és 
kívülről nem foglalnak állást.  

Ha jól emlékszem, valamelyik erdélyi magyar sajtóorgánum fordult a 
bizottsághoz kommentárért, és azt mondták nekik a bizottságnál, hogy magyar-román 
kétoldalú kérdésnek tekintik ezt az ügyet, úgyhogy ők ebben nem foglalnának állást, 
miközben minden szemrebbenésre nekünk esik a fél EU intézményestül meg 
tagországostul. Csak ezt akarom kidomborítani, hogy itt segítséget, anélkül, hogy 
megdolgoznánk nagyon proaktívan a véleményformálókat, nem fogunk kapni.  

Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy az érveink könnyen kicsorbulnak azon az 
ellenérven, ami Nyugat-Európából megalapozottnak tűnhet, de a részletek 
ismeretében nyilvánvalóan nem az. Mi a probléma, amikor egy olyan országról 
beszélünk, aminek egy német szász elnöke és egy magyar származású miniszterelnöke 
van? Ez a toleráns közegnek és a befogadásnak a mintapéldája, ha egy magyar 
miniszterelnök meg egy szász államelnök van azokkal a demográfiai mutatókkal meg 
arányokkal mögöttük, amik fennállnak, mi itt a probléma? 

Azt gondolom, hogy amiben nekünk javulnunk kell mind a kormányzat részéről, 
mind pedig az önök részéről, tisztelt képviselő hölgyek és urak - és ebben az ellenzéki 
pártokra is mindenképpen számítanánk -, az az, hogy el kell mondani, tehát nem 
tudjuk megspórolni azt, hogy személyes találkozók, beszélgetések keretében 
elmagyarázzuk, hogy itt mi történik. Elmagyarázzuk, hogy micsoda hátrányt jelent az 
valójában, ha valaki egy önmagát megtagadó nemzetiségi politikusként Romániában 
magasra emelkedik. 

A nemzetiségekre nézve az milyen hátrányt jelent? Ezekre a paradoxonokra 
szerintem közösen kell felhívni a figyelmet. Pozitív eredmények, azt gondolom, elnök 
úr, nem nagyon jelentek meg eddig sem. Tehát voltak kétségkívül a járványkezelés 
kapcsán is meg korábban is felmutatható momentumok a kétoldalú kapcsolatokban, 
de ezeket a románok mindig lefelé játszották. Tehát amikor megnyitottuk a határokat 
a román vendégmunkások előtt, akkor az volt a baj, hogy addig miért voltak bezárva, 
eleve. Meg hogy ők erről nem értesültek, hogy itt majd lezárjuk a határokat, miközben 
mi voltunk az egyik utolsók, akik elrendeltük a teljes határzárat, stb.  

Itt azt gondolja az ember, hogy nem tudunk olyat lépni, amibe ők ne tudnának 
belekötni. És ebből pedig arra következtetünk, hogy kifejezetten keresik a 
konfrontációt, és keresik azokat a pontokat a magyar politikában, a kétoldalú 
ügyekben, amire fel lehet fűzni ezt a narratívát, hogy itt mit tudom én micsoda 
történelmi veszélyt jelent a jelenlegi magyar politika, amelynek egyfajta trójai 
falovaként van bemutatva az RMDSZ politizálása Romániára és Erdélyre nézve. Mi 
tehát igyekszünk pozitív irányba terelni a diskurzust, de ez nagyon nehéz, ha a 
túloldalon minimális fogadókészség sincs erre.  

Az RMDSZ-ről. Az RMDSZ mozgástere, azt gondolom, egy időre elfogyott, és 
még egyszer: definitív kijelentéseket itt nem mernék tenni, hogy most akkor az 
RMDSZ-szel soha többet senki nem fog szövetkezni, mert ismerve a román politikai 
viszonyokat, ezek változnak, a gyors változás képessége fennáll, úgyhogy lehet még 
idén is látni csodákat, mert parlamenti választásokra készül az ország. Lássuk meg, 
hogy annak milyen eredménye lesz! Vannak ezek a legendák, hogy az RMDDSZ csak 
azért van a parlamentben, mert ezt a román többségi pártok támogatják, és kisegítik 
szavazatokkal ezt a románok is tudatosan terjesztették. 

Én azt gondolom, hogy ezek a kijelentések és ez a trend, hogy szorítanak 
bennünket, az RMDSZ-nek rövid távon kedvezhet, és rövid távon - mondjuk azt, hogy 
idén - ha mozgósítani kell, akkor vannak jelszavak, amelyek mentén a magyar 
lakosságot Erdélyben meg lehet szólítani. Úgyhogy még az is előfordulhat, hogy adott 
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esetben ez a hangulat fogja az RMDSZ-t átlökni a parlamenti küszöbön, ami 
létfontosságú, azt gondolom, az erdélyi magyarság szempontjából, hogy ne essünk ki 
ott a parlamentből, ahogyan Szlovákiában sikerült ez elbaltáznunk közösen az elmúlt 
években. 

Ami az autonómiát illeti. Arra is ráirányítanám a figyelmet, hogy itt a diskurzus 
az elmúlt hetekben a formáról szólt. Arról szólt, hogy Iohannis milyen csomagolásban 
beszélt egy kérdésről. És akkor itt meg is állt nagyjából mindenki, és nagyon keveset 
beszéltünk arról, hogy miről beszélt Iohannis. Autonómiatörvény-tervezetről beszélt, 
démonizálva, bemutatva, hogy az ő elnöksége alatt az soha nem fordulhat elő, hogy 
bármifajta autonómiáról itt szó legyen, mert az Románia végét jelenti. Nagyjából ez az 
értelmezés. 

Tehát ezt tegyük tisztába, és erről is sokat kell beszélgetnünk románokkal is, 
meg ha hagyják és szóba állnak velünk, meg Nyugaton is, hogy itt semmifajta román 
állam egységét megbontó veszély nem áll fenn, amikor az erdélyi magyarok autonómiát 
kérnek maguknak, és ezt pedig hallgatólagosan támogatja a magyar kormány.  

Nem Románia életére törünk, hanem egy teljesen bevett - nyilván itt ennek a 
témának avatottabb szakértői vannak nálam - és Európában hosszú évtizedek óta 
sikerrel használt intézmény bevezetését kérjük.  

És akkor itt térnék rá az Európa Tanácsra, amelynek a hallgatása valóban talán 
a leggyalázatosabb, már csak azért is, mert Románia az egyetlen állam - de javítsanak 
ki, ha nem így van -, tudomásom szerint az egyetlen állam, amely felfüggesztette a 
strasbourgi egyezményt a járványhelyzetre hivatkozva, annak olyan pontjait is 
beleértve, amelyek a magyaroknak nyújtanak egyfajta védelmet. 

Nem hallottam a horvát elnök asszonytól éles kritikát egyébként, akit 
segítettünk megválasztani, nem hallottunk tőle éles kritikát ezzel kapcsolatban 
Románia irányába. Ahogyan a Iohannis féle kijelentések kapcsán sem, viszont 
hallottunk arról - nem akarom ismételni az elhangzott szavakat - a magyar törvénnyel 
kapcsolatban. 

Azt gondolom, nagy lehet a baj Romániában, ha még Iohannis is, aki alapvetően 
visszafogottságáról tett tanúbizonyságot az elmúlt években is, a politikai 
opportunizmusnak ebbe a mélységébe engedi magát belerángatni vagy süllyeszti 
magát, mert azért azzal legyünk tisztában, hogy sokat kockáztatunk ezzel.  

Ha ebben nem lenne komoly kockázat, hogy ilyen durván fellépnek a magyarok 
ellen és a magyarok legitim törekvései ellen és általában démonizálják a magyar 
közösségnek a kollektív törekvéseit, akkor ezt már meglépték volna korábban, mert 
miért ne, ha ezért nem kéne valami árat fizetni?  

Azt gondolom, hogy kell. Azt gondolom, hogy ha mostantól kezdve ez lesz a 
módi, és ebbe az irányba koordináltan fellép a román közjogi hatalmi rendszer annak 
minden eszközével, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek Románia 
belső stabilitására és a kétoldalú kapcsolatokra nézve is.  

És én nem tudom, hogy kell-e Romániának egy olyan konfliktus az egyetlen 
nyugati szomszédjával - ne felejtsük el, hogy Romániának egyébként Nyugat felé 
Szerbia vagy ha nagyon megengedően értelmezzük, akkor Ukrajna jelent egyfajta 
fizikai megközelítést, tehát nyilván Magyarország a kézenfekvő partner. Nem tudom, 
hogy kell-e nekik egy kiélezett konfliktus.  

Szerintem ennek a román stratégiai törekvések szempontjából is komoly 
kockázatai vannak, és akkor itt jön be ez, hogy nem véletlenül emlegettem ezt az 
egyetlen cikket, sajtómegjelenést, bejön egy olyan, korábban nem tapasztalt motívum 
is ebbe a történetbe, hogy Nyugaton elkezdtek elhangozni kritikák ezzel a fajta 
uszítással szemben.  
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A Spiegel egyértelműen kiállt Iohannis ellen - ez figyelemre méltó! Messzemenő 
következtetésekre, azt gondolom, nem ad alapot, de mindenképpen figyelemre méltó, 
és visszakanyarodnék ahhoz a mondatomhoz, hogy ezen kell nagyon sokat dolgoznunk 
a jövőben, hogy még inkább erősödjön ez a fajta értelmezés Nyugaton. Tehát 
Romániának kelljen árat fizetnie és nagy árat kelljen fizetnie azért, ha a kisebbségekkel 
szembeni állampolitika útjára lép. 

Miért van bajban Románia? Szerintem bajban van egyrészt a gazdaság miatt, 
bajban van a forrongó belső helyzet miatt, a munka nélkül maradt milliós nyugat-
európai vendégmunkások tétlen dühe hevülni fog.  

Bajban van talán amiatt, hogy azt látja, és úgy érzi, hogy ez bajt jelent számára, 
hogy az elmúlt években az erdélyi magyar közösségek relatív erősödése - 
hangsúlyozom, hogy relatív erősödése látványos volt -, és a magyarországi támogatások 
mértéke, a sokrétűsége és a penetrációja minden értelemben nagyon látványos volt. Ha 
tehát ők veszélyként élik azt meg, hogy a magyar közösség erősödik Erdélyben és 
identitásában és kultúrájában önálló utat választ és nem az asszimilációt, akkor bizony 
azt gondolom, hogy egy ilyen nyilatkozatból ezt ki lehet olvasni, hogy egyfajta riadalmat 
kelt ez a fokozott magyar anyagi jelenlét Erdélyben.  

Tehát a magyaroktól való félelem - mert hogy erősödünk - vihette rá Iohannist 
arra, hogy azt az árat is hajlandó legyen megfizetni, hogy szerintem meg fog kelleni. 

Mesterházy képviselő úr kérdezte a diplomáciai lépéseket. Tehát azt gondolom, 
azt, hogy megszólalt a miniszterelnök, megszólalt a külügyminiszter, ezek egyértelmű 
jelzések. Nem bonyolódtunk levelezésbe a román külügyminisztériummal erről a 
kérdésről, már csak azért sem, mert néhány nappal az események előtt látogatott el 
hozzánk a román nagykövet, számot adni arról, hogy milyen megfontolásból gondolta 
úgy, hogy meg kell szólalnia egy magyar parlamenti vitával kapcsolatban és állást kell 
foglalnia.  

Nyilvánvalóan burkoltan, de olyan éllel, hogy kétségbe vonja azt, hogy 
Magyarországnak joga van Erdélybe segélyszállítmányokat juttatni. Egy mondatot 
erről is mondanék. Ezek a segélyszállítmányok nem etnikum szerint lettek kiosztva, 
hanem olyan kórházakba kerültek, amelyek olyan területen vannak, ahol élnek jelentős 
számban magyarok. A szatmárnémeti kórházba bekerülnek a maszkok, Szatmárnémeti 
lakosságának hivatalosan 35 százaléka magyar. Tehát azok a maszkok kétharmad 
esetben a nagy számok törvénye alapján román ajkú, román állampolgárok javát, 
gyógyulását, védelmét fogják szolgálni. Ennyit erről.  

Ezt is kifordították a románok tudatosan, manipulatív módon úgy állították be, 
hogy a magyarok a magyarokat segítik Erdélyben, kizárva azt a lehetőséget, hogy ebből 
román emberek is részesüljenek. Tehát éppen benne voltunk egy kellemes 
beszélgetésben a nagykövettel, amikor jött ez az újabb megnyilatkozás, más módját 
választottuk itt a tiltakozásnak. 

Az RMDSZ-szel alkotott stratégiáról: Hunor nem nagyon tud átjönni most 
Magyarországra, és mi sem tudunk vele kapcsolatban lenni. Nyilván a távközlési 
csatornákon történő kommunikációnak pedig komoly korlátai vannak. Amint alkalom 
nyílik rá, képviselő úr, biztosíthatom arról a bizottságot, hogy egy komoly stratégiai ívű 
párbeszéd indul majd el az RMDSZ-szel és a magyar érdekképviselettel Erdélyben, 
hogy hogyan tovább, mert itt ezt a kérdést, azt gondolom, fel kell tenni.  

Iohannisszal kapcsolatban: mik a román belpolitikai vagy román 
közvéleményből a hangok a kijelentéssel kapcsolatban? Én olvastam számos komoly 
tollú embertől származó cikket, amelyek elítélik, legalábbis egyet nem értően foglalnak 
állást ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban. A román értelmiség körében nem fogadta 
egyöntetű tapsvihar ezt a kirohanást, hanem vannak komoly emberek, akik azt 
gondolják, hogy nem ez a helyes út. Még hogyha a magyar pozíció térfoglalásban, vagy 
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a magyar élet erősödésével Románián belül még ők is esetleg veszélyt látnak, azt 
mondják, ilyeneket olvastam, hogy nem konfrontatív módon kell, nem frontálisan kell 
ezt kezelni, hanem például úgy, hogy azokat a funkciókat, amiket a magyar állam 
kénytelen pótolni  Székelyföldön, mert a román állam nem csinálja meg, azokat esetleg 
átvehetné a román állam. És akkor az ő szemszögéből magyarázom, kisebb táptalaja 
van a magyar propagandának Erdélyen belül, ha a románoktól jönne a segítség. 

Tehát akár így, akár úgy, akár józan értékítélet alapján, akár román nacionalista 
szempontból érkeztek kritikák Iohanisszal szemben. Itt megintcsak kiemelném azt, 
hogy a Spiegel írása is legalábbis figyelemfelkeltő, mert korábban ilyen nem igazán volt.  

Összefüggenek nyilván a korábbi esetek ezzel, tehát a románok ezt mindig is jól 
csinálták, ők tudnak stratégiában gondolkodni, tudnak kormányokon átívelő 
nemzetstratégiát csinálni. Azt gondolom, nagyobb mértékben, mint amire mi voltunk 
képesek az elmúlt 30 évben. Ott vannak olyan nagy, közös nemzeti célok, amelyek 
összetartják a románok közösségét, és ezek végrehajtását még talán a magyarnál is 
kiélezettebb belpolitikai rivalizálás közepette is tudják tartani. 

Ha nem is mindig egyenes vonalon és ugyanazzal az intenzitással, de ha 
végiggondoljuk, hogy tavaly volt az Úz-völgyi történet, ami hajszálon múlott, hogy nem 
torkollott vérontásba, stb., tehát összeáll egy kép, ami azt mutatja, hogy szorosabban 
akarják fogni a gyeplőt a magyarokkal kapcsolatban, és egyértelműen ez volt a 
csúcspontja ennek a folyamatnak, ez a néhány nappal ezelőtti Iohannis-nyilatkozat. 
Úgyhogy résen kell lennünk. Szerintem nem véletlenek ezek az események, és ahogyan 
következnek egymásból. Elnök úr, kimaradt-e valami esetleg?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kérdésre nekem kell válaszolni: az 

állásfoglalást, amit el fogunk fogadni, milyen módon juttassuk el akár a partnereknek, 
akár a nemzetközi partnereknek.  

Természetesen megküldöm a fogalmazandó állásfoglalást a román parlament 
külügyi bizottsági elnökének, az Európai Parlament külügyi bizottsági elnökének, az 
Európa Tanács főtitkárának, és a delegációvezető urat megkérném, hogy juttassa el az 
EBESZ főtitkárának is. Azt hiszem, hogy ezek mindenféleképpen, ha további javaslat 
van, a nagykövetségeken keresztül, tehát a magyar külképviseleten keresztül az 
állásfoglalás elérhető lesz, illetőleg föltesszük a honlapunkra is. 

Államtitkár úrnak megköszönöm a jelenlétet. Amennyiben nincsen hozzá több 
kérdés, akkor a meghallgatást lezárom. Rátérünk az állásfoglalásra. Államtitkár úr, 
köszönjük szépen, hogy itt volt közöttünk. (Magyar Levente elhagyja a termet.) 

Tisztelt Bizottság! Módosító javaslatot megkaptam. (Juhász Hajnalka: Van egy 
kicsi.) Van egy kicsi? Akkor azt javaslom, ha elfogadható, hogy menjünk pontról 
pontra. Három pont van, amin végig kellene mennünk. 

Az első pont úgy szól: „A Külügyi bizottság megütközéssel értesült Klaus 
Iohannis, Románia elnöke 2020. április 29-i nyilatkozatáról, amelyben azzal vádolta 
egyrészt országa egyik pártját, másrészt Magyarország miniszterelnökét, hogy titokban 
Erdély magyaroknak adásáról tárgyalnak. A bizottság határozottan visszautasítja a 
rágalmazást, a két szomszédos népet egymás ellen hergelő magatartást, ami a ceuşescui 
(Sic!) diktatúra narratíváját idézi.” 

Az 1. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Fölteszem szavazásra. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.  

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Egy kérdés. Nyelvhelyességi 

szempontból a ceauşescui diktatúra vagy Ceaușescu-féle diktatúra? Ez így helyes? 
(Nacsa Lőrinc: Ceaușescu… Van ott egy „a”. - Közbeszólások.) 
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ELNÖK: Az „i” lehet, hogy nem is kell. Jó. Ceaușescu-diktatúra. (Zsigmond 
Barna Pál: Ceaușescu féle diktatúra?) Ki az, aki támogatja, hogy Ceaușescu-diktatúra 
legyen? Fölteszem szavazásra. (Szavazás. - Közbeszólások: Ceaușescu…) Igen, 
diktatúra. Tehát akkor Ceașuscu-diktatúra.  

Akkor most két kérdés van. Az egyik az, hogy a ceaușescui diktatúra helyett 
Ceaușescu-diktatúra szerepeljen. Ez egyik, a másik pedig, hogy Ceaușescu… Az „a” betű 
kihagyása értelemszerűen helyesírási hiba, be kell hogy kerüljön oda.  

Van-e további módosító javaslat? (nincs jelzés.) Akkor ezt elfogadottnak 
tekintem. Köszönöm szépen. 

A 2. pont: „A bizottság felhívja a figyelmet, hogy a vegyes lakosságú régiók 
autonómiájára számos jól működő példa van Európában, magukat alkotmányosan 
egységes nemzetállamnak minősítő, demokratikus országokban is, ezért az erre 
irányuló romániai kezdeményezés nemzetközi legitimitása elvitathatatlan. A helyi 
igény Székelyföld önkormányzatiságának megteremtésére az ott élőknek azt a 
várakozását jelzi, hogy az autonómia az ott élő lakosság jól-létének emelkedésén 
keresztül a régió magyar és román lakosságának egyaránt javára szolgál majd. A 
bizottság álláspontja szerint üdvözlendő, mert az ország demokráciájáról tanúskodik, 
ha az erre irányuló kezdeményezésről, nemzetiségi korlátokon átívelő egyetértés tud 
kialakulni. A bizottság arra biztatja Románia államelnökét, hogy ne megbélyegezze, 
hanem inkább segítse az egyetértés kialakítására irányuló törekvéseket.” 

A „jól-lét” tudatos, tehát a szójátékot mindenki érzékeli ebben. (Csenger-Zalán 
Zsolt közbeszól.) Igen, a „vel” kötőjel - angolul - megoldható. (Közbeszólások. - Nacsa 
Lőrinc jelentkezik.) Nacsa Lőrinc képviselő úr! 

 
NACSA LŐRINC (KDNP): Csak az lenne kérdésem, hogy a vegyes lakosságúnál 

az őshonos nemzeti kisebbségeket mint Európa bevett kifejezését beillesztjük-e. Ez 
csak egy kérdés, javaslat oda, hogy ne csak az legyen, hogy vegyes lakosság, hanem az 
őshonos nemzeti kisebbségek által is lakott területek. 

 
ELNÖK: Szerintem ezt mi értjük, és mindenki érti. Itt senki nem a migránsokra 

fog gondolni, amikor a vegyes lakosságú régiókról beszélünk. Ez a bevett fogalom, hogy 
vegyes lakosságú régió nem vonatkozik a migránsokra. De a probléma sajnos fennáll, 
csak szerintem… 

Fölteszem szavazásra a 2. pontot. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

A 3. pont: „A Külügyi bizottság elkötelezett a Magyarország és Románia közötti 
együttműködés, párbeszéd és a kölcsönös bizalom erősítése mellett, aminek egyik 
fontos előmozdítója a Romániában élő magyarok politikai, nyelvi jogainak és 
önkormányzati céljainak megvalósulása. A bizottság elítél minden olyan 
megnyilvánulást, ami kockára teszi ezt az együttműködést.” (Jelzésre:) Juhász 
Hajnalka! 

 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: A 3. bekezdés kapcsán az a 

rész, hogy „aminek egyik fontos előmozdítója a Romániában élő magyarok politikai - 
nemzetközi jogban úgy szoktuk, hogy kulturális és nyelvi jogainak, mert ez szélesebb - 
és önkormányzati céljainak megvalósulása. Így van a nemzetközi egyezményben is, 
hogy kulturális és nyelvi jogainak.  

 
ELNÖK: Rendben. Akkor a kulturális és nyelvi. Rendben Ezt támogatom. Ki 

támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen. 
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Amennyiben nincs több hozzászólás, fölteszem a 3. pontot. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Végül az egész nyilatkozatról kérném a bizottság állásfoglalását. (Szavazás.) Ez 
is egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A közeljövőben még nagyköveti meghallgatásokra fog sor 
kerülni. Hogy pontosan mikor, hány nagykövet meghallgatására, azt még nem tudom 
megmondani, de a minisztérium jelezte, hogy 5-6 nagykövet meghallgatására még sor 
fog kerülni.  

Egyéb egyéb? (Jelzésre:) Juhász Hajnalka, utána Nacsa Lőrinc! 
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni, 

elnök úr, hogy fogjátok-e irányunkban jelezni, hogy ez mikor lesz nyilvános. Amikor 
kommunikálható, végleges. 

 
ELNÖK: Azonnal.  
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Ezt akartam kérdezni, hogy a titkárság el tudja-e 

nekünk küldeni a végső szöveget is? 
 
ELNÖK: Igen. És mától, mostantól, ettől a pillanattól ez a szöveg él, nyilvános. 

Megküldjük minden bizottsági tagnak. Egy órán belül ott lesz mindenkinél. 
(Közbeszólások: Köszönjük.) 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több egyéb, akkor az ülést berekesztem. 
Jó munkát, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


