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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A 
Külügyi bizottság üléseit nem lehet abbahagyni… A múltkor már elbúcsúztunk 
egymástól, de a helyzet megint szükségessé tette, hogy ülést tartsunk - ezért ma nem 
fogok elbúcsúzni. 

Tisztelt Bizottság! Nacsa Lőrincet helyettesíti Juhász Hajnalka. Megállapítom a 
határozatképességünket.  

Megküldtem a napirendet. A napirenddel kapcsolatban bárkinek van-e kérdése? 
(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, fölteszem szavazásra. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság, ez örvendetes. 

Aktualitások az orosz-ukrán háborúval összefüggésben 

Nagy tisztelettel köszöntöm az 1. napirendi pont keretében - aktualitások az 
orosz-ukrán háborúval összefüggésben - dr. Brenzovics Lászlót, a KMKSZ, Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség elnökét; köszönjük szépen, elnök úr, hogy elfogadta a 
meghívásunkat. Illetőleg Kalmár Ferencet köszöntöm, a Külügyminisztérium 
szomszédságpolitikáért és ezáltal külhoni nemzettársainkért felelős miniszteri 
biztosát; köszönjük szépen, hogy itt van közöttünk. Arra szeretném kérni 
előterjesztőinket, hogy nagyon röviden ismertessék a helyzetet, utána a bizottság 
képviselő tagjai fogalmazzák meg véleményüket; lehetőség szerint egy körben tegyük 
ezt, és akkor egy körben kerülne sor a válaszokra.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy közben tanulmányozzák a politikai nyilatkozat 
szövegét; remélem, egyhangúlag fogjuk tudni majd elfogadni ezt a 
nyilatkozattervezetet.  

Elsőként megadom a szót Brenzovics úrnak, a KMKSZ elnökének. Elnök úr, 
köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Parancsoljon! 

Dr. Brenzovics László tájékoztatója 

DR. BRENZOVICS LÁSZLÓ elnök (KMKSZ): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Rövid leszek. Természetesen nekem sincsenek belső információim arról, hogy 
valójában mi történik az orosz-ukrán háború kereteiben, hiszen egy háború folyik, és 
sok a dezinformáció ezzel kapcsolatban. 

Kétségtelen tény, hogy 1945 után ez a legnagyobb európai háború, amelynek a 
következményei beláthatatlanok. Oroszország megtámadta Ukrajnát, három irányból: 
délről, északkeletről és északról. Ukrajna jelentős területét elfoglalták, olyan 
nagyvárosok vannak körbezárva, mint Kijev, az ország fővárosa, vagy pedig Harkov. Az 
is látszik, hogy az ukrán hadsereg legnagyobb részét, amely a Donbaszon van, 
megpróbálják bekeríteni. Sok az áldozat, egyelőre még a városok ostromára nem került 
sor. A két fél folyamatosan tárgyal egymással. Érdekes, hogy korábban volt a minszki 
folyamat, amelyben részt vett Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország; 
ilyen jellegű tárgyalásokra nem kerül sor. Kétoldalú tárgyalások folynak, amelyek 
Belorusszia területén zajlanak. Megegyezés nincs, a felek álláspontjai távol vannak 
egymástól. A legfontosabb kérdések azok az útvonalak, amelyeken a nagyvárosok 
lakossága elhagyhatja a városokat; ebben egyezkednek, ezt többször megnyitották már, 
azonban még mindig rengeteg a városokban rekedt személy, illetve a menekültek 
száma is nagymértékben növekszik.  



6 

Ami Kárpátalját és a kárpátaljai magyarságot illeti, ugye, Kárpátalja az ország 
legnyugatibb megyéje a Kárpátok vonulata mögött, és négy európai uniós országgal 
határos. Jelenleg ez Ukrajnának a legbiztonságosabb része, viszonylagos nyugalom van 
a megyében. A megye kormányzójával, Viktor Mikitával és a megyei közgyűlés 
elnökével a KMKSZ otthon lévő vezetői napi kapcsolatban vannak, ez megkönnyíti 
különböző dolgok szervezését. A polgármesterek döntő többsége otthon maradt; 
otthon maradt a járási tanács elnöke, Rezes Károly, a helyi polgármesterek, és ők végzik 
a munkájukat. A KMKSZ-től több ember dolgozik a megyei vezetésben, elsősorban a 
humanitárius kérdésekben, például Petei Judit, aki a menekültekkel fog foglalkozni, 
vagy pedig Rezes József, aki a segélyszállítmányok szervezésében munkálkodik. Otthon 
maradtak a lelkészek, akik végzik a feladatukat, és működnek a különböző 
segélyszervezetek is, a református, a római katolikus és a görögkatolikus is.  

A legnagyobb probléma az elkövetkezőkben a menekültek helyzete lesz; 
Ukrajnából jelenleg már kétmillió ember távozott Nyugatra. Az ENSZ számításai 
szerint a számuk 5 és 7 millió között lesz. Ezeknek a nagyobb része Lengyelországba 
megy, és körülbelül egytizede, 20 százaléka pedig Magyarország irányába, 
elhanyagolható része pedig Szlovákia és Románia felé. Egy részük azonban Kárpátalján 
marad. Jelenleg Viktor Mikita kormányzó 100 és 200 ezer fő közé teszi a Kárpátalján 
lévő menekültek számát. Itt a különböző szállodákat, üdülőket, iskolákat elfoglalták 
már, és a magánszektorban is sokan vannak. Az ellátásuk nagyon komoly problémát 
fog okozni a jövőben.  

A megye vezetése szerint útban van 470 ezer ember ebbe az irányba, aki a 
következő napokban meg fog érkezni, és akkor el lehet mondani azt, hogy itt már ez a 
helyzet akár válságossá is alakulhat.  

A Külügyminisztérium főkonzulátusai Ungváron és Beregszászban működnek. 
Bacskai József tapasztalt diplomata, jó kapcsolatokat ápol a megye vezetésével, és 
próbálja koordinálni a különböző humanitárius segélyeket.  

Magyarország adja a legtöbb humanitárius segélyt Ukrajnának, aminek a nagy 
része a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat raktáraiba kerül Csapon, és onnan viszik 
Ukrajna belsejébe, illetve Kárpátaljára. Az egyházak és más önkormányzatok pedig 
kisebb segélyeket fogadnak. Egyelőre ezeknek a segélyeknek a mennyisége 
elengedőnek mondható, legalábbis a kárpátaljai ellátás vonatkozásában.  

A végét nem látjuk, azt sem látjuk, hogy mik tulajdonképpen az oroszok valós 
politikai céljai, azonban kétségtelen tény az, hogy az elkövetkezőkben ez el fog húzódni, 
és elsősorban a menekültek kérdése lesz igazából problematikus a magyar határon és 
Kárpátalján.  

Ami a politikai helyzetet illeti: természetesen Ukrajna lakossága igencsak 
hiszterizált állapotban van, ez nem is csoda, és emiatt arra kérem a parlamenti 
pártokat, mint ahogy meg is tettük már felhívásunkban, hogy nyilatkozataik alkalmával 
vegyék figyelembe a kárpátaljai magyarság helyzetét, mindenfajta felelőtlen 
nyilatkozat közvetlenül veszélybe sodor bennünket. Ez vonatkozik mind a kárpátaljai 
magyarságot bíráló vagy pedig oroszbarátnak beállító nyilatkozatokra, mind pedig 
azokra, amelyek a háborúra vonatkoznak. Engem fölöttébb meglep az, hogy itt vitáznak 
olyan kérdéseken, amelyek többségében hadititkot képeznek, gondolok itt a 
fegyverszállításra vagy más olyan dolgokra, amiről szó van. Nyilvánvaló az, hogy 
Magyarországnak a saját érdekeit és a határon túli magyarok érdekeit kell előtérbe 
helyezni.  

Remélem azt, hogy ezen is túlleszünk, azonban nem lesz könnyű. Köszönöm 
szépen a figyelmet.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Hadd kérdezzem meg Kalmár Ferenc 
miniszteri biztos urat… (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Kalmár Ferenc András kiegészítése  

KALMÁR FERENC ANDRÁS miniszteri biztos (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági 
Tagok! Képviselő Hölgyek és Urak! Az én asztalom a Külügyminisztériumban a 
magyar-ukrán és ha csak az ukrán viszonylatról beszélek, a Magyar-Ukrán Kisebbségi 
Vegyes Bizottság működése, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai 
magyarság problematikája, a helyzete, ami hozzám tartozik.  

Utoljára tavaly szeptember 21-én voltam Kijevben, ahol tárgyaltunk az én 
megfelelőmmel, az ukrán társelnökkel, aki akkor Vaszil Bodnar külügyminiszter-
helyettes volt, és láttuk, hogy mennyire különböznek a véleményeink a nemzeti 
kisebbségek védelmével kapcsolatosan, és mennyire más gondolkodásmód jellemez 
minket és az ukrán oldalt. Ha röviden mondanám, akkor azt mondanám, hogy az ukrán 
oldalt inkább egy olyan régi szovjet gondolkodástípus jellemzi.  

Ami az aktuális helyzetet illeti. Ezt Brenzovics elnök úr elmondta; és én 
telefonon egyeztettem meg beszéltem Olena Bogdan igazgató asszonnyal, aki a nemzeti 
kisebbségekkel és vallási kisebbségekkel foglalkozó hivatal igazgatója Kijevben. 
Gyakorlatilag a hivatalos szöveget mondta el nekem telefonban, valamint azt azért 
tudomásomra hozta, hogy nagyon sok olyan hír van Ukrajnában, ami Magyarországgal 
kapcsolatos, és ennek nagyon nagy része hazug hír, fake news. Amit akkor konkrétan 
mondott, abban sikerült lépni, és egy kormánynyilatkozattal, kommünikével ezt 
megcáfolni, amit leellenőriztünk, azután fél napra rá az ukrán sajtó is hozta, hogy azért 
az nem volt igaz, amit Magyarországról állítottak Oroszországnak a SWIFT-
rendszerből kivezetésével kapcsolatos magyar szavazattal összefüggésben.  

A magyarság helyzete Kárpátalján. Hát, Brenzovics elnök úr elmondta, én pedig 
a református egyház képviselőivel beszéltem szintén telefonon, és ők megmondták, 
hogy ott maradnak; jó pásztorként ott maradnak, nem fognak elmenekülni, senki sem, 
és segíteni fogják az ott maradtakat, a Belső-Ukrajnából érkező menekülőket.  

A helyzet nagyon rossz. Ami a segélyszállítmányokat illeti, mostanában már 
változott a helyzet ahhoz képest, ami a konfliktus legelején volt, ugyanis abba az 
irányba működnek az ukrán hatóságok, hogy a segélyeknek központi elosztó rendszere 
legyen. Vagyis ha Magyarországról valaki elviszi a református egyházhoz vagy a 
Rákóczi Ferenc Főiskolához az adományát, a segélyszállítmányt, nem biztos, hogy az 
ott marad, hanem egy központi elosztásnak lesz a tárgya.  

Ilyenkor, ilyen háborús helyzetben a tárgyalásaink az ukrán féllel a kisebbségi 
jogokról egyértelműen megszakadtak, nem tudunk ilyen helyzetben tárgyalni. Ami 
viszont a konfliktus kiterjesztését illeti, szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, 
és véleményét is kérni, hogy itt felmerült egy olyan hír, ami az én figyelmemet nagyon 
felkavarta. Ugye, Moldávia beadta az EU-csatlakozási kérelmét. Ehhez viszont 
Transznisztria hozzáállása is negatív volt, mégpedig az ottani szakadár, bár nem 
szakadtak el, de az ottani vezérelit képviselői azt nyilatkozták indirekt módon, hogy ők 
abban a pillanatban, ha Moldáviát beveszik az EU-ba, a függetlenséget fogják 
választani és ki fogják nyilvánítani. Ez egy nagyon veszélyes mozzanat, hiszen egy újabb 
Donbasz vagy Donyeck-Luhanszk régió jöhet ott létre, ami már nagyon közel volna 
Romániához, amely NATO-tagország, és kérdés, hogy akkor Moldávia, Románia 
hogyan reagálna erre az egész kérdéskörre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megnyitom a hozzászólások 

lehetőségét. (Jelzésre:) Gurmai Zita képviselő asszony! Kérem a jelentkezéseket. 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm 
mindkettőjüket. Először is szeretném együttérzésemet kifejezni, hiszen ez egy olyan 
rendkívüli állapot, amihez a szolidaritás egy csekélység… 

 
ELNÖK: Mikrofonba, képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): …de legalább ezt a szolidaritást, azt gondolom, 

nagyon fontos, hogy jelezzük; mi magunk is megtettük ez ügyben, amit lehetett. Én 
tegnap jártam a Nyugati pályaudvarnál, és tényleg, döbbenetes, hogy milyen 
állapotban vannak ezek az emberek. Nyilván ez egy sokk, amikor az embernek a hazáját 
el kell hagynia. 

Azzal kapcsolatban nem pontos számokról, százalékokról beszéltünk, hogy 
körülbelül kétmillió ember távozott Nyugatra, és 20 százalék jött Magyarországra - 
ugye, jól értettem? 

 
DR. BRENZOVICS LÁSZLÓ elnök (KMKSZ): Magyarországon keresztül. 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Magyarországon keresztül, jó. És akkor hogy  

gyakorlatilag körülbelül hány ember van most Magyarországon, ezzel kapcsolatosan ha 
valami számot… 

 
DR. BRENZOVICS LÁSZLÓ elnök (KMKSZ): A számok változnak, ezért nem 

tudom, de azt hiszem, olyan 80 ezer körül. 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Világos. És ha jól értem, ezeknek az ideérkezett 

embereknek a jelentős része nő és gyerek, már legalábbis ami a híradásokból látszik, 
mert ez is elég fontos… 

 
ELNÖK: Arra kérem elnök urat, hogy jegyzeteljen, és több képviselő kérdésére 

együtt válaszoljon. (Dr. Brenzovics László: Jó, rendben.) Képviselő asszony, folytassa! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, de azt gondolom, ezek tényleg 

fontos dolgok, ezt mindenféleképpen szeretném tudni. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán hogyan alakulhat, végződhet ez a 

háborús konfliktus az elkövetkezendő időszakban, hetekben, hónapokban, és hogy 
egyáltalán milyen forgatókönyvet tart elképzelhetőnek, merthogy szerintem ez most 
nagyon-nagyon fontos. 

A másik pedig: ugye, nyilvánvaló, hogy ami számunkra a legfontosabb, az a 
magyar kisebbség iránt érzett aggódás és támogatás, és a remény, hogy ennek a 
háborúnak minél előbb vége legyen. S ha jól emlékszem, most is történt valami 
szigorítás a kisebbségi nyelveket illetően ebben a háborús időszakban. Nem tudom, ezt 
pontosan tudom-e; ha erről esetleg bővebben tudna tájékoztatást adni, azt nagyon 
megköszönöm. 

Köszönöm, elnök úr, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban is lehetőségünk 
van arra, hogy első kézből kaphassunk információt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További kérdések? (Jelzésre:) 

Balla alelnök úr! 
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BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Jómagam az elmúlt héten kétszer is voltam lent a határ vidékén adománycsomagokkal, 
különösen Vásárosnamény, Barabás, Beregsurány térségében, és láttuk, hogy az 
adományok, amelyek önkormányzatoktól és magánszemélyektől gyűltek össze, jó 
helyen vannak. Viszont azt is látjuk, hogy a Magyarországon keresztül menekülők egy 
része Magyarországon szeretne megállni. Sokan úgy vannak szerveződve, hogy 
rokonoknál, ismerősöknél, már itt lévő családtagjaiknál vagy barátaiknál próbálnak 
szállást szerezni. De azt is látom, és a napokban tapasztaltam már azt is nálunk ott 
helyben, Nógrád megyében, hogy már Kijevből is érkeznek olyanok, akik nem 
szervezték le előre a kijövetelüket - hiszen sokan voltak úgy, hogy nagyjából már 
előkészítették azt, hogy hova kerüljenek -, és az ő számukra segítséget kell nyújtani. 

Az én kérdésem, kérésem, és ez részben miniszteri biztos úrhoz is szól - és lehet, 
hogy más szervezeteknek is fontos lenne erről esetleg egyeztetni a jövőre nézve -, 
tudunk-e olyanokról, hogy azok a kárpátaljai magyarok, akik átjöttek, és tudjuk, hogy 
itt vannak, és tudjuk, hogy mely térségben helyezkedtek el, vannak-e köztük olyanok, 
akik esetleg vállalnák azt, hogy a humanitárius szervezetekhez, segélyszervezetekhez 
kapcsolódva akár tolmácsként is közreműködnének. Hiszen nemcsak kárpátaljai 
magyarok jönnek, hanem már Belső-Ukrajnából is jönnek, és nyelvi problémák 
vannak. Úgyhogy lehet, hogy fel kellene mérni, hogy azok között, akikről tudjuk, hogy 
átjöttek, és mondjuk, biztos helyen vannak, a gyerekek biztos helyen vannak - hiszen 
az én tapasztalom az, hogy elsősorban jelentős részben nők és gyermekek jönnek -, a 
hölgyeknek esetleg fel tudunk kínálni olyan lehetőséget, egyfajta munkalehetőségként 
is, hogy segítsenek időnként a kétnyelvűségnek köszönhetően a tolmácsolásban. 
Hiszen tényleg azt gondolom, hogy itt az is fontos, és biztos vagyok benne, hogy a 
kormányzati szerveknél is van ilyen gondolkodás, csak mondjuk, éppen pontosan, 
akikről tudjuk, hogy átjöttek és itt vannak, biztonságban vannak, ők segítenének-e 
ilyen, akár karitatívnak is mondhatom, de olyan munkában, amely karitatív 
szervezetek kommunikációját segíti a menekültekkel. 

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

erőt, kitartást kívánok elnök úrnak, és kérem, adja át a közösség többi vezetőjének, 
világi, egyházi embereknek, akik ott tartják a frontot ebben a nagyon nehéz helyzetben.  

És valóban, az a szolidaritás is példátlan, ami kialakult Magyarországon, az 
egész magyar társadalom egy emberként mozdult meg. Én tegnap voltam lenn a lónyai 
határátkelőnél, Lónyán, illetve a településeken ott a térségben, és Tilki 
képviselőtársunk és az ottani polgármesterek fantasztikus munkát végeznek, és tényleg 
mindenkin segítenek. Példaértékű ez a szolidaritás, ami kialakult Magyarországon. 
Ebben a nehéz helyzetben talán mégiscsak egyfajta vigasz, hogy a magyar társadalom 
ott van a kárpátaljai magyarság mögött, és ezt érezhetik a kárpátaljai magyarok, azok 
is, akik ott maradnak, vállalják ezt a sorsot és azok is, akik átjönnek, és itt effektíve 
részesülnek ebben a segítségben.  

A kérdésem az lenne, hogy létezik-e az a jelenség, hogy Belső-Ukrajnából 
érkeznek ukránok, akik esetleg már Kárpátalján szeretnének maradni, tehát 
vásárolnak ott ebben a helyzetben tulajdont. Tehát van-e ilyen folyamat vagy ilyen 
jelenség?  

A másik, a sorozás vonatkozásában. Ugye, mindenkit soroznak, a magyar 
fiatalokat viszik-e a frontra? Van-e ilyen jelenség, vagy ez megállapítható-e? Tehát ez 
értelemszerűen mint hadititok is fölmerülhetne bármely háborúban, de erről 
beszélnek-e ott a közösség tagjai, vagy lehet-e erről beszélni?  
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Illetve az elnök úr hogy látja, kik maradnak, kik jönnek, tehát effektíve a 
kárpátaljai magyarság megmaradása ebben a helyzetben hogy néz ki? Tehát kik azok, 
akik vállalják a veszélyt, és maradnak? Ebben a helyzetben hogy látja, mi következhet 
a következő időszakban? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e? (Nem érkezik jelzés.) Én 

elnök urat arról szeretném megkérdezni, hogy két neuralgikus pont van most a magyar 
külpolitika számára, amiben karakteres álláspontot foglalunk el. Az egyik az 
energiaszállítások kérdése. Itt a tegnapi napon Biden elnök bejelentette, hogy se gáz-, 
se olajimportra Oroszországból nem kerülhet sor. Európának, nekünk magyaroknak 
viszont nagyon határozottan az az álláspontunk, hogy amíg jön a gáz és amíg jön az 
olaj, addig az kulcsfontosságú a hétköznapi működéshez, a gazdaság 
fenntarthatóságához. Ez lenne az egyik kérdésem, amit feltennék elnök úrnak, hogy mi 
a véleménye ezzel kapcsolatosan.  

A másik pedig az úgynevezett fegyverszállítások kérdése. A magyar álláspont e 
tekintetben egyértelmű, hogy azt, hogy Magyarországon, a magyar-ukrán határon 
keresztül történjen élet kioltására alkalmas fegyverek szállítása, nem támogatjuk. 
Ugye, azért ez egy eléggé beszűkített korlátozás, de egy egyértelmű korlátozás. És itt 
különösen azt tartjuk szemünk előtt, hogy a kárpátaljai békének, ami egy relatív béke, 
de azért mégis a béke szigetének lehet egyelőre mondani még mindig Kárpátalját, de 
ennek a fönntartását ezáltal is elősegítsük. Ezzel kapcsolatban is érdeklődnék az elnök 
úr álláspontja iránt, bár erre már utalt a hozzászólásában.  

Szeretném azt leszögezni, hogy új helyzet van, és valóban voltak vitáink 
Ukrajnával, és valószínűleg lesznek is vitáink, nemzetpolitikai természetű vitáink, de 
most ezeket Magyarország félreteszi, hiszen egy megtámadott áldozat jelenleg Ukrajna, 
amelynek a területi integritása és szuverenitása mellett Magyarország egyértelműen 
kiáll, föllép, egyetért azokkal a nemzetközi szankciókkal, amelyeket a nemzetközi 
közösség meghozott ennek az agressziónak a nyomán, amelynek nyilvánvalóan egy 
másik nagyon fontos összetevője, hogy egyértelműen elítéli az agresszort, 
Oroszországot ebben a konfliktusban Magyarország. Új helyzet van, a háború új 
helyzetet teremtett mind a magyar-ukrán, mind pedig a magyar-orosz 
kapcsolatrendszer tekintetében. És egyébként ezt az álláspontunkat a következő 
napirendi pontban tárgyalandó nyilatkozat is egyértelműen tükrözi. De azért tartottam 
fontosnak ezt elismételni, mert legyen egyértelmű, hogy mi vonatkozik a múltra, mi 
vonatkozik a jelenre, azzal, hogy természetesen a jövő bármit hozhat mindkét 
viszonylatban.  

Amennyiben nincs több kérdés… (Nem érkezik jelzés.), akkor megadnám a szót 
a vendégeinknek. Elnök úr! 

Válaszok 

DR. BRENZOVICS LÁSZLÓ elnök (KMKSZ): Köszönöm szépen. Tehát, hogy mi 
lesz? Ezzel kapcsolatban hallottam egy ukrán elemzőt, azt mondta, két dolgot tudunk 
biztosan, hogy nem tudjuk, mi van, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy valójában 
nem lehet ismerni a célokat, amelyeket Oroszország ezzel az akcióval kitűzött maga elé. 
Azt tudom elmondani, amit ma reggel az orosz külügyminisztérium szóvivője 
elmondott, azt mondta el, hogy ez nem egy háború, hanem egy speciális hadművelet, 
amelynek a célja Ukrajna demilitarizálása és a denacifikációja, itt a nácizmusra utalt; 
és azt mondta, hogy nem akarják sem megszállni Ukrajnát, sem pedig megdönteni a 
politikai rendszert. Ennyit lehet tudni. Hogy a valós célok milyenek, gondolom, majd 
később fog kiderülni. Kétségtelen tény az, hogy Ukrajnának egy jelentős részét már 
megszállás alatt tartják, azonban arról, hogy itt a helyi hatalmat az elfoglalt városokban 
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kicserélték volna valaki másra, erről nem tudunk. Megjelent a színen, nagyon a 
háttérben valahol Janukovics egy nyilatkozattal, de hogy mik a valós célok, azt hiszem, 
majd később fog kiderülni. 

Amit a nyelvi kérdésekről, egyéb dologról kérdezett képviselő asszony. 
Egyetértek elnök úrral abban, hogy ezeket a kérdéseket most zárójelbe kell tenni. 
Nekünk az az elvárásunk a helyi hatalommal szemben, akikkel kommunikálunk, hogy 
akadályozzák meg a kárpátaljai magyarság elleni atrocitásokat. Erre ígéretet kaptunk. 
És van közvetlen csatornánk, Barta József alelnök és képviselő úr napi kapcsolatban 
van a megye kormányzójával, helyben ott vannak az önkormányzatokban a 
képviselőink. Eddig jelentős atrocitásra nem került sor.  

Hogy mi lesz? Nyilvánvalóan itt egy elhúzódó válság van, amely meg fogja 
rengetni Európát és az egész világot is. Azt, hogy mi lesz, majd meglátjuk, de hogy a 
világ nem lesz olyan, mint volt, az teljesen biztos. És itt nemcsak Ukrajnára meg 
Oroszországra gondolok, hanem egész Európára és az egész világra.  

Ami a segélyeket illeti. Itt a magyar külügy, a KKM, amikor ott járt Szijjártó 
Péter és a MÖSZ között olyan megegyezés született, ezek a nagy szállítmányok, amelyek 
mennek be Ukrajnába, azok egy Ungvár melletti hatalmas raktárban helyeződnek el, 
és ezek fölött a helyi hatalom diszponál. És azokat a lyukakat tömik be, amelyek 
Ukrajna nyugati részén vagy pedig keletebbre vannak, de befelé, kelet felé a közlekedés 
már eléggé bizonytalan. Viszont engedélyezik azt, hogy három tonnánál kisebb 
járművek bejöhetnek a határon, könnyített módon, ez gyakorlat, és ezek fölött azok 
diszponálnak, akiknek küldi a magyar küldő fél. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez is 
működőképes. Nagyon sok a felajánlás, és tényleg hálásak vagyunk a magyar 
társadalomnak, hogy így megmozdult ebben a kérdésben. Ezeket a szállítmányokat 
részben a mi támogatásunkkal a határ menti önkormányzatok társulása koordinálja, 
részben pedig egyházi vonalon az általam említett segélyszervezetek kapják ezeket a 
szállítmányokat.  

Mindenki figyelmét felhívnám arra, hogy nagyon köszönjük ezt a dolgot, 
azonban nem kell sietni, mert erre még nagyon sokáig szükség van, és aki tudja, az 
tartalékolja itthon, és később jelenjen meg, mert most bőség van, de lehet, hogy egy 
hónap múlva már a lelkesedés lankad, pedig akkor lesznek azok a dolgok, amelyek még 
nehezebbé teszik a helyzetünket.  

Az orvosságokkal kapcsolatban. Nagy probléma lesz az orvosságok kérdése és az 
olyan betegek gyógyítása, akiket otthon már nem lehet. Ezzel kapcsolatban ma reggel 
fordultunk levélben Kásler miniszter úrhoz, küldtünk orvosságlistát, hogy mire van 
szükség. Orvosokból kialakítottunk egy központot, ahová majd be lehet nyújtani azokat 
az igényeket, amely embereket Magyarországon kell gyógyítani, mert egyébként 
meghalnának az otthoni körülmények között; ebben is folyik a szervezés. 

A későbbiekre mondom azt, hogy Kárpátalja lesz a menekültek egyik fő 
célpontja, a másik Lemberg és környéke, és itt nagyon sok menekült lesz. Most még a 
gazdag emberek távoztak először, most távozik a felső középosztály, és a következő 
héten meg később pedig már azok fognak jönni, akik ellátásra szorulnak, akiknek nem 
lesz pénzük sem élelmiszerre, sem pedig lakhatásra. 

Nagyon egyetértek azzal, amit alelnök úr mondott, hogy tolmácsokra van 
szükség. A jövő héten szeretne felállítani a KMKSZ egy irodát, és ebben megpróbálunk 
összegyűjteni két dolgot: hogy kik vannak itt, és hogy milyen igények vannak a 
munkára. A diákok nagy része átjött, körülbelül ötszáz diák van itt Kárpátaljáról. Erre 
a munkára egyre nagyobb igény lesz, mert mindenütt tolmácsolni kell majd, hiszen a 
későbbiekben Magyarországon is meg fognak jelenni nagyobb számban nem magyar 
menekültek. Akik most bejöttek, azok mennek tovább, mert kapcsolataik vannak 
Nyugat-Európában, Csehországban, Lengyelországban. A későbbiek folyamán azt a 
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mennyiséget Kárpátalja nem fogja elbírni, és emiatt Magyarországon is be kell majd 
őket valahová telepíteni; másrészt olyanok fognak érkezni, akiknek nincsenek 
dokumentumaik. Úgyhogy itt az úgynevezett menekülttáborok felállítása 
Magyarországon egy-két hónapon belül elkerülhetetlen lesz. 

Amit beszéltünk, hogy vásárolnak-e tulajdont: egyelőre bérelnek tulajdont. 
Kárpátalja Ukrajnának a legszegényebb vidéke, ahol sem ipar, sem mezőgazdasági 
terület nincs. Tehát aki be is költözik oda, vásárol is ingatlant, az ott igazából megélni 
majd a későbbiekben nem nagyon tud. Úgyhogy fölmentek az árak, de most még ez egy 
olyan átmeneti dolog, amikor mindenki azt kémleli, hogy hogyan mehetne tovább vagy 
hogyan mehetne vissza. Egészen paradox helyzetek is vannak. Például sokat 
viaskodtunk az ukrán oktatási minisztériummal: az ukrán oktatási minisztérium 
jelenleg a beregszászi főiskolán „lakik”, Orosz Ildikó biztosított nekik szállást, Kijevből 
átjöttek hozzánk.  

A sorozásokkal kapcsolatban: a férfinépesség legnagyobb része eltávozott, vagy 
már kint volt Magyarországon, vagy Csehországban, tehát viszonylag kevés 
férfilakosság maradt Kárpátalján, az első napokban nagyon sokan távoztak. 
Területvédelmi egységeket hoztak létre, amelybe önkéntesen lehetett belépni; be is 
léptek Kárpátalján több ezren. A lakosság egy részében nagyon erős a szembenállás 
vágya, és így önkéntesekből nincs hiány. Sorozás van, ha nem is olyan nagy mértékű, 
mint a ’14-15-ös háború idején, de ahogy megy előre a háború, ez a veszély 
természetesen a későbbiekben fönnáll.  

Jövőképet nem tudok fölvázolni jelenleg. Kétségtelen tény az, hogy a kárpátaljai 
magyarság váza otthon maradt. Ami azt jelenti, hogy ahogy említettük, az egyház 
képviselői közül, a papok közül senki nem ment el; a segélyszervezetek képviselőiből 
senki nem ment el; a polgármesterek és az elöljárók közül egy ember ment csak el, a 
többiek otthon vannak és dolgoznak. A tanárok, óvónők jelentős része is otthon van; az 
iskolák nem működnek, az óvodákat fogják működtetni. Nagyon sokan elmentek a 
kárpátaljai magyarságból, nem tudjuk a pontos számot, de a váza otthon maradt, és ha 
a helyzet úgy alakul, akkor újjá lehet építeni. Tehát nincsenek olyan veszteségeink, ami 
azt jelentené, hogy most már kész, vége, oltsuk le a villanyt, és távozzunk 
valamennyien. Persze, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk.  

Nagyon fontos kérdéseket tett fel elnök úr. Szeretnék néhány érdekességet 
mondani. Ukrajna és Oroszország nincs hadiállapotban egymással. Az oroszok ezt 
speciális hadműveletnek nevezik, nem háborúnak; az ukránok meg nem üzentek hadat. 
S ez az energiaszállítással, a gázszállítási szerződésekkel van kapcsolatban, amelyek 
szerint az oroszok szállítják a gázt Ukrajnán keresztül. Ez a világ legnagyobb gázszállító 
rendszere, amelyet még a hetvenes években az NSZK és a Szovjetunió 
együttműködésében építettek, és a szerződések értelmében aki a vis maiort okozza, 
tehát háborút indított jogi értelemben, annak kell fizetnie a veszteségeket azoknak az 
országoknak, amelyeknek gázt kellett volna kapnia. Tehát sem a ’14-15-ös konfliktus 
idején, sem pedig most egyetlenegy találatot ez az óriási gázvezeték nem kapott. A 
gázszállítások felfüggesztése senkinek sem érdeke; Oroszországnak nem, mert ebből 
most is megy neki a bevétel. Egyébként a szankciók azokat a bankokat, amelyeken 
keresztül az elszámolás folyik, nem érintik. Tehát a gáz megy, a pénz jön be. 
Oroszország fizeti Ukrajnának a tranzitdíjat, pontosan ezekért a gázszállításokért.  

Hogy később mi lesz a dolgok elfajulásával, azt nem lehet tudni. Azt tudni lehet, 
hogy a gázszállítások megszüntetése azonnali katasztrófát jelent Európa és Ukrajna 
számára. Ukrajna számára nemcsak amiatt, hogy ettől a bevételtől elesik, hanem 
amiatt, hogy e nélkül a gázvezeték nélkül, ha nincs benne gáz, nem lehet ellátni az 
ukrán városokat, a lakosságot, sem pedig az ipart gázzal, megszűnik a gázellátás mint 
olyan. 
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Ugyanez vonatkozik az összes többi energiaforrásra is; a kőolajra, amely 
Ukrajnán keresztül jön be Európába, és a gázolajra is. Ezek a szállítások jelenleg 
zajlanak. Természetesen Amerika, amikor úgy döntött, hogy ő ezt felmondja, neki 
könnyebb, mert az ő gáz- és olajszállításuk Oroszországból minimális; bár, azt hiszem, 
az olajszállítás jelentős, és azt az Amerikai Egyesült Államok is meg fogja érezni - ha 
nem egyezik meg Venezuelával. Az amerikai finomítók többsége az Ural gázolajra van 
felépítve, a más, könnyebb gázolajat pedig nem tudja használni. 

Fegyverszállítás. Két fontos dolog van, ami a kárpátaljai magyarságot védi, amit 
Magyarország meg tud ebben tenni. Az egyik az, hogy ne legyen a kárpátaljai 
magyarság ügye kampánytéma; minden rossz szó üt rajtunk vagy üthet rajtunk. A 
másik a fegyverszállítás ügye. Én ezt egyáltalán nem értem, hogy ez miért politikai vita 
tárgya. Nyilván itt olyan dolgokról van szó - és ezt most nem a nyilvánosságnak 
mondom, hanem azt szeretném kérni, hogy ezt bizalmasan kezeljük -, hiszen az ukrán 
vezetés kéri a fegyvereket, az ukrán vezetés kéri azt, hogy a NATO biztosítsa a 
légvédelmet Ukrajna fölött, de itt fölmerül a harmadik világháború kérdésköre ezzel 
kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az orosz elnök másodfokúra emelte az 
atomfegyver-készültséget, utána már csak egy lépés van a dolgok beindítására.  

Másrészt pedig nem vagyok stratéga, bár van katonai végzettségem: 
Magyarországnak 110 kilométeres határa van Ukrajnával, sűrűn lakott területen, amely 
mögött a Kárpátok következik. Hogyan? Be lesz jelentve, hogy hétfőn 12.30-kor a 
lónyai határátkelőhelyen fognak átmenni a fegyverek, és leteszik a raktárban? Ezt 
hogyan gondolja bárki is, amikor erről vitatkozunk? És egyáltalán látjuk azt, hogy azok 
a bravúros bejelentések, amelyeket - megint csak nem a nyilvánosságnak szánom - 
Lengyelország tett a repülőgépek vonatkozásában, másban, abból vajmi kevés valósult 
meg, és gondolom, ami megvalósult, az is titkosan történt. Úgyhogy nem akarok én 
ebben a kérdésben állást foglalni, de én ezt a kérdést rendkívül veszélyesnek és naivnak 
tartom.  

 
ELNÖK: Amikor bizalmas közlést kért az elnök úr, akkor a kamerával jelen lévő 

HírTV-nek szeretnénk a figyelmét felhívni erre a kérésre.  
Köszönjük szépen, elnök úr. És akkor Kalmár miniszteri biztos úr! Rövid választ 

szeretnénk kérni.  
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS miniszteri biztos (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Igen, rövid válaszokat fogok adni. A felmérés, hogy kinek milyen 
szakmája van, és hova tudjuk irányítani munkavégzés céljából az Ukrajnából jövő 
menekülteket: ezzel a KKM nem foglalkozik, én úgy gondolom, hogy ez inkább a 
belügynek és civil szervezeteknek, valamint más minisztériumnak volna a feladata.  

A sorozásról. Aránytalan sorozásról nem kaptunk semmilyen hírt, a hivatalos 
csatornákon sem, sőt a mi csatornáinkon sem, hogy aránytalanul magas volna 
Kárpátaljáról. Köztudott, hogy a kijevi nagykövetségünk Lembergben folytatja a 
tevékenységet, evakuálva lett. 

Ami a nemzeti kisebbségek kérdését illeti: valójában zárójelbe tesszük, nem 
felejtjük el, de most félretesszük, ha a dolgok rendeződnek, akkor visszatérünk rá, 
semmi sincs elfelejtve.  

Letelepedés Kárpátalján. Én úgy gondolom, és ez a saját véleményem, és talán a 
korom és az a tény, hogy Erdélyből származom, ahol életem első 30 évét leéltem, okán 
én azt gondolom, hogy igenis lesznek letelepedések idővel Belső-Ukrajnából 
Kárpátaljára, amelyek viszont az etnikai arányokat meg fogják változtatni. Nekem ez a 
meglátásom. Nehéz lesz a megmaradás, de nyilvánvaló, Magyarország, legalábbis a 
nemzeti kormány meg fogja adni azt a támogatást, amely a megmaradáshoz kell.  
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Az energiaszállítások. Itt nem esett szó arról, hogy az EU-ban nem mi vagyunk 
az egyedüliek, akik azt mondjuk, hogy az energia kérdését vegyük ki a szankciók 
listájából, hiszen Németországnak ugyanolyan probléma, ha nem nagyobb probléma 
az energiaszállítások kérdésköre. Németország is azon a véleményen van, hogy a 
szankciók közül az energetikát ki kell venni.  

Teljesen egyetértek Brenzovics elnök úrral, hogy egyszerűen szólva naiv és 
veszélyes, hogy az újságban tárgyalnak a fegyverszállítások kérdéséről. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a vendégeinknek a válaszokat. A napirendi pontot 

lezárom. 

Az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
P/… számú javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

A 2. napirendi pontunk, amelynek során szívesen látjuk vendégeinket, ha itt 
maradnak velünk: az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
javaslat, döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. (Dr. Gurmai Zita távozik az 
ülésről.)  

A politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat tervezete az ülés megnyitását 
megelőzően a bizottság tagjai részére kiosztásra került. (Dr. Brenner Koloman távozik 
az ülésről.) A tervezet tehát önök előtt van. A vitát megnyitom. Kérdezem 
képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, illetőleg észrevétele a tervezettel 
kapcsolatban, kíván-e valaki hozzászólni. Azt hiszem, ismertettük kellőképpen a 
helyzetet az előző vitában, a magyar álláspontra vonatkozó főbb pontokat is 
ismertettem, tehát én nem kívánom most újból a politikai nyilatkozatnak a részletes 
ismertetését elvégezni. Amennyiben nincsen a szöveg módosítására vonatkozó 
javaslat… (Jelzésre:) Zsigmond Barna képviselő úr! 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nagyon 

sajnálatosnak tartom azt, hogy a baloldal jeles képviselői elhagyták a termet. Ebből azt 
a következtetést próbálom levonni, hogy nem értenek egyet azokkal a felvetésekkel, 
amelyeket a nyilatkozat tartalmaz.  

Én remélem, hogy nem azért mentek el, mert folytatni akarják azt a lejáratást, 
amelyről itt szó esett. Ugyan nagyon elegánsan elnök úr nem említette a neveket és a 
résztvevőket, de egyértelmű, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje tett olyan 
kijelentéseket, amelyekkel veszélybe sodorta a kárpátaljai magyarokat, tehát felelőtlen, 
meggondolatlan, elvtelen megjegyzéseket. Ez a nyilatkozat pont ezeket a kérdéseket 
szeretné tisztázni, hogy - ahogy az elnök úr is mondta - ne legyen kampánytéma a 
kárpátaljai magyarok helyzete.  

Úgyhogy értetlenségemet fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy a baloldal két 
képviselője, Gurmai Zita képviselő asszony és Brenner Koloman képviselő úr elmentek, 
és nem voltak hajlandók részt venni ebben a közös kísérletben, hogy próbáljunk kiállni 
az ukrán nemzet, az ukrán nép és a kárpátaljai magyarok mellett. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A remény hal meg utoljára, tehát 
bízzunk benne, hogy a holnapi napon a magyar Országgyűlés egységesen fogja tudni 
elfogadni ezt a politikai nyilatkozatot.  

A bizottság által történő benyújtásra szeretnék javaslatot tenni. Tehát a Külügyi 
bizottság lenne a benyújtója ennek a javaslatnak. Ki az, aki támogatja, hogy a Külügyi 
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bizottság az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot 
benyújtsa? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Most pedig az előterjesztői képviseletről kell döntenünk, ki képviselje a Külügyi 
bizottságot mint előterjesztő. Tisztelettel jelzem a bizottság tagjai felé, hogy a 
parlamenti eljárás további szakaszaiban szeretném ellátni az előterjesztő képviseletét. 
Ki támogat engem ebben? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Akkor a holnapi nap során a módosító javaslatok 
benyújtására a délelőtt folyamán lesz lehetőség. Délután kerül majd sor az esetleges 
bizottsági ülésünkre. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy amennyiben ez szükséges, 
akkor erre a Klebelsberg Kunó teremben, a félemelet 10.-ben fog sor kerülni, körülbelül 
fél egy körül. És ezt követően várható a TAB ülése is.  

Tisztelt Bizottság! Van-e esetleg bárkinek még kérdése ezzel az eljárással 
kapcsolatban?  

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): A vita a parlamentben mikor lesz?  
 
ELNÖK: Hánykor lesz a vita? (A bizottság munkatársával konzultál.) Három-

négy óra körül várható. Majd holnap ezt már tisztábban fogjuk látni.  
A munkatársaknak: ezzel kapcsolatban van információnk, hogy hány órakor? 

(Közbeszólás: Fél egytől kettőig.) Várható a vita. (Közbeszólás: A TAB-ülés után.) A 
TAB-ülést követően lesz akkor a vita, tehát ez azt jelenti, hogy fél egy és két óra között.  

Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Van-e további kérdése bárkinek is? (Nem érkezik jelzés.) 
Nincsen. Akkor az ülést berekesztem. Még egyszer megköszönöm vendégeinknek, hogy 
itt voltak velünk. Viszontlátásra! (Kalmár Ferenc András: Köszönjük a lehetőséget.) 
Szép napot! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 58 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és Podmaniczki Ildikó  

 


