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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm bizottsági ülésünk résztvevőit a mai 
miniszteri meghallgatáson. Köszöntöm a bizottság alelnökeit, tagjait és természetesen 
nagy tisztelettel köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt 
urat. Köszöntöm Magyar Levente miniszterhelyettes urat és dr. Budai Gyula 
miniszteri biztos urat, illetve kollégáikat, munkatársaikat és mindenkit, aki 
érdeklődik a bizottsági ülés és a miniszteri meghallgatás iránt. 

A tegnapi napon tartottuk bizottságunk első ülését. Tisztelettel köszöntöm 
Molnár Zsolt alelnök urat, aki más bizottságban történő elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni, illetve Tilki Attila képviselőtársunkat, a bizottság tagját, aki 
Zágrábban dolgozott a tegnapi napon nemzetpolitikai ügyekben. Köszöntöm önöket, 
mint a bizottság alelnökét és tagját.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy dr. Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője 
újabb levelet írt bizottságunknak, melyben arról tájékoztatott, hogy az országgyűlési 
törvény szerint az LMP frakcióját május 15-től bizottságunkban tanácskozási joggal 
dr. Keresztes László Lóránt képviselő úr képviseli - köszöntöm képviselő urat - mint a 
bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport megbízott tagja, tehát 
tanácskozási joggal vesz részt a bizottság ülésén. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy bizottságunk 9 fővel határozatképes.  
Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  
Megállapítom, hogy 9 egybehangzó igennel a napirendet elfogadtuk. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt kinevezés 
előtti meghallgatása 

Első napirendi pontunk miniszter úr meghallgatása. Miniszter úr, öné a szó. 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy önök előtt is számot adhatok 
az elmúlt 3,5-4 esztendő során elvégzett munkáról, valamint beszámolhatok az 
elkövetkezendő időszakra vonatkozó tervekről, elképzelésekről is. Mielőtt ezt 
megteszem, engedje meg elnök úr, hogy megköszönjem önnek, önöknek az elmúlt 
időszak együttműködését. Kevés ügyben alakult ki pártokon átívelő nemzeti 
konszenzus az elmúlt években, ha meg kialakult, az általában ezen bizottság 
hatásköréhez volt köthető, és mint minden egyes külpolitikai kérdésben, így a határon 
túl élő magyarokat érintően is a nemzeti egység megléte egy olyan élő és egy olyan 
erőforrás, amelyet mással helyettesíteni nehéz volna. Ezért köszönet jár a bizottság 
kormánypárti és ellenzéki tagjainak is, a jelenlegieknek és az előzőeknek is, hogy több 
esetben is fel tudtuk építeni ezt a nemzeti konszenzust. 

Szeretném talán a legfontosabb kérdéssel kezdeni. Szeretném azt itt önök előtt 
leszögezni, hogy a határon túl élő magyar nemzeti közösségek érdekképviselete a 
magyar külpolitikának ugyanúgy az egyik legfontosabb feladata marad, mint ahogyan 
az volt eddig is. Ahogy eddig sem, úgy ezután sem átalljuk használni a nemzetközi 
politikai eszköztár minden létező eszközét a magyar nemzeti közösségek megvédése 
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érdekében. Minden nemzetközi nyomástól függetlenül minden egyes határon túl élő 
közösséget érintő kérdésben kizárólag a magyar érdeket leszünk hajlandók 
figyelembe venni, és ahogy eddig is, ezután is visszautasítjuk azokat a bántó és 
méltatlan vádakat, amelyek azt próbálják láttatni, mintha a magyar kormánynak a 
határon túl élő magyarokat védő politikáját egy harmadik szereplő vagy harmadik 
szereplők determinálnák. Tehát a következő időszakban is a határon túl élő magyar 
nemzeti közösségekkel kapcsolatban a magyar külpolitika határozott és kemény lesz, 
és minden nemzetközi politikai eszköz használatát számításba veszi.  

Ha megengedik, akkor szeretnék néhány kiemelt kérdésről is tájékoztatást 
adni önöknek, először is a Kárpátalja területén élő magyar nemzeti közösséggel 
kapcsolatban. Szeretném önöknek elmondani azt, hogy Magyarország fenntartja a 
NATO-Ukrajna miniszteri találkozókra és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozóra 
vonatkozó vétóját mindaddig, amíg az ukrán fél jogi garanciát nem ad arra, hogy a 
magyar nemzeti közösség jogait nem sérti meg. Ez praktikusan úgy néz ki, hogy ha 
meg tudunk állapodni az ukránokkal abban, hogy 2023-ig nem hajtják végre az 
oktatási törvény módosítását, és akkor is csak azt hajtják belőle végre, amiben 
megállapodnak a magyar nemzeti közösséggel, és a magániskolákat teljes mértékben 
kiveszik ezen törvény hatálya alól, akkor lehet szó a magyar vétó elengedéséről.  

Az egy átverés, amit jelenleg az ukránok próbálnak elhitetni a nemzetközi 
közösséggel, hogy e törvény végrehajtásának a 2023-ig való kitolása megoldja ezt a 
problémát. Nem, nem oldja meg, mert mondhatnám azt is, másodlagos, hogy mikor 
akarják végrehajtani, ha ugyanazt fogják végrehajtani, s nem elsősorban a végrehajtás 
menetrendjéről szól a vita, hanem a tartalomról szól a vita, és a magyar nemzeti 
közösség jogainak elvétele tekintetében nem tudunk egy centimétert sem hátrálni. S 
ebben az ügyben az Európai Unióval egybevág az elvárásunk: Ukrajnának teljesítenie 
kell a Velencei Bizottság elvárásait, konzultálnia kell a magyar nemzeti közösséggel, 
és már szerzett jogot nem lehet elvenni.  

Ukrajna egy nemzetközi hazugságkampányt is megindított, amelyben 
szerintem egyébként méltatlanul - és igazságtalanul is főleg - azt a látszatot próbálja 
kelteni, hogy a magyar kormány kárpátaljaiakat védő politikája mögött az oroszok 
állnak. És persze lehet, hogy az oroszok most éppen örülnek annak, hogy itt van egy 
ilyen konfliktus, de ez engem nem érdekel; minket nem érdekel, hogy az oroszok, az 
amerikaiak, a kínaiak, senki nem érdekel, hogy mit gondol az ebben a kérdésben 
elfoglalt magyar álláspontról. S a jövőben is, általánosságban tudom mondani: nem 
fognak minket érdekelni harmadik szereplők álláspontjai, ha határon túli 
magyarokról van szó. Mert az lehet, hogy ez valakinek egy geopolitikai kérdés, de 
nekünk meg 150 ezer magyarnak a kérdése, és Ukrajnában a folyamatok tavaly 
szeptember óta nemhogy bizakodásra adnának okot, hanem egyre sötétebb jövőképet 
festenek fel. Mert azok után, hogy az oktatási törvényt módosították, az ukrán 
alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette azt a nyelvtörvényt, amelynek 
értelmében, ha ma egy közösségen belül 10 százalékot tesz ki a kisebbség aránya, 
akkor használhatja a saját nyelvét. A most beterjesztett törvénymódosító javaslatok 
33 százalékra növelnék ezt az arányt. Közben az ukrán elnök benyújtott egy sürgős 
törvényjavaslatot az ukrán törvényhozásnak, amely azt eredményezné, hogy a kettős 
állampolgároktól elvennék az ukrán állampolgárságot. Tehát adott egy ország, 
amelyik azt állítja magáról, hogy az EU-ba és a NATO-ba törekszik, ehhez képest EU- 
és NATO-tagországok állampolgáraitól venné el az ukrán állampolgárságot.  

Ezek alapján én azt gondolom, hogy az ukránok európai és euroatlanti 
integrációs törekvéseinek a hitelessége is minimum megkérdőjelezhető. És azt mi 
soha nem fogjuk elfogadni, hogy egy szövetségen belül, amikor a szolidaritásról 
beszélünk, akkor előbb legyünk szolidárisak egy szövetségen kívüli szereplővel, mint a 
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szövetség tagjaival. És azt sem fogjuk tudni elfogadni soha, hogy miközben egy 
hónapon belül kétszer robbantják fel a kárpátaljai magyarok képviseletét ellátó 
szervezet székházát, addig a NATO- és EU-tagországok egy hangot nem mondanak 
erről a kérdésről. Hát micsoda szolidaritás ez?  

A mi álláspontunk itt mindenfajta nemzetközi nyomástól függetlenül az, hogy 
Ukrajna nemcsak kétoldalú kötelezettségeit szegi meg jelenleg kisebbségvédelmi 
ügyekben, hanem nemzetközi kötelezettségeit is. Ugyanis Ukrajna a NATO felé 
minden évben egy úgynevezett annual national plant, tehát egy éves nemzeti tervet 
vállal, és a tavalyi évre vonatkozóban azt vállalta, hogy a nemzeti kisebbségek 
jogainak tiszteletben tartását folyamatosan fejlesztik. Szerintem ezek az intézkedések 
nem ebbe az irányba mutatnak. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nemcsak a 
magyar nemzeti közösséget, hanem a NATO komolyságát is védjük azzal az 
álláspontunkkal, amelyet a NATO-ban képviselünk, amelyet úgy általában a 
nemzetközi politikában képviselünk. Tehát azt szeretném leszögezni, hogy a 
kárpátaljai magyar nemzeti közösséggel kapcsolatban nem kívánunk meghátrálni.  

Szeretnék önöknek tájékoztatást adni egy neuralgikus pontról a magyar-román 
kapcsolatokban is, két kérdésről; mind a kettő Marosvásárhelyhez kapcsolódik. 
Nemrégiben jártam Marosvásárhelyen, ahol a Katolikus Líceumba járó vagy járt vagy 
remélhetőleg járó gyermekek szüleivel, a megyei vezetőkkel, a tantestület tagjaival 
találkoztam. Ott jelenleg még egy kapu nyitva van, van egy jogi lehetőség arra, hogy a 
marosvásárhelyi Katolikus Líceum működése szeptembertől meg tudjon kezdődni. 
Korábban a román parlament elnöke, a román Szociáldemokrata Párt vezetője, aki 
különböző jogi okok miatt nem lehet ma Románia miniszterelnöke, azt az ígéretet 
tette a magyar miniszterelnöknek nyilvánosan, hogy ezt a kérdést ő meg fogja oldani. 
Ennek megfelelően a román törvényhozás két háza az ehhez szükséges döntéseket 
meg is hozta, csak aztán a román alkotmánybíróság - ellenzéki kezdeményezésre - ezt 
felülírta. Jelenleg zajlik a román oktatási törvény módosítása - ellentétben az 
ukránnal, itt velünk egyeztetve -, abba az irányba, hogy a román oktatási miniszter 
egy saját határozattal tudjon létrehozni egy intézményt. Ha ez a törvénymódosítás a 
jelenleg megállapodott menetrendnek megfelelően tud végigmenni, akkor megvan a 
jogi lehetőség arra, hogy a miniszter határozatával létrejöjjön a Katolikus Líceum, 
még úgy, hogy szeptembertől működni tudjon. Amennyiben ez a jogalkotási folyamat 
nem megy végbe, akkor abban maradtam az RMDSZ elnökével, hogy akkor végig kell 
gondolni, hogy ezzel kapcsolatban milyen magatartás-változtatásra van szükség a 
magyar kormány részéről.  

Ugyanez vonatkozik a marosvásárhelyi orvostudományi egyetemmel 
kapcsolatban létrejött fúzióra, ahol az RMDSZ elnöke tárgyalt a létrejövő nagy 
egyetemnek a rektorával, aki a magyar nyelvű képzéssel kapcsolatban nem az 
elsorvasztás irányába kívánja vinni a dolgokat a saját nyilatkozata szerint. Az RMDSZ 
elnöke folyamatosan egyeztetésben van a tanári kar magyar tagjaival, és azt kérte, 
hogy még néhány fejleményt hadd várjanak meg, és amennyiben létrejön egy 
tárgyalási folyamat, akkor ahhoz pozitívan viszonyuljunk, támogassuk; ha nem, akkor 
kér majd más típusú fellépést. De itt is én arra az álláspontra helyezkedem, hogy 
megvárom, milyen kéréssel állnak majd elő az RMDSZ vezetői felénk.  

S még egy ügyet szeretnék idehozni, Szlovákia vonatkozásában. Ebben a 
bizottságban az elmúlt években többször vitattuk azt a kérdést, hogy akkor most a 
szlovákokkal hogyan áll a kétoldalú kapcsolatrendszer. Többször előjött itt az a 
stratégiai kérdés, hogy mi a helyes: ha egy kétoldalú kapcsolatrendszer minden eleme 
további fejlesztésének az előfeltételéül szabjuk meg bizonyos kisebbségi kérdésekben 
való előrelépést - ez is egy legitim stratégia -, vagy azt mondjuk, hogy a rendkívül 
nehéz kisebbségi kérdésekben az előrelépést akkor látjuk inkább esélyesnek, ha közös 
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sikertörténeteket építünk, amelyek aztán egy bizalmi alapot raknak le, és amelyre 
ráállva a jelenleg még reménytelennek tűnő kérdéseket is talán meg tudjuk oldani. 
Szlovákiával kapcsolatban ez utóbbi stratégiát választottuk: hidat építünk, a szó 
szoros és átvitt értelmében is; tehát hídépítés zajlik, a gázvezetékrendszerünket 
összekötöttük, harmadik számú kereskedelmi partnerünkké váltak, összekötjük a 
magasfeszültségű áramvezeték-rendszereinket, és így tovább, és így tovább.  

Ugyanakkor az is világos, hogy a kisebbségi ügyekben lassabban haladunk 
előre, mint a saját ízlésünk azt diktálná. De haladunk előre. A közelmúltban lehetővé 
tették a magyar nyelv használatát a polgári peres eljárásokban; megindult a vasúti 
kétnyelvűség, amiről sokat beszéltünk ebben a bizottságban, hogy írják már ki 
magyarul is a vasútállomásokon a települések nevét; a szlovák kormány meghozta azt 
a döntését, amelynek nyomán a magyar kisiskolák fent tudtak maradni, megnövelt 
költségvetési támogatáson keresztül. Tehát igazságtalan lenne és méltánytalan is a 
részünkről azt mondani, hogy nincs előrelépés. Ugyanakkor azt is világosan látni kell, 
hogy ez az ízlésünknél azért lassabb. Ugyanakkor a szlovákokkal kötött stratégiai 
együttműködésnek több a pozitívuma szerintem, mint amint azt előzetesen vártuk 
volna.  

Szeretnék önöknek beszámolni arról, hogy az elkövetkezendő időszakban is 
hangsúlyosan tekintünk a határon átnyúló gazdaságfejlesztési programokra. Mi azt 
gondoljuk, hogy a magyar nemzetpolitikának az kell hogy legyen a célja, hogy a 
magyar nemzeti közösségeket helyben, a lakóhelyükön megerősítse, és ennek 
nemcsak politikai, hanem gazdasági lába is kell hogy legyen. Ebben a bizottságban 
többször beszámoltam már önöknek a határon túli gazdaságfejlesztési 
programjainkról. Ha megengedik, most a legutóbbi bizottsági megjelenésem óta eltelt 
időszakról egy rövid összefoglalót szeretnék mondani, amiből aztán következnek az 
elkövetkezendő időszakra vonatkozó tervek is.  

Összességében 31 086 pályázót támogattunk a határon túli gazdaságfejlesztési 
programokkal. Ezek a pályázók összesen 43 milliárd 320 millió forintnyi támogatást 
nyertek el. E támogatások következtében 82 milliárd 410 millió forintnyi beruházás 
jött létre magyar vállalkozók által a határon túli területeken. Ezáltal több ezer magyar 
ember számára teremtettünk munkahelyet, és több ezer magyar család számára 
biztosítottuk a megélhetés lehetőségét a határon túli területeken is. Hiszem azt, hogy 
a magyar nemzetpolitikának ez célja kell hogy legyen, hogy gazdaságilag megerősítse 
a határon túl élő magyar nemzeti közösségeket. Jelenleg egy 19,8 milliárd forintos 
keret áll rendelkezésre a további támogatások kifizetésére. Ezt a programot a magyar 
kormány a jövőben is folytatni kívánja. Szeretnék beszámolni önöknek arról, hogy a 
vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében március 28-án születtek meg a 
legutóbbi támogatói döntések, melynek keretében 31 nyertes pályázó számára nyílt 
lehetőség 156 hektárnyi termőterület megvásárlására, s az 50 ezer és 500 ezer euró 
közötti mezőgazdasági és ipari beruházási projektek közül 166-ot tudtunk támogatni. 
Ők összesen 4,2 milliárd forint támogatást nyertek, amellyel összesen 12,5 milliárd 
forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban 604 új munkahellyel párhuzamosan.  

Február 22-én kiírtuk az 5. pályázati kört is Vajdaságban, amelyen 8 pályázati 
kiírás van. Ez mind mezőgazdasági integrátoroknak van, olyan kisvállalkozók 
pályázhatnak itt, akik a korábbi nagyvállalati pályázat nyerteseivel integrátori 
szerződéseket kötöttek. Június 15-én zárul le ez a pályázat, gondolom, a bizottság, ha 
itt bizalmat kapok, sort kerít majd a meghallgatásaimra menet közben is, akkor erről 
már majd be tudok önöknek számolni. 

A kárpátaljai gazdaságfejlesztési program kapcsán szeretném önöket 
tájékoztatni arról, hogy áprilisban megnyitottuk a pályázat lehetőségét az 50 millió 
forintos beruházási értéket meghaladó, munkahelyteremtő mezőgazdasági, vállalati 
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és ipari beruházások számára. Itt összesen 113 pályázat érkezett be 20 milliárd 
forintnyi támogatási igénnyel. 6 projektet választottunk ki az első körben, ezeknek a 
hitelbírálata már folyamatban van. 

A muravidéki gazdaságfejlesztési program volt az első olyan program, amely 
európai uniós tagországban valósult meg, úgyhogy itt le tudtuk mérni azt is, hogy a 
program EU-kompatibilis-e. Az. Ez jó hír. Az újra megnyitott pályázati lehetőség a 
mezőgazdaság és a vállalkozásfejlesztés kategóriájában összesen 184 pályázatot tud 
felvonultatni, ezek közül 159-et támogattunk 450 millió forint értékben. 

A drávaszögi, tehát horvátországi gazdaságfejlesztési programnál február 12-én 
nyitottunk meg három új pályázati kategóriát mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés és 
turizmus kategóriákban. Itt most a döntési szakaszban vagyunk, március 20-án jártak 
le a határidők. 

Az erdélyi gazdaságfejlesztési program összege egymilliárd forint volt. Első 
körben 520 pályázót tudtunk támogatni, és Marosvásárhelyen februárban alá is írtuk 
a támogatási szerződéseket, a kifizetésre márciusban és áprilisban sor is került. 

Végül a felvidéki gazdaságfejlesztési programot szintén egymilliárd forinttal 
indítottuk el, ezt menet közben ötmilliárd forintra növeltük. Összességében 2375 
pályázó regisztrált, és 1521 pályázatot tudtunk támogatni 5,4 milliárd forint értékben 
- ezt majd a költségvetés ki fogja igazítani -, itt 664 mezőgazdasági pályázó és 857 kis- 
és közepes vállalkozás pályázott összességében. A nyertes pályázók kiértesítése 
megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 

Tehát szeretném jelezni, hogy a határon átnyúló gazdaságfejlesztési 
programokat folytatni fogjuk az elkövetkezendő időszakban is, tekintettel arra, hogy a 
magyar közösség helyben való megmaradásának ez az egyik legfontosabb garanciája.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szívesen válaszolok minden 
kérdésre, ami az elkövetkezendő időszakra vagy az elmúlt időszakra vonatkozik, és 
tisztelettel kérem ennek a bizottságnak az együttműködését, segítő együttműködését 
az elkövetkezendő esztendőkben is, amennyiben kitüntetnek a bizalmukkal. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr tájékoztatóját. Akkor most a bizottság 

tagjaié a szó. Azt szeretném kérni, hogy miután miniszter úr innen egy következő 
meghallgatásra megy, egy körben tegyük fel a kérdéseinket, illetve mondjuk el a 
véleményünket.  

Tisztelt Bizottság! Önöké a szó, tessék parancsolni! (Jelzésre:) Szávay 
képviselő úr! 

Hozzászólások 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszöntöm tisztelettel 
miniszter urat, államtitkár urat, vendégeinket. Hadd kezdjem akkor én is az ukrán 
helyzettel meg az oktatási törvénnyel, ezt emelte ki miniszter úr. Nagyra értékeljük és 
számos más ellenzéki párttal szemben mi igenis jónak, helyesnek és megfelelőnek 
tartjuk azt az utat, amit a kormány azzal kapcsolatban választott, ahogy erre a 
helyzetre utólag reagált, és most ezt minden nemzetközi fórum előtt fenntartja, 
legyen szó akár a NATO-vétóról vagy bármi másról, és ezt nem győzöm elégszer 
aláhúzni. De azért azt szeretném hozzárakni, hogy ezzel együtt is, vagy utólag is jónak 
és helyesnek tartja-e miniszter úr azt a hozzáállást, amit a magyar külpolitika mind az 
ön, mind Martonyi János vezetésével követett, amely ezekről a kérdésekről egészen 
addig nem volt hajlandó nyilvánosan beszélni, ameddig a baj be nem következett, 
hanem az Ukrajnával való jó viszonyt, az európai integráció segítését és Ukrajna 
területi épségét tartottuk a legfontosabbnak, még ilyen nyilatkozat is volt annak 
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idején. Hozzáfűzve azt, és kérem, hogy ezekre nagyon figyeljünk oda a jövőben, hiszen 
most minden az oktatási törvényről szól, de asztalon van egy állampolgársági törvény, 
asztalon van egy nyelvtörvénytervezet, ami még egy piaci kofának is megtiltaná 
konkrétan, hogy ne az államnyelven beszéljen, és asztalon van egy regionalizációs 
tervezet, ahol majd trükközni lehet a többségi-kisebbségi arányokkal az összevont 
településeken. Ezek egyikéről se mondtak még le egyelőre az ukránok.  

Gazdaságfejlesztési programok: ezek nyilván kiváló és hiánypótló 
kezdeményezések, ezekről sok alkalommal beszéltünk, nem szeretném ezt 
különösebben kihangsúlyozni ismételten, bár fontos. Köszönöm az ezzel kapcsolatos 
friss tájékoztatásokat, ezt azért érdemes volt hallani. Annyit hozzátennék itt is, amit 
elmondtam Semjén miniszter úrnak is, és próbáltam ez ügyben párbeszédet folytatni 
államtitkár úrral is, a múltkor a parlament ülésén nem igazán sikerült, de most, hogy 
túl vagyunk a választásokon, remélem, hogy ez ügyben egy kicsit tudunk majd más 
hangnemet fölvenni, főleg, hogy miniszter úr is azzal kezdte az itteni bemutatkozását, 
hogy a közös ügyekre való helyezkedés és az egyetértés fontossága. Ez rajtunk nem 
fog múlni szerintem a jövőben sem. 

Magyar alkalmazottak, magyar feliratok, magyar termékcsomagolások és 
egyebek, erről többször volt már szó, ezt szeretném ismét sürgetni, továbbra is úgy 
látom, hogy van még ez ügyben mozgástér. Semjén miniszterelnök-helyettes úr 
tegnap úgy fogalmazott, hogy ő lát erre lehetőséget, hogy a magyar állam ilyen 
ügyben, azt hiszem, úgy mondta, hogy finom presszióval élhessen akár ezeknek a 
pályázatoknak a segítségével is, ezt mindenképpen tegyük meg.  

A Minority SafePackről egy szót szóljunk! Ez szerintem egy nagyon fontos, 
nagyszerű kezdeményezés volt, és valóban egy nagyon komoly egység tudott 
felsorakozni e mögé. Majdnem baj lett a végén, de jó volt látni azt a példás összefogást 
mind Magyarországon, mind határon túl, illetve hogy a magyar állam, illetve a 
Rákóczi Szövetség vagy a kormány és a Rákóczi Szövetség e mögé odaállt. Kövessük 
továbbra is figyelemmel ennek a sorsát! Ugyanakkor ehhez hozzá kell tenni, hogy a 
Minority SafePack hiába kiváló a kisebbségi jogok szinten tartása vagy bővítése 
tekintetében, nyilván az autonómiával kapcsolatosan, a területi vagy kulturális 
autonómiával kapcsolatban ez nem tartalmaz előrelépéseket, ezt pedig én komoly 
hiányosságának látom a magyar kül- és nemzetpolitikának az elmúlt évek során. 
Valahogy ezekről a kérdésekről csak itthon beszélünk, nemzetközi fórumokon sokkal 
kevésbé. Az kevés, hogy itthon elmondjuk, hogy ami másoknak jár, az nekünk is jár, 
nem kérünk kevesebbet, mint Európában mások, de jó lenne látni, ha ez mondjuk a 
nemzetközi színtéren is határozottabban megjelenne a magyar diplomáciában és a 
magyar nemzetpolitikában, akár olyan konkrétumok formájában is, ami elfeledni 
tűnik, és akkor most menjünk át Délvidékre meg egy-két konkrét témára.  

A szerbek egy páratlanul széles autonómiát harcoltak ki a Koszovóban maradt 
szerbek számára. Számomra érthetetlen módon a magyar kormány ezzel az üggyel 
továbbra sem foglalkozik és semmilyen ezzel kapcsolatos elvárást Szerbia felé nem 
támaszt. Én értem, hogy nagyon jó a barátság most Vučić elnök úrral, a Haladókkal, 
meg koalíciós kormány van és egyebek, de azért ettől még nem kellene dolgokat 
föladni, főleg nem elegánsan átlépni a magyarság számára sérelmes és érzékeny 
ügyek fölött. Ha Szerbia ilyen széles jogokat kivívott a saját nemzeti közössége 
számára, akkor úgy gondolom, hogy ezt mi is megtehetjük. Mi továbbra is egyébként 
azt mondjuk mindenféle jó kapcsolattal és jó viszonnyal együtt, hogy mind a szerb, 
mind az ukrán uniós csatlakozást csak bizonyos feltételek megléte esetén tudjuk 
támogatni.  

És akkor itt van a nemzeti tanácsok ügye, miniszter úr, erre most térjünk 
vissza. Önök elegánsan elkenték ezt a történetet. Amikor legutóbb ön itt járt, akkor én 
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említettem azt, hogy ez ügyben mind a Magyar Mozgalom, mind a VMDK kifejezte az 
aggodalmát és meg is keresték önt egy levélben. Akkor erről ön még nem tudott, 
utánanéztek, beadtam egy írásbeli kérdést, kaptam is rá korrekt választ. Csakhogy a 
helyzet azóta már nem ez, miniszter úr. Ön azt írta akkor a válaszában néhány 
hónappal ezelőtt, hogy ahogy ez a törvény a szerb parlament elé kerül, akkor az - azt 
hiszem, valahogy úgy fogalmazott -, bízik benne, hogy minden fél számára 
megnyugtató megoldást fog jelenteni. Nem így van. Szeretném hangsúlyozni, 
rendkívül erőteljesen hangsúlyozni, miniszter úr, hogy a nemzeti tanácsok jogköreit 
szűkítik most Szerbiában, és ezzel kapcsolatban egy árva szót a magyar diplomáciától 
nem hallhattunk. A VMSZ számára pedig, úgy néz ki, hogy fontosabb a koalíciós 
partner jóindulatának a megőrzése, mint az ezekkel az ügyekkel való foglalkozás. 

Egészen konkrét kérdésekről van szó egyébként, konkrétan a nemzeti tanácsok 
jogköreit négy fő kérdésre leszűkítik: a tájékoztatás, az oktatás, a kultúra és a 
nyelvhasználat. Semmilyen más témában már azok a jogosultságok, amelyek 
korábban megvoltak, nem lesznek meg a magyar nemzeti közösség irányában, holott 
a magyar nemzeti közösséget más jellegű kérdések is érintik. Gondoljanak például 
csak a hitéletre, kedves képviselőtársaim, vagy akár a sport- és az ifjúságpolitikára; 
ezzel kapcsolatban jogköröket veszít el a nemzeti tanács. Egyébként tizenvalahány 
nemzeti tanács van összesen Szerbiában, ezek közösen fordultak hét pontban a szerb 
kormányhoz, az aggodalmaik egyikét sem teljesítették. Ezzel kapcsolatban én úgy 
gondolom, hogy valamilyen fellépésre szükség lenne.  

S itt egy általános megjegyzést hadd tegyek. Annak hangsúlyozásával, hogy 
fontos dolog a környező országok kormányaiban részt venni, én nem gondolom, hogy 
a budapesti kormánynak mindenben és feltétlenül azt az álláspontot el kell fogadnia 
vagy elégségesnek kell tartania, amit egy kormányban részt vevő magyar párt 
képvisel, az ő mozgástere ugyanis lényegesen kisebb. Én úgy látom, hogy ezekben a 
kérdésekben azonban mi soha nem szoktunk mást mondani, legyen szó a nemzeti 
tanácsok jogkörének szűkítéséről, legyen szó egy magyarellenes ünnepnek a 
bevezetéséről, most november 25-éről, vagy legyen szó arról, hogy a VMSZ nem emeli 
föl a szavát az ellen, hogy magyar településekre koszovói szerb cigányokat telepítenek 
be, most éppen Martonosra háromszázat. Ez egy migráció, hogy most közkeletű 
példával éljek. Megértem azt, hogy a VMSZ-nek ez ügyben szűkebbek a jogkörei, de 
úgy gondolom, talán Budapestnek kicsit tágabbak. Nem biztos, hogy mindenben 
elégségesnek kell önöknek tartaniuk azt a politikát, amit egyébként a délvidéki 
szövetségesük annak tart. 

Még Kárpátaljára visszatérve egy pillanat erejéig, sokszor volt már erről szó. A 
húsvéti ünnepek alatt megint kritikussá vált a határátkelés helyzete, négy-öt órás 
sorok voltak. Egész biztosan tudom, mert a családomat is érintette, két kisgyerekkel 
ennyit kellett várni. De ugyanakkor, hogy ezt a kérdést lehet kezelni, azt jól mutatja, 
hogy amikor a választások voltak, akkor hirtelen meg lehetett oldani ezt a kérdést: 
kinyitották az összes olyan határátkelőt, amelyik korábban nem volt nyitva, hosszított 
nyitvatartással, pluszembereket levezényeltek, annak érdekében, hogy a szavazók 
könnyebben át tudjanak jönni a határon. Tehát ha szándék van rá valamilyen okból, 
akkor ezek szerint csak lehet valamit kezdeni ezzel az üggyel. Én ezt akkor is 
szeretném elmondani, hogy tudom, ez nem elsősorban az ön hatásköre, miniszter úr, 
de úgy gondolom, ebben a bizottságban egy ilyen meghallgatásra ez ideillik.  

Ukrajna kapcsán azt még hadd kérdezzem meg, arra lát-e esélyt, miniszter úr, 
hogy valami azokból az ígéretekből, amelyet Porosenko elnök úr a KMKSZ felé és 
egyébként a magyar kormány felé is megtett annak idején, magyar többségű járás, 
választókerület, közigazgatási körzet, ezek a kérdések végképp elsüllyedtek már, vagy 
önök ezt valamennyire még napirenden tartják; van-e egyáltalán remény arra, hogy 
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ezekből az ígéretekből lesz valami, vagy ezt már rég meghaladta az idő, és valami 
másban kell gondolkodni? 

S ha már Kárpátalján vagyunk, a szolidaritás kapcsán, és visszatérve miniszter 
úr bevezető pozitív gondolatához, én is azzal szeretném befejezni, annak a 
megerősítésével. Ugye, a szolidaritást kérte számon a szövetségesein miniszter úr. 
Hadd kérjem azt is, hogy egy új ciklust kezdve - és erről beszéltünk tegnap Semjén 
miniszter úrral is -, amikor azért több szempontból tiszta lappal tudunk indulni, és 
ismerve miniszter úrnak az ez iránti véleményét, elkötelezettségét, illetve a 
kormánytagok átlagához képest nagyobb kompromisszumkereső képességét és 
igényét, hadd kérjem, hogy ezen az úton induljon tovább, és legalább a legfontosabb 
nemzeti ügyekben próbáljuk meg, nemcsak itt, ebben a bizottságban, hanem úgy 
általában, magasabb szinten, a parlamentben vagy akár a sajtóban is, mondjuk, nem 
föltétlenül kétségbe vonni egymásnak a jó szándékát és a nemzeti elkötelezettségét. 
Mert ha ezt nem tesszük meg vagy ezeket a köröket megspóroljuk, akkor több időnk 
és lehetőségünk marad fontosabb ügyekről beszélni, illetve jobban együttműködni. 
Jelzem ezt például annak kapcsán is, hogy a választásnak megvoltak a tanulságai, 
nyilván az ellenzéknek is ebben voltak hibái, meg olyan kérdések, amelyekkel nem 
biztos, hogy úgy vagy olyan módon kellett volna foglalkozni, ahogy azt megtette. De 
úgy gondolom, érdemes lenne, ha azért a kormányzati kommunikáció kicsit 
visszavenne abból, hogy az ellenzékből mindenkit hazaárulónak, a nemzet és a 
határon túli magyarság ellenségének próbál beállítani. És mondjuk, legalább 
informálisan reagálna az olyan túlkapásokra, mint amikor a KMKSZ-nek az egyik 
vezetőségi tagja azzal gyanúsítja nyilvánosan a Jobbikot, hogy mi gyújtattuk fel a 
székházukat; Darcsi Karolina volt ez az interneten. Nem kell nekünk mindenkivel 
jóban lenni vagy együttműködni, de valamilyen szempontból próbáljuk azért 
visszafogni saját magunkat! Mert amikor ilyeneket vágunk egymáshoz, az szerintem 
mindenféle politikai épeszűségen és éleslátáson túlmutat. 

Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok miniszter úrnak. Nem kívánok még 
egyszer megszólalni, úgyhogy itt jelzem, hogy előre megköszönöm, ha a szokásos 
részletességgel fog válaszolni a kérdéseimre. (Szijjártó Péter: Persze.) Annyit 
jeleznem kell, mindig el szoktuk mondani, hogy milyen könnyű helyzetben vagyunk 
az ellenzékben, mert magunk tudunk dönteni arról, hogy kit tartunk alkalmasnak és 
kit nem, mondjuk, egy nagykövetjelölti kinevezésnél. Ez most ebben az esetben nem 
így van, ezt kell jeleznem miniszter úrnak, hogy frakciódöntés köti a szavazásunkat, 
függetlenül attól, amit elmondtam, és amit ön válaszolni fog. De ettől függetlenül 
várom nagy tisztelettel a válaszát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Én egy olyan választókerületnek vagyok az 
országgyűlési képviselője, amelyik északon több folyamkilométeren Felvidékkel, 
Kelet-Felvidékkel, keleten Kárpátaljával, délen-délkeleten pedig 15 kilométeren a 
Partiummal határos, tehát gyakorlatilag a miniszter úr által említett problémák 
hatványozottan jelentkeznek a választókerületemben. 

Én megkérdeztem a Külügyi bizottságban is és most is meg fogom kérdezni, 
hogy ha a nyilván bonyolult ukrán-magyar viszonyt figyeljük, mikorra várható és 
várható-e a közeljövőben a Nagyhódos-Nagypalád közötti határátkelőhely 
megnyitása. A Partiumban a Szatmárnémeti megközelítését segítő Zajta-Peleske és 
Garbolc-Szárazberek közötti útszakasz megnyitásában, illetve állandóvá tételében is 
kérném szépen a segítséget. Ez a szatmári térség számára mindenféleképpen fontos.  
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Mivel a szomszéd térség képviselője vagyok, én azt javaslom, képviselő úr, azt 
megemlítette, hogy a választások után vagyunk, és a választásoknak vannak 
tanulságai. Az egyik legfontosabb tanulság, higgye el - egyéni győztesként 
mondhatom, és hatodik eredményt értem el az országban, tehát higgye el, hogy azért 
van alapja -, hogy az internet nem az a fórum, ami alkalmas arra, hogy 
megharagudjunk, és alkalmas arra, hogy egymást hátba veregetve elhiggyük 
magunkról, hogy milyen jól dolgozunk. Úgyhogy én nem hiszem, hogy egy internetes 
beírásért, mondjuk, a KMKSZ sajtósát feltétlenül támadni kellene. (Szávay István: 
Én meg úgy gondolom, hogy igen, képviselő úr!) Elnök úr, nem tudom, mi a rend. 
Ha én beszélek, akkor… 

 
ELNÖK: Ez a rend, így van. (Szávay István: Elnézést.)  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Tehát úgy gondolom, más hangnemet kellene 

felvenni - idézem önt, képviselő úr. Szomorúan látom, hogy eltelt több mint egy 
hónap, és Kárpátalja vonatkozásában pont ön ott folytatja, ahol abbahagyták. 16 200 
szavazatkülönbség volt a Jobbik és énköztem, képviselő úr. Úgyhogy hagyjuk már ezt 
a szavazóknak a szállítását, meg amiről beszélt itt! (Szávay István: Én nem beszéltem 
a szavazók szállításáról.) Képviselő úr, hagyjuk már ezt! Én úgy gondolom, hogy 
ezen már túl vagyunk. Pontosan olyan embertől, akinek a felesége kárpátaljai, kicsit 
más véleményt várnánk. És higgye el, a szomszédban élek, a történelem nem akkor 
kezdődött számomra, amikor képviselő lettem, és a kárpátaljai magyarság segítésével 
kapcsolatban a Fidesznek kritikát felróni nem ildomos.  

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolának a történetét, ha végignézi, akkor 
azért látja, hogy milyen véleményt fogalmaztunk meg a kárpátaljai magyarsággal 
kapcsolatban. Sokkal jobb lenne, ha az eredményekre koncentrálnánk, sokkal jobb 
lenne, ha az Egán Ede-program hasznáról beszélnénk és sokkal jobb lenne, ha arról 
beszélnénk, hogy a választások után több mint egy hónappal felejtsük már el a 
konfliktusokat, és tényleg próbáljunk arra koncentrálni, hogy a magyar kormány 
miniszterelnök úr vezetésével igenis azon fáradozik, és a nemzetközi fórumokon mi 
képviselők is, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a kárpátaljai magyarok a 
térségükben normálisan, tisztességesen tudjanak élni.  

Tehát két kérdésem volt, a két határ. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Fönntartva egy olyan sorrendet, hogy 

ellenzéki-kormánypárti, Keresztes László képviselő úré a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívottakat, miniszterjelölt urat és köszönöm 
szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok mint a bizottságnak nem szavazati joggal 
jelenlévő tagja az LMP képviseletében. 

Nagyon egyetértek azzal a bevezető gondolattal miniszterjelölt úrtól, hogy a 
nemzetpolitika egy olyan terület, ahol mindenképpen törekedni kell a nemzeti 
konszenzusra, és itt felül kell emelkedni a pártpolitikai logikán és a pártérdekeken. 
Én azt gondolom, hogy ez működik is, tehát nagyjából a magyar politikában ez 
működik is, talán egy ellenzéki pártot tudok mondani, aki nem tartja magára 
érvényesnek ezt a rendkívül fontos feltételt. Én magam új országgyűlési képviselő 
vagyok, de nem idegen tőlem ez a terület. Három évig szolgáltam a nemzeti érdekeket 
az EU Régiók Bizottságában, és elmondhatom, hogy ez egy kicsit más politikai terep, 
de ott is meg tudott ez valósulni valamennyi ellenzéki szereplő és kormánypárti létező 
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szereplő részvételével. Ebben egységesen tudott fellépni a nemzeti delegáció is, ezért 
azt gondolom, sikerült is fontos eredményeket elérni.  

Összességében azért mégis meg kell fogalmaznom néhány kritikát, és néhány 
kérdést is szeretnék föltenni miniszterjelölt úrnak a nemzetpolitika vonatkozásában. 
Mi sokszor elmondtuk sok fórumon - most nem szeretnék erről hosszasan beszélni -, 
hogy alapvetően hibás elképzelésnek tartjuk a külügyek és a külgazdaság 
összevonását, mert azt gondoljuk - ez meg is mutatkozott az elmúlt időszakban -, 
hogy ez nagyon súlyos hatással volt a diplomácia minőségére és nagyon súlyos 
hatással volt a tekintetben, hogy a magyar kormány igen erőteljesen elszigetelődött, s 
tulajdonképpen sok tekintetben elveszítette szövetségeseit, és nincs lehetősége, én 
úgy látom, alapvető szemléletváltás nélkül arra, hogy ezekben a nagyon fontos 
nemzetpolitikai kérdésekben komoly, erőteljes szövetséget tudjunk magunk mellé 
gyűjteni. Tudjuk azt - jellemzően politikáról beszélünk -, hogy a legfontosabb cél az, 
hogy a határon túli magyarok érdekeit képviselhessük, jogait meg tudjuk hatékonyan 
védeni, ez pedig akkor működhet hatékonyan, ha vannak erőteljes szövetségeseink 
ebben a kérdésben. Tehát a kérdésem az, látva azt, hogy igazából szemléletváltásra 
nem készül a kormány az új ciklusban, hogy milyen módon tudja megerősíteni ezt a 
fajta hátországot, milyen módon tudja saját erejét megerősíteni a tekintetben, hogy 
komolyabb eredményeket lehessen elérni, mert látszik, hogy vannak olyan kritikus 
kérdések, amikben sajnos nem sikerült érdemi lépést tenni. 

És akkor egy kicsit konkrétan: Ukrajnáról szó esett, Kárpátaljáról, az ukrán 
kormány elképzeléseiről, törvényjavaslatairól, ezt is egyébként nagyon keményen 
vettük a Régiók Bizottságában, és ezzel kapcsolatban sikerült is közösen egy javaslatot 
elfogadtatnunk a kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogai kiharcolása 
érdekében. Ez végül be is került a keleti partnerség csúcstalálkozóját követően a 
záródokumentumba, ezt fontos eredménynek tartottuk, ez is egy közös, pártokon 
átívelő munkának volt az eredménye, amúgy az én előterjesztésemként került a 
testület elé. De itt én arra szeretnék konkrétan rákérdezni, hogy kire számíthat ebben 
a küzdelemben a magyar kormány, gondolok itt alapvetően Lengyelországra. Én azt 
tapasztaltam ott a Régiók Bizottságában, annak ellenére, hogy igen erőteljesen 
érintett Lengyelország ebben a kérdésben, de más utat jár és nem igazán partnere a 
magyar kormánynak. Hogy látja ezt miniszterjelölt úr, hogy milyen módon lehetne 
egyfajta ilyen erőteljes szövetségest bevonni ezekbe a komoly ügyekbe? Most itt 
előtérbe került a nyelvtörvény kérdése is az oktatási törvényen túl. 

Én nagyon egyetértek Szávay képviselő úrral, említette itt azoknak a fontos 
kérdéseknek az ügyét, amik rendszeresen előkerülnek a kormány retorikájában, és 
hazai, belpolitikai téren szó esik róla, ugyanakkor nemzetközi szinten mintha 
elfelejtene a kormány megtenni mindent ezen ügyek érdekében, és mondjuk, 
beszéljünk itt az egyik szimbolikus ügyről, a székelyföldi autonómia kérdéséről. Én 
azt tapasztalom, hogy valóban ez a hazai politikában jelen van, de a kormány igazából 
nem tesz érdemi lépéseket annak érdekében, hogy ez ügyben történhessenek 
változások, történjen előrelépés. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy 
Székelyföld az a régió, amelyik a leginkább megérdemelné és minden szempontból a 
leginkább indokolt lenne a területi autonómia elérése és megadása, és sajnos 
láthatjuk, illetve azt is elmondhatjuk, hogy ez minden szempontból megfelel a 
legfontosabb európai értékeknek, s mégsem sikerült ebben olyan lépést elérnie a 
magyar kormánynak az elmúlt ciklusokban, hogy egyáltalán ez a kérdés felkerüljön a 
nemzetközi politika, az európai politika asztalára és kellő súllyal tudjunk róla 
beszélni.  

Én többször előhoztam Brüsszelben a Régiók Bizottságában ezt a kérdést, és 
látom, hogy nagyon komoly az elutasítás, nagyon komoly az információhiány, tehát 
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én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy a 
magyar kormány komoly eredményeket tudott elérni. Kérdezem is, hogy milyen 
tervei vannak a magyar kormánynak a tekintetben, hogy ezt a kérdést valóban 
súlyának megfelelően kezelje a nemzetközi politikában is, és e mögé is olyan 
támogatást, olyan szövetségest próbáljon gyűjteni, ami által elérhetjük azt, hogy ez a 
rendkívül fontos kérdés végre a súlyának megfelelően legyen kezelve, és kikerüljön a 
nemzetközi, európai politika színterére. 

Ismétlem, rendkívül fontosnak tartom én is – zárógondolatként - azt, hogy a 
nemzetpolitikában mindenképpen félre tudjuk tenni a pártpolitikai logikát és 
érdekeket. Azt gondolom, hogy ebben kiemelt felelőssége van a mindenkori 
kormánynak, és én azt gondolom, hogy önfegyelmet, önmérsékletet kéne gyakorolni a 
tekintetben, hogy ezt a fajta politikai kommunikációt és azt a fajta, nem tudom, furcsa 
kormányzati érdekeknek alárendelt vagy kommunikációs politikai érdekeknek 
alárendelt kormányzati tevékenységet átgondolja a tekintetben - egy picit rossz is volt 
látni ezt a fajta pengeváltást is a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között -, én 
azt hiszem, mindenképpen szemléletváltásra van szükség és önmérsékletet kell 
gyakorolnia a kormánynak, nemzetpolitikai kérdésekben semmiképpen ne próbálja 
az ellenzéket negatív színben feltüntetni akkor, amikor erre semmi oka nincsen. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szászfalvi László alelnök úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr, a szót. Köszöntöm szeretettel miniszter urat, miniszterjelölt urat, és legelőször is 
szeretnék gratulálni az elmúlt években végzett komoly és pörgős munkájához, és 
kívánjuk, hogy ez a továbbiakban is ilyen erővel történjen. Egy szuverén állam 
szuverén külpolitikáját valósította meg, és azt gondolom, hogy ez egy óriási változás. 
A nemzetpolitikai paradigmaváltás keretén belül miniszter úr, miniszterjelölt úr 
erőteljesen kihangsúlyozta a határon túli gazdaságfejlesztési programokat, tehát 
nyugodtan mondhatom, mondhatjuk azt, hogy a nemzetpolitikai paradigmaváltáson 
belül a gazdaságfejlesztési paradigmaváltás egy óriási előrelépés megítélésem szerint. 
Ezt örömmel üdvözöljük, azt gondolom, és abban bízunk, hogy ez tovább tud menni, 
tovább tud folytatódni, hiszen a jövő, a megmaradás, a szülőföldön való megmaradás 
tekintetében azt gondolom, hogy ez az első és legfontosabb dolog most már. 

Másodszor egy gyors kérdést szeretnék föltenni, bár már többször beszéltünk 
erről. Tekintettel arra, hogy az én egyéni választókerületem a somogyországi horvát 
határ mente, a Dráva-medence, a jelenlegi horvát kormánnyal hogy látja miniszter úr, 
miniszterjelölt úr, mire tudunk menni, milyen mozgástér van? Itt rengeteg feladat 
lenne: új határátkelőhelyek nyitása, utak, autópálya, autóutak építése, folytatása, 
gazdasági együttműködés stb., stb. Tehát nyilván a lokális szereplők nagyon akarják 
mind a két oldalon ezt az együttműködést, a horvát kormány oldaláról az elmúlt 
időszakban nem tapasztaltunk együttműködési lehetőséget, bízunk abban, hogy a 
jövőben ez talán előre tud lépni. 

Végül, de nem utolsó sorban az Európai Területi Társulásokkal kapcsolatosan 
említeném meg, hogy úgy tűnik, a Pannon ETT területén talán most egy nagyon 
komoly előrelépés tud megvalósulni, és köszönjük miniszter úrnak, illetve a 
minisztériumnak azt a támogatását, amellyel most végre egy konkrét együttműködési 
program tud megindulni a Pannon ETT-n belül. Eszéken volt most egy nagyon fontos 
konferencia február elején, és tulajdonképpen a közgyűlés elfogadott ott egy olyan 
határozatot, hogy a következő három esztendőben a már kidolgozott Dráva-medence 
gazdasági és turisztikai fejlesztési stratégiának a megvalósítása lesz az abszolút 
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prioritás. Én azt szeretném kérni miniszter úrtól, hogy részben az elkövetkezendő 
években is szíveskedjék odafigyelni erre a programra, részben pedig egy erőteljesebb 
támogatást, stratégiai jelentőségű támogatást adni ennek a programnak, mert azt 
gondolom, hogy a határ mindkét oldalán ez egy óriási fordulatot jelenthet az 
elkövetkezendő években. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Molnár Zsolt alelnök úr! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Miniszter Úr! Illetve miniszterjelölt is egyben. Az Információs Hivatallal 
kapcsolatos kérdéseket majd egy óra múlva, egy másik bizottság ülésén teszem föl 
önnek. (Szijjártó Péter: Nagyon várom.) Képviselőtársaim sok konkrét kérdést 
föltettek, ezeket nem ismétlem meg. Kíváncsian várom majd a választ. 

Annyit azonban mondanék, hogy én tizenkét éve egy olyan bizottságban ülök, 
sőt csak abban a bizottságban ültem, szerintem először ülök más bizottság ülésén, 
ahol semmi másról nem beszéltünk, mint a pártpolitikán való felülemelkedésről. Aki 
nézte a kampányt ’14-ben, ’18-ban, az láthatta, hogy azért vannak még tartalékok a 
pártpolitikán való felülemelkedésben. De ott is nemzeti érdekről kell beszélni, a 
Nemzetbiztonsági bizottságban, és sok rokon terület van a két bizottság között, 
ezekkel próbáljuk majd kevéssé terhelni ezt a bizottságot, de azért vannak 
összefüggések. 

Azzal kezdeném, hogy nagyobb mozgástere van a szocialista politikusoknak, 
mint a jobbikos kollégáknak, hiszen én majd dönthetek abban, hogy nemmel 
szavazok vagy tartózkodom - ez az ön válaszától fog függni. Nyilvánvalóan az önök 
kormányzását nem fogjuk támogatni, tehát annak a lehetősége, hogy igennel 
szavazzak, az kizárt. Tulajdonképpen akkor eldőlt, hogy az önök úgymond nyolcéves 
kormányzása ezt lehetetlenné teszi.  

Azt azonban, hogy ön hogyan látja, miniszterjelölt úr, a határon túli magyar 
politikát, itt nyilván részben el lehet vonatkoztatni attól, hogy egy támogathatatlan 
kormány képviseletében ül ennél az asztalnál. Természetesen tudomásul veszem, 
hogy a magyar választók egy hónappal ezelőtt ezt éppen másképp látták, de azt 
szeretném előrebocsátani, hogy a Magyar Szocialista Párt elkötelezett a 
nemzetpolitikai stratégiai célkitűzések irányában, a Kárpát-medencei magyarságért 
fokozott felelősséget vállal, és nemcsak deklaratív módon, mint önök, hanem 
tartalmilag is. Ezt be is fogjuk bizonyítani, és azt is, hogy nem a levélszavazatokért 
való versengésre használjuk a nemzetpolitikai célkitűzéseket, hanem valóban, ahogy 
itt ez az idézet figyelmeztet mindnyájunkat, ezt komolyan is fogjuk gondolni. 
(Szászfalvi László: Szabó Dezső.) Szabó Dezsőtől, igen; a szemem jó. Nem elsősorban 
az számít, hogy kitől származik az idézet; annak is van jelentősége, de sokkal 
fontosabb, hogy mit tartalmaz az idézet.  

A kirekesztő, a nemzetet megosztó, a magyarságot kettéválasztó, a nemzet 
fogalmát szűken értelmező politika nem támogatható. Ezért a konkrét kérdésem az 
lenne, hogy mit kíván ön tenni azért, hogy a határon túli magyarság továbbosztódása 
részben magyar pártpolitikai törések mentén ne folytatódjon. Hogyan lehet 
megakadályozni azt, hogy a Kárpát-medencei magyarság esetében ne szaporodjanak 
tovább a határon túli szervezetek, hanem az ott lévő magyarság, ahol sajnos 
számarányát tekintve mindenhol a fogyás veszélye fenyeget minket, és a számarány 
sajnos csökken, de mit tudunk tenni azért, hogy a nemzeti érdek ne a Fidesz 
pártérdekét képviselje, hanem esetleg olyat tenni, hogy az ottani magyarság az ottani 
körülmények között és az ő érdekeik mentén tudjon a legtöbb támogatást kapni, és 
véletlenül se vetüljön önökre az az árnyék, amit nyilván nem tőlem hallanak először, 
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hogy a határon túli voksok begyűjtése talán fontosabb, mint az ottani magyarságnak a 
sorsa. Miközben azt el kell ismernem tárgyilagosan, hogy látszatra nem kevés 
segítséget nyújtanak önök a kinti magyarságnak, csak a motiváció nem mindegy, hogy 
ez azért történik, hogy valósan képviseljük a Kárpát-medencei magyarságot is, vagy 
azért történik, mert ezt eszközül használják arra, hogy minél több voksot 
begyűjtsenek levélszavazatban, és minél jobban eladhassák ezeket a nemzetpolitikai 
célkitűzéseket. Ebben még nem győzött meg külügyminiszter úr. Nem szívesen 
említem, hiszen ön nagyon fiatal volt akkor, de a kilencvenes évek elején volt egy 
trianoni megemlékezés, amikor az önök egyes vezetői pánikszerűen kifutottak az 
Országgyűlésből, miközben Horn Gyula méltósággal bent maradt. Ezt csak egyfajta 
mementóként akarom említeni önöknek, hogy véletlenül se lehessen a „nemzetrontó” 
baloldal fogalmát újradefiniálni. Tehát miniszter úr, miniszterjelölt úr tud-e ebben 
meggyőző érveket mondani, hogy nemcsak a célkitűzések és nemcsak a tárgyi 
eszközök, mert azt el kell ismerni, tehát ami jár, az jár, költségvetési szempontból, 
finanszírozási segítségnyújtásban sokat tettek az ottani magyarságért, Kárpátaljáért 
is. Például az én családom egy része kárpátaljai, ruszin családból származik. De nem 
mindegy a motiváció. Tehát egyelőre abban bennem komoly kétségek vannak, hogy ez 
az őszinte hazaszeretet és a nemzetért érzett felelősség megelőzi-e azokat a deklaratív 
célokat, amelyeket önök a véleményem szerint pártpolitikai szempontból, és 
kísértetiesen hasonlóan a nemzetbiztonság területéhez, ahol szintén mindig felül 
kellett emelkednünk ezeken a kérdéseken, aztán Simon Gábor ügyét akartunk ’14-ben 
vizsgálni… Tehát javaslom azt, hogy gondoljuk akkor komolyan ezeket a 
nemzetpolitikai kérdéseket, és gondoljuk komolyan, hogy itt nincs helye 
pártérdeknek. 

És egy konkrét kérdés még lenne. Érdemes-e újragondolni az egyszerűsített 
honosítás végrehajtását? Tehát nem magát az intézményt, azt tudomásul vettük, 
akárcsak az általunk forrón támogatott kettős állampolgárságot, és nyilván a szavazás 
intézményét is. Azzal kapcsolatosan a lebonyolítással vannak fenntartásaink, de az 
egyszerűsített honosítás visszaélésszerű alkalmazása, mert ezt lássuk be, hiszen 
büntetőeljárások százai vannak folyamatban - ezt az általam idézett bizottság ülésén 
mondták a rendőrség képviselői, hogy nagyszámú büntetőeljárás van folyamatban az 
egyszerűsített honosítással kapcsolatban -, ebben a Külügyminisztérium, és itt 
részben az Információs Hivatal igénybevételével mit kíván tenni, miniszter úr, hogy 
ne az egyszerűsített honosítás korlátozódjon, hanem a visszaélések, hiszen a kettő 
nem ugyanaz.  

Ezektől a nem könnyű kérdésektől teszem függővé azt a rendkívül jelentős 
kérdést, hogy tartózkodni fogok-e vagy nemmel szavazni. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Elnök úr, köszönöm a 

szót. Tisztelt Bizottság! Én kérdéssel készültem, de muszáj reagálnom Molnár Zsolt 
képviselőtársam fölvetéseire. Bár örömmel tölt el, hogy a pártérdekeken való 
felülemelkedés maximum a tartózkodásig terjedhet csak; én úgy gondolom, hogy a 
pártpolitikán való felülemelkedés a támogatást jelenti. Tehát nehezen értelmezhető az 
őszintesége ennek a szándéknak, ha maximum a tartózkodást jelenti.  

Azok a megjegyzései, amelyek a határon túli magyarság irányába szóltak, és 
ismételten szembeállította a voksokat a támogatáspolitikával, azok minimum 
rosszindulatúak. De gondolom, nehéz lehet egy olyan pártot képviselni itt a bizottság 
előtt, amelyik 23 millió románról beszélt, meg 2004. december 5-ére is sokan 
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emlékszünk még. (Dr. Molnár Zsolt: A trianoni emléknapra is!) De rosszindulatúnak 
tartom azt a típusú szembeállítást, hogy a voksok vásárlása miatt történik a 
nemzetpolitika, mert körülbelül erről szóltak a megjegyzései. Úgyhogy ezt kénytelen 
vagyok határozottan visszautasítani, a párttársaim nevében is. És térjünk vissza 
ahhoz az emelkedett hangulathoz, ami jellemzi ezt a bizottságot, és ami tegnap is 
jellemezte a bizottság munkáját. (Dr. Molnár Zsolt: Nem voltam itt.)  

Szeretnék gratulálni miniszter úrnak az elmúlt évek nemzeti külpolitikájához. 
Tegnap hallhattuk a prezentációját a Külügyi bizottság előtt is, hasonlóan imponáló 
volt. Ez is jelzi, hogy a Külügyi bizottság és a nemzeti ügyek bizottsága - nevezzük így 
- összetartozik, ahogy a külpolitika és a nemzetpolitika összetartozik. Sok éven 
keresztül hallottuk azt, hogy értelmezhető jószomszédi viszony és kisebbségpolitika, 
kvázi egymás mellett és egymással szembeállítva; ma már csak magyar érdek van, 
nemzeti érdek van, és ez az elmúlt évek eredménye. Fontos ezt megőrizni. Ahogy 
fontos megőrizni azt, hogy huszonöt éven keresztül arról elmélkedett mindenki, aki 
nemzetpolitikával foglalkozott, hogy jó lenne gazdaságfejlesztés, jó lenne 
területvásárlás, jó lenne a határon túli magyarok gazdasági felemelkedését támogatni, 
és íme, sikerült megvalósítani ezekkel a gazdaságfejlesztési tervekkel. Ezekhez is 
kiemelten gratulálok. 

A kérdésem vagy felvetésem pedig az lenne, hogy ezeket folytatni kell, és a 
Székelyföld irányába javasolnék mindenekelőtt egy hangsúlyos gazdaságfejlesztési 
tervet, hiszen Székelyföld gazdasági helyzete a román átlaghoz képest rossz, tehát 
fontosnak tartanám, hogy ott megjelenjen ez a típusú gazdaságfejlesztési gondolat. 
Gondolom, nem lesz egyszerű román barátainkkal ezt elfogadtatni, de ahogy sikerült 
a Mezőségen, úgy remélhetően a Székelyföldön is sikerül. 

Arra a felvetésre, amit Szávay úr mondott, hogy esetleg a magyarnyelv-
használatot is támogassák ezek a gazdaságfejlesztési elképzelések, például ki lehet 
tenni táblákat. Az elmúlt napokban a mezőségi gazdaságfejlesztési program kapcsán a 
Facebookon láttam Kozma Mónikánál, hogy összehívták azokat a gazdákat, akik 
traktorokat vásároltak, és egy jó hangulatú ünnepség volt; ott például fel lehet tenni 
ilyen típusú táblákat ezekre az eszközökre. Vagy például a nyelvhasználat, amit 
Szávay úr javasolt, hogy mindenképpen szolgálja ez a program is, vagy a magyar 
vállalkozók bevonása ebbe a programba. De gondolom, ez része a program 
stratégiájának. 

Elhangzott Szávay úr részéről a Minority SafePack gondolata. Fontos, hogy 
közösen képviseljük nemzetközi fórumokon ennek az európai sikerét. Fontos lett 
volna az aláírásgyűjtés kapcsán is, ha más pártok is bekapcsolódnak a Fideszen kívül, 
hiszen a Rákóczi Szövetség koordinálásával, azt gondolom, nem sokan jeleskedtek az 
aláírások összegyűjtése során. De fontos az, hogy emelkedjünk ezen felül, és a 
következőkben együtt küzdjünk a Minority SafePack európai sikeréért. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még a bizottság részéről 

kérdés, vélemény? (Nincs ilyen jelzés.) 
Sok téma és sok kérdés érkezett miniszter úrhoz. Miniszter úr, itt a lehetőség a 

válaszadásra, parancsoljon! 

Szijjártó Péter válaszadása, reflexiói 

SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a kérdéseket. Ha megengedik, a kérdések 
feltételének sorrendjében próbálnám meg megugrani ezt a kihívást.  
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Szávay István képviselőtársam ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban 
elmondott véleménye nyomán felmerült a korábban Ukrajnával szemben folytatott 
magyar politika kritikája. A következőt tudom önnek elmondani: én magam is 
egyébként azt az álláspontot képviseltem tavaly szeptember 1-jéig, hogy az ukránok 
európai és euroatlanti integrációs törekvéseit a lehető leghatározottabban kell 
támogatni, és ezt nemcsak Ukrajna miatt gondoltam így, hanem a 150 ezer ott élő 
magyar miatt gondoltam így elsősorban. Mi voltunk valóban a leghangosabb 
támogatói az ukránok vízummentességének még szeptember előtt, és mi voltunk a 
leghangosabb támogatói az Európai Unió-Ukrajna társulási megállapodás hatályba 
léptetésének szintén szeptember előtt.  

Tudja, az is azért némiképpen a kettős mércére enged következtetni, az 
Európában érvényesülő kettős mércére, hogy az Európai Unió-Ukrajna társulási 
megállapodás azért nem lépett hónapokon keresztül hatályba, mert Hollandia nem 
ratifikálta azt. Most azt a kérdést hadd tegyem itt föl, hogy vajon ha Magyarország 
nem ratifikálta volna ezt a megállapodást hónapokon keresztül, úgy, hogy a többi 27 
EU-tagország már megtette, akkor lett volna-e oroszbérencezés, putyinozás, kémezés 
és így tovább, és így tovább? Így, hogy Hollandia hónapokon keresztül blokkolta 
ennek a társulási megállapodásnak az életbe lépését, így valahogy nem jutott eszébe 
az európai sajtónak, az európai és az amerikai politikusoknak, hogy számon kérjék 
Hollandia vonatkozásában, hogy akkor ők most orosz kémek-e és Putyin bérencei-e. 
Csak ennyit a kettős mérce meglétéről vagy nem meglétéről. Tehát igen, tavaly 
szeptemberig valóban én magam is azt az álláspontot képviseltem, hogy pontosan az 
ott élő magyar nemzeti közösség miatt nekünk érdekünk, hogy az ukránok európai és 
euroatlanti integrációs törekvéseit segítsük.  

Olvastam azokat az ellenzéki kritikákat is, talán még a Jobbik részéről is, 
amelyek arról szóltak, hogy a magyar diplomácia kudarca az, hogy ez a törvény 
egyáltalán életbe léphetett, és miért nem léptünk fel korábban. Szeretném 
tájékoztatni képviselőtársaimat arról, hogy az elmúlt három évben nem volt olyan 
magyar-ukrán kétoldalú kontaktus, ahol ezt a kérdést ne vetettük volna fel, akár én 
magam a külügyminiszter kollégámnak, de a miniszterelnök úr is többször az ukrán 
elnöknek. Ezt megtettem négyszemközt is, megtettem plenáris körben is és 
megtettem akkor is, amikor a visegrádi kollégákkal együtt tárgyaltunk Kijevben 
számtalanszor. Mindig az volt a válasz, hogy Péter, nyugodjatok meg, ilyen 
jogszabály-módosítás nem lesz, nem fogunk életbe léptetni olyan szabályokat, amik 
titeket hátrányosan érintenének. Adta ezt az ígéretet Pavlo Klimkin és adta ezt az 
ígéretet Petro Porosenko elnök is Orbán Viktor miniszterelnöknek. 

Szeptember 1-jén életbe lépett az EU-Ukrajna társulási megállapodás, miután 
Hollandia is ratifikálni volt kedves, szíves és négy nappal ezután, szeptember 5-én 
nyomták át az ukránok azt a törvényt az ukrán parlamenten, ami az oktatási törvényt 
módosította. Zajlik az okoskodás a nemzetközi térben is, hogy most ez valóban sérti-e 
a már szerzett jogokat vagy nem. Itt a helyzetünk elég egyszerű, mert az addig 
érvényben volt szabályozás 3 éves kortól 23 éves korig tette lehetővé a kizárólagos, 
saját anyanyelven való tanulás lehetőségét, most ez a törvény ezt 12 éves kornál 
elveszi és fokozatosan vezeti át az ukrán nyelv oktatására. Tehát hogy sérti-e a 
megszerzett jogot vagy nem, szerintem ez egy elég egyoldalú vita, ha ezt akarjuk 
lefolytatni. 

Ugyanakkor abban is egyetértek Szávay képviselő úrral, ezt magam is 
mondtam a bevezetőben, hogy a helyzet az oktatási törvény megszavazása óta csak 
rosszabbodott. Rosszabbodott a nyelvtörvény miatt, a nyelvtörvény 
alkotmányellenessé nyilvánítása miatt és rosszabbodott a kettős állampolgárságról 
szóló törvényjavaslat benyújtása miatt, de rosszabbodott a biztonsági helyzet is 
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Kárpátalján. Tavaly novemberben már kezdeményeztem az EBESZ-nél állandó 
kárpátaljai megfigyelő misszió létrehozását, ennek ugyanis a jogszabályi lehetősége 
adott, ugyanis amikor az EBESZ speciális megfigyelő missziójának létrehozásáról 
döntöttünk, amelyben az 5. legnagyobb kontingenst mi magyarok adjuk, akkor azt 
egész Ukrajna területére történő mandátummal adtuk meg. Tehát az, hogy most az 
EBESZ speciális megfigyelő missziója alapvetően az ország keleti felében 
tevékenykedik, ez csak egy politikai döntésnek vagy egy kapacitásfelhasználási 
döntésnek az eredménye, semmiképpen sem a jogi helyzetet tükrözi.  

Az a döntés született, hogy az Ivano-Frankivszkban állomásozó EBESZ-
kontingens egy állandó rotációs jelenlétet biztosít Kárpátalján. Ez létre is jött, 
szerintem ez egy fontos vívmány. Persze, azért látszik, hogy még az egyértelmű sem 
egyértelmű a nemzetközi politikában, mert az ukránok elkezdték vitatni, hogy akkor 
most ők állandóan vannak-e ott vagy nem. Ott vannak állandóan, most mindegy, 
hogy azt hogy hívjuk, delegált jelenlétnek, rotációs jelenlétnek, állandó jelenlétnek, 
ott vannak, és ez ad egyfajta előrelépést a biztonságérzet tekintetében a kárpátaljai 
magyaroknak. Én továbbra is azt gondolom, hogy indokolt volna az EBESZ egy 
nagyobb létszámú jelenléte Kárpátalján. Azok után, hogy egy nemzeti kisebbséget 
képviselő szervezet irodáját kétszer felrobbantják, azok után szerintem nagyon nem 
kell érveket hozni arra, hogy miért is élünk mi ilyen kezdeményezéssel.  

Én nem olvasok internetes kommentárokat, ezért azt sem tudom 
kommentálni, amiket ott leírtak, de ha a személyes véleményemet kérdezi, én nem 
értek egyet azzal, hogy önök robbantották föl a KMKSZ székházát (Derültség.), ha ez 
önnek megnyugvást ad, mint hivatalos kormányzati pozíció. Ugyanakkor szerintem 
ezt a dolgot komolyan kell venni, mert Brenzovics László elnök úr viszont arról 
tájékoztatott, hogy a második robbantásért meggyanúsított személyek korábbi ukrán 
katonák, az első robbantásért felelősségre vonni szándékozott személyeket pedig 
jelenleg Lengyelországban tartják fogva.  

Amikor én felhoztam ezt a kérdést az ukrán külügyminiszternek az európai 
uniós külügyminiszterek jelenlétében, hogy megtörtént ez a robbantás, egyből mi volt 
a válasz? Az orosz titkosszolgálat a felelős. Most ez vagy így van, vagy nem, én egy 
dolgot tudok, a robbantás Ukrajnában történt, az ukrán államnak felelőssége és 
kutyakötelessége biztosítani minden ukrán állampolgár, köztük a nemzetiségekhez 
tartozó állampolgárok és az ő szervezeteik biztonságát is. Tehát akárki volt a tettes, az 
ukrán állam felelőssége az ott élő magyar nemzeti közösség biztonságának a 
garantálása. Várjuk azt, hogy a szükséges nyomozati cselekmények egyrészt beérjenek 
vagy sikeresek legyenek, és végre világos választ kapjunk arra, hogy ki és milyen 
indíttatásból követte el ezt a két bűncselekményt a KMKSZ és az egész magyar 
nemzeti közösség ellen.  

A gazdaságfejlesztési programok kapcsán azt tudom mondani a képviselő 
úrnak és minden más képviselőtársamnak, akik ezt a kérdést felhozták, hogy igen, a 
gazdaságfejlesztési programokat folytatni fogjuk. Nézzék, nem személyes ügy, mert a 
külügyminiszternek nem az a dolga, hogy személyes élményeket gyűjtsön a 
megbízatása alatt, de ahhoz fogható élmény, mint amikor Szabadkán a városi 
sportcsarnok tele van mintegy négyezer vajdasági magyarral és családtagjaival, 
nemcsak az ülőhelyek, hanem a küzdőtér tele van, akik azért jöttek, hogy aláírják azt a 
néhány százezer forinttól néhány millió forintig terjedő szerződésüket, amivel tudnak 
venni egy új eszközt, amivel tudnak egy kicsit fejleszteni, amivel biztosítani tudják a 
közösség megmaradását, és ezen a rendezvényen Szerbia európai integrációs 
minisztere is beszédet mond, ez a nehezen megismételhető élmények kategóriájába 
tartozik.  



21 

Tehát kicsit előrekanyarodva alelnök úr kérdésére, hogy ezt ki, milyen 
motivációval teszi, ha egyszer az alelnök úr kap felmentést a lelkiismerete és a 
pártfegyelme alól, és mondjuk, eljön velem egy ilyen rendezvényre, akkor látni fogja, 
hogy itt még ha valaki rossz motivációval is állna hozzá ehhez a kérdéshez, nincs 
olyan ember, akinek a lelkét ez meg ne érintené, és ha ott valaki olyankor a 
szavazatokra gondol, abból tényleg minden emberi érzés hiányzik. Tehát ennek a 
programnak a folytatása lelki, nemzetpolitikai, nemzetstratégiai szempontból is, én 
azt gondolom, hogy elengedhetetlen, arról már nem is beszélve, hogy itt még a 
kötelesség szót is elő lehet hozni, hogy a határon túli magyar nemzeti közösséggel 
szemben, látván egyes országok hozzáállását, még kötelességünknek is tarthatjuk 
egyébként a magyar nemzeti közösségek gazdasági megerősítését. 

Az eddigi párbeszéd fenntartásának én mindenképpen híve vagyok, képviselő 
úr, majd ha gondolja, akkor mediátori tevékenységet is szívesen vállalok, bár ahogy 
miniszterhelyettes urat ismerem, szerintem ott sem lehet igazán probléma, de az ön 
számára, ahogy eddig is mindig rendelkezésre álltam személyesen is, természetesen 
rendelkezésre állok a jövőben is. Szívesebben beszélgetek a gazdaságfejlesztési 
programokról, mint hogy milyen országból történik éppen a kitiltása képviselő úrnak 
(Derültség.), de ha az történik, akkor is az eddigi segítséget természetesen meg fogjuk 
adni, mert nem helyes, ha egy honfitársunkat bármely szomszédos ország bármilyen 
nem közölt okból egyébként kitiltja, függetlenül attól, hogy mondjuk, belpolitikai 
kérdésekben egyetértünk-e vagy sem. Tehát magam a párbeszéd híve vagyok ebben a 
kérdésben is mindenképpen. 

A termékek magyar megnevezése és magyar feliratozása szerintem egy 
kulcskérdés, mert a gazdasági megerősítésünket használni kellene arra is, hogy a 
nyelvi asszimiláció minél kisebb terepet tudjon kapni. És mivel itt pusztán magyar 
vagy színtisztán magyar költségvetési forrásból finanszírozott támogatásokról 
beszélünk, ezért szerintem még az informálisnál kicsit erőteljesebb ösztönzőt is lehet 
alkalmazni arra, hogy itt a nyelvi megnevezések a mi anyanyelvünkön - zárójel: is - 
történjenek. 

A Minority SafePack kapcsán - felmerült több képviselőtársam kérdéseiben - 
először is szerintem tartozunk egy köszönetnyilvánítással itt most minden magyar 
állampolgárnak, a határainkon belül és azokon túl, akik vették a fáradságot arra, hogy 
aláírásukkal segítsék ezt a nemes ügyet. És lássuk be, hogy az anyaországi aláírók 
segítsége nélkül ez az ügy nem lehetett volna sikeres, ezért minden egyes magyar 
embernek, függetlenül egyébként attól, hogy április 8-án hova tette vagy hova nem 
tette az X-et, jár a köszönet azért, hogy ebben az ügyben kiállt a magyarsága és a 
magyarság mellett is úgy általában. 

A Minority SafePack kérdésében és a kisebbségi kérdésekben egy általános 
megközelítést szeretnék önöknek ideidézni, és ez némiképpen átköt arra a vitára is, 
hogy akkor most kit tekintünk legfontosabb szereplőnek, mondjuk, a határon túli 
magyar közösségek képviselete vonatkozásában, vagy ki az, akivel a kormány 
konzultál. Én azt gondolom, egy kormánynak igazából ezen a területen sem kell 
feltalálnia sem a meleg vizet, sem a kereket. Szerintem kisebbségi ügyekben azt kell 
képviselni, amit a kisebbségek képviseletére jogosult szervezetek tőlünk kérnek. Az 
egy másik stratégia - legitim lehet, nyilván egy más kormány más stratégiát folytatna, 
tehát az is lehetne egy stratégia -, hogy mi Budapestről mondjuk meg a határon túli 
magyaroknak, hogy nekik mi a jó, de szerintem jobb, ha ők megmondják, hogy nekik 
mi a jó, és ehhez egyébként milyen segítségre van szükségük tőlünk. Például hogy 
szükségük van gazdaságfejlesztési programra. Tehát hajtván itt a tartózkodó 
szavazatra (Derültség.), azt azért szeretném mondani, hogy a gazdaságfejlesztési 
programok sem teljes mértékben a mi szellemi termékeink. Szívesen tűnnék föl ebben 
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a színben, hogy ától zéig mi találtuk ki, de ezt a határon túli magyarok kérték tőlünk. 
S ha megnézik képviselőtársaim, hogy ennek a lebonyolítása hogyan történik, akkor 
azt fogják látni, hogy erre mind-mind az adott országban alakulnak alapítványok, civil 
szervezetek, gazdasági társaságok, amelyeken keresztül a magyar kormány ezt a 
támogatást odaadja. Tehát még az sem történik, hogy direkt kormányzati támogatást 
folyósítunk, hanem egy ottani szervezet megkapja a pénzt, és az osztja el a pályázók 
között.  

Tehát visszatérve, általában: amit autonómia ügyében kérnek tőlünk a határon 
túli magyar nemzeti közösségek képviselői, mi azt képviseljük. S ha azt kérik tőlünk, 
hogy tartsuk napirenden az autonómia kérdését, akkor napirenden tartjuk. Mert 
szerintem ebben a bizottságban biztosan egyetértés van közöttünk abban, hogy az 
autonómia, mint ahogy általában a kisebbségi ügy, az európai ügy. Ugyanúgy, mint a 
kettős állampolgárság. Ezért tartom azt elfogadhatatlannak és felháborítónak, hogy 
egy állítólag az Európai Unióba igyekvő ország el akarja venni az állampolgárságot 
európai uniós tagországok polgáraitól, vagy az ukránt, azért, mert mindkettő van 
nekik. A velünk kisebbségi ügyekben nagyon ritkán egyetértő - most például 
ukránügyben egyetértő - Románia is a kettős állampolgárság intézményét fenntartja, 
és most nem tudnám megmondani, hogy hány százezer vagy még annál is több 
moldávnak van egyébként román állampolgársága. Úgyhogy én itt ebben a kérdésben 
a határon túli magyarokra szeretnék támaszkodni. Ha ők azt kérik, hogy tartsuk fönn 
az autonómia kérdését napirenden, fönntartjuk, természetesen. 

A koszovói autonómia ügye került itt elő. Szerintem azért ezt ne tekintsük 
példának, mert papíron kétségtelenül széles módon létezik, de hogy abból a 
valóságban és a gyakorlatban mi létezik, ha megnéznénk, azért meglepődnénk, hogy 
milyen különbség van a papíron leírt jogok és a valóban létező jogok között. Úgyhogy 
Koszovót szerintem ebből a szempontból ne tekintsük példának. Az kétségtelen, 
szerintem abban még Szávay képviselő úrral sem lenne vita közöttünk, hogy a 
Vajdaságban élő magyarok jogai az elmúlt időszakban jelentősen bővültek. Tehát én 
inkább azt a kulturális autonómiát helyezném előtérbe, semmint a koszovói 
autonómiát. Szerintem az jó és értékelendő gesztus, hogy miközben van hét 
képviselőnk a vajdasági tartományi parlamentben, mégiscsak magyar az elnök. 
Szerintem az egy értékelendő gesztus, hogy négy parlamenti képviselővel a szerb 
parlamentben, ahol a progresszíveknek bőven egyedül is meglenne a többségük, a 
kormánykoalíció részei tudunk lenni, és négy államtitkári pozíciója van a 
magyaroknak a szerb kormányban. Tehát szerintem ez inkább jó, és sokkal több a 
profitja, mint a költsége, vagy sokkal több az ebből fakadó pozitívum, mint a 
negatívum. 

Nem fogunk egyetérteni Szávay képviselő úrral abban sem, hogy akkor mi 
miért a VMSZ-nek az álláspontját tekintjük irányadónak. De képviselő úr, higgye el, 
hogy kormányként, az állam képviseletében, ha van a másik oldalról egy olyan 
szervezet, amelynek a támogatottsága az ottani magyarság körében egyértelműen a 
legmagasabb, amely kormányzati tényező, amely tartományi politikai tényező, akkor 
mi az ő álláspontja alapján alakítjuk ki a saját politikánkat. És természetesen értem 
én azt, hogy a magyar belpolitika különböző szereplői iránt érzett szimpátia vagy 
antipátia vonatkozásában ott is van egy megosztottság, de egyelőre a VMSZ az a 
szervezet, amelyik a legszélesebb körű támogatással rendelkezik a délvidéki 
magyarság körében. És ez egy olyan tény, amelyet akkor is el kell fogadni, ha ezzel 
valaki személyesen nem ért egyet, vagy a személyes ízlésével ellentétes. 

A nemzeti tanácsok jogkörei kapcsán is azt tudom mondani önnek, képviselő 
úr, hogy én több körben leültem tárgyalni a VMSZ elnökével és a VMSZ parlamenti 
frakcióvezetőjével is. És ha én tőlük azt a választ kapom, hogy most ebben az ügyben 
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nem kell közbelépni, akkor nem lépek közbe. Itt köztünk van egy stratégiai vita, hogy 
ez helyes-e, hogy mi erre a véleményre adunk. Ez a vita fenn fog maradni közöttünk 
az elkövetkezendő időszakban is, egészen biztosan. 

Ami a határátkelőhelyeket illeti, tisztelt képviselő úr, ha rajtunk múlna, akkor 
minden olyan határátkelőhelyet ma, de legkésőbb holnap reggel megnyitnánk, 
amelyiknek a fizikai adottságai egyébként ott vannak. Ha az előbb beszéltem arról, 
hogy egy külügyminiszter tevékenysége során lélekemelő pillanatokkal is találkozik, 
akkor ennek az ellenpéldáját is hadd mondjam el. Adtam én át úgy utat Romániában, 
hogy ott volt mind a két oldalról a falu apraja-nagyja, magyarok, románok vegyesen, 
és mindenki nagyon örült, majd megjelentek a román rendőrök, és odahúztak két 
ilyen nagy betonbunkót, és mondták, hogy itt akkor nincs több látnivaló, mindenki 
mehet szépen haza, ti erre, ti meg arra, aztán jó napot kívánok, vége a történetnek. 
Vannak tehát olyan észszerűtlen helyzetek, hogy például Magyarország és Románia 
között van tíz megépített út, ami ott van, az átmegy a határon, és mindet lehetne 
használni holnap reggeltől, ha román barátaink elfogadnák azt a magyar 
előterjesztést, hogy magyar költségre, a schengeni jogszabályoknak megfelelően, 
kiépítjük azt az infrastruktúrát, amelynek nyomán egyébként a határátkelés 
lehetősége megnyílik. Most ezen a tíz határkapcsolaton minden héten egy napra, 
szombatra van nyilvántartás engedélyezve. Ezeket a határátkelő utakat is a román 
kormány jóvoltából április 8-án meg lehetett nyitni, és át tudtak jönni azok, akik a 
szavazatukat magyar oldalon akarták leadni. 

Most egyelőre ott tartok, tisztelt Tilki képviselő úr - elnézést a csapongásért, 
csak a határátkelés időtartama itt előjött, és erről mindjárt szeretnék majd 
részletesebben is beszélni -, a határt keresztező utak megnyitása tekintetében a 
románok jelenleg két útnak az állandó megnyitására mondtak igent, az egyik a 
Dombegyház és Kisvarjas, a másik pedig az Elek és Ottlaka közötti út. Mi kötjük az 
ebet a karóhoz, hogy Zajta és Nagypeleske között is meg kell nyitni az utat, és ne kettő 
legyen, hanem három. Azt tudom önnek ígérni, hogy ezt a kérdést nincs olyan 
kétoldalú kontaktus, ahol ne vetnénk föl, ne nyomnánk. Nulláról indultunk, 
eljutottunk kettőig, most szeretnénk háromra eljutni, vagy ahogy mondani szokták, 
hol az a kettő. Tehát higgye el, hogy nem rajtunk múlik ez a kérdés, mint ahogyan 
nem rajtunk múlik az ukránokkal kapcsolatban sem, mert a Nagyhódos-Nagypalád 
közötti utat mi megépítettük, tehát Magyarországon az az út megépült, ráadásul 
megterveztük a közös határátkelőhelyet is. Itt módosítani kell a két állam közötti 
megállapodást a határt keresztező infrastruktúra vonatkozásában, amire egyelőre az 
ukrán barátaink nem igazán lelkesek.  

Viszont azt is el tudom mondani önnek, hogy ezt a kérdést is folyamatosan 
napirenden tartjuk, de például mi fölajánlottunk egy 50 millió dollár követelésű 
hitelprogramot, 50 millió dollárt az ukránoknak arra, hogy többek között építsük meg 
a Beregszászt elkerülő utat, és abban sem lépnek. Tehát amikor ott a pénz, ott vannak 
a jogi keretek, a két miniszterelnök ráadásul le is ütötte a megállapodást, mert 
személyesen állapodtak meg róla, és itt sincs előrelépés. Tehát csak akarom mondani, 
hogy néha valóban az a frusztráció erőt vesz rajtunk, hogy mi tényleg megvagyunk, és 
valamiért mégsem történik a dolog. De a két gyorsforgalmi utat elvisszük a határig, és 
az Asztély-Beregsurány határátkelőhely vonatkozásában is nyertünk európai uniós 
forrást, ami a mi oldalunkon megvan, hogy az ukrán oldalon hol van, itt 
találgatásokba és méltatlan helyzetekbe viszont nem szívesen mennék bele.  

Ami a határátkelés időtartamát jelenti, az szerintem is méltatlan, és nemcsak a 
magyar-ukrán határátkelőhelyen van ilyen, hanem a magyar-szerb határátlépésnél is, 
Röszkénél, az autópálya-határátkelőnél, pedig ott azért annyira már nem állunk 
rosszul, mert átadtuk még az előző kormányzati ciklus végén az Ásotthalom-
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Bácsszentgyörgy közötti határátkelőhelyet, átadtuk 2015 júliusában Röszke 2-t, és 
most, még a választás előtt át tudtuk adni a Bácsszentgyörgy-Rastina közötti 
határátkelőhelyet. Viszont az kétségtelen, hogy komoly fennakadások vannak a 
magyar-szerb határátkelésnél Röszkénél.  

Tegnapelőtt Pintér miniszter úrral abban maradtunk, hogy ő a schengeni 
kódexszel összeegyeztethető legnagyobb kedvezményt megadja itt, tehát a 
szisztematikus határellenőrzéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket meghozza, és 
akkor megbeszéljük azt, hogy ez az ukrán határon is milyen módon érvényesíthető. 
Talán ha emlékszik rá, 2017 nyarán volt egy hasonlóan méltatlan helyzet magyar-
horvát vonatkozásban, amikor nyaralni utazó magyar családok vártak gyerekekkel 5-
6-7 órákat, és akkor meghoztuk közösen a döntést a szlovénokkal meg a horvátokkal, 
hogy az egyszerűsített átkelési metódust léptetjük életbe. Akkor én azt az ígéretet 
teszem, képviselő úr, hogy gyorsan megnézem, megnézetem, vagy megnézzük 
közösen, hogy az ukrán határon is ez megvalósítható-e az ön által felvetett helyzetnek 
megfelelően, és akkor hamarosan fogok adni önnek egy tájékoztatást, hogy ennek mi 
a módja, mint ahogyan ezt tettem korábban is. 

Tilki Attila képviselő úrnak Nagyhódos-Nagypaládra és a román kisforgalmú 
határátkelőkre is azt hiszem, választ adtam.  

Keresztes László képviselő úr egy általánosabb felvetéssel kezdte, azért hadd 
válaszoljak arra is. Itt ezt nem mondtam el, mert nem gondoltam, hogy ez előjön, de 
mind a Gazdasági, mind a Külügyi bizottságban azzal kezdtem, hogy a legfontosabb 
kérdés, amit szeretnék tisztázni, hogy a külgazdasági és a külpolitikai profil egyben 
marad a minisztériumban. Az elmúlt 3,5-4 esztendőben talán a két kezemen se 
tudnám már megszámolni azon alkalmakat, amikor rendkívül jól értesült, 
ugyanakkor legalább annyira korrekt újságírók leírták konkrét dátummal, hogy mikor 
választja szét a miniszterelnök a tárca két portfolióját, mert borzasztó sikertelenség 
van. Amikor az adott nap plusz egy eljött, akkor a korrektség és a betyárbecsület 
jegyében senki nem írta le, hogy elnézést, kedves olvasók, nézők, átvertük önöket,  
D-Day + 1 van és mégsem választották szét a két portfoliót. De nyilván, ha az ember 
eltölt 20 évet, 16 évet parlamenti képviselőként meg előtte még 4 évet önkormányzati 
képviselőként és ebből 6 évet lehúz szóvivőként, akkor ezen azért annyira nem 
lepődik meg.  

Ami a külgazdaság és a külpolitika egy portfolióba helyezését illeti, tisztelt 
képviselő úr, a következőt tudom önnek elmondani: 2014-17 között minden évben, 
minden évben nőtt a magyar export és minden évben nőttek a Magyarországra érkező 
külföldi beruházások, és minden évben nemzetgazdasági rekordot döntöttünk 
ezekben. Minden évben. Tehát 2014-től 2017-ig minden évben nemzetgazdasági 
rekordot döntött az export és 2017-ben volt az első olyan alkalom a magyar 
nemzetgazdaság történetében, hogy 100 milliárd euró fölé ment. Ezt kudarcként 
beállítani?! 

A másik: a beruházások vonatkozásában 2014-ben, amikor átvettem a 
beruházásösztönzési portfoliót, akkor abban az évben nemzetgazdasági rekordot 
döntve 60 nagyberuházást tudtunk behozni Magyarországra, 2017-ben 96-ot. Négy 
esztendő alatt 294 nagyberuházást hoztunk be a beruházásösztönzési rendszeren 
keresztül Magyarországra, ezek 58.408 munkahelyet teremtettek és 9,8 milliárd euró 
értéket képviseltek. Minden évben nemzetgazdasági rekord dőlt meg. És igen, azt 
most is vallom, tisztelt képviselő úr, hogy szerintem helyes döntés volt a magyar 
külpolitikai struktúrát magyar gazdasági érdekérvényesítésre használni, mert 
szerintem sokkal jobb, hogy a nagyköveteket az alapján mérjük, hogy egyébként hány 
beruházáshoz tudták hozzásegíteni Magyarországot, hány magyar vállalatot tudtak 
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külgazdasági sikerhez segíteni, mintha az alapján mérnénk őket, hogy hány 
fogadáson vettek részt.  

Tehát nekem a magyar külpolitika minősége nem abban méretik le, és ez is 
stratégia meg hozzáállás kérdése, tehát ezt nem a minősítést mondom, hanem ez az 
én stratégiám. Nyilván, ha önök lennének kormányon, az önök külügyminisztere 
ebben más stratégiát vinne. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar külpolitika értéke, 
a minősége legalább annyira mérendő a gazdaságon keresztül, mint valamifajta 
meghatározhatatlan szubjektív politikai rendszeren keresztül vagy mérőszámokon 
keresztül. 

Viszont egy súlyos kérdést kanyarintott ki ebből a képviselő úr, kísértetiesen 
hasonlót Volner képviselő úrhoz az előző bizottsági meghallgatásomon, ami arról 
szól, hogy akkor ez jelenti-e azt, ez a fajta magyar külpolitika, hogy akkor kevesebb 
szövetségesünk van például olyan fontos ügyekben, mint a kárpátaljai kérdés. Ez 
nagyon fontos és súlyos kérdés és szerintem jogos és legitim is, hogy ezt itt meg kell 
vitatni. Azt tudom önnek erre mondani, hogy igen, sok konfliktust vállalt föl a magyar 
külpolitika az elmúlt négy évben és sokat fogunk fölvállalni a következő években is, de 
úgy, hogy csak azokat vállaljuk fel és vállaltuk is fel, amiket fel kellett, de azt mindet, 
és egyet se olyat, amire nem volt szükség.  

De én azt fontosnak gondolom, tisztelt képviselő úr, hogy ha Magyarországot 
bokszzsáknak nézik, akkor nekünk kötelességünk fellépni ez ellen, tehát amilyen az 
adjon isten, olyan a fogadj isten. Egyszer se mentünk mi oda a románokhoz, a 
horvátokhoz, a szlovákokhoz, akárkikhez az elmúlt években és nem mondtuk azt, 
hogy ti milyen hülye politikát csináltok, nem mi fasisztáztunk, nem mi vakbeleztünk 
és így tovább, és így tovább, de ezeket a megnyilatkozásokat nem lehetett és nem is 
lehet szó nélkül hagyni szerintem, és persze, mivel Európa jövőjéről most alapvető és 
sokszor érzelmektől túlfűtött viták zajlanak, ami jogos, hogy vita van, az jogos, mert 
történelmi kihívások előtt áll a kontinens, ezért én azt gondolom, hogy a 
konfliktusokat ezután sem fogjuk tudni megspórolni. De még egyszer mondom, a 
stratégia az, hogy minden konfliktust felvállalunk, amit fel kell és semmit, amit nem 
kell.  

Kárpátalja ügyében is azt tudom önnek mondani, itt talán viccesen hangzott az 
előbb, de ez tényleg így van, hogy a románokkal mi egyetlenegy kisebbségi ügyben se 
értettünk egyet az elmúlt évtizedekben, most van az első ilyen ügy. A románokkal, a 
bolgárokkal és a görögökkel, tehát a másik három ország külügyminiszterével 
közösen írtuk azt a beadványt az Európa Tanácshoz meg az Európai Unióhoz, amely 
alapján elkezdték vizsgálni a kárpátaljai, tehát az ukrajnai oktatási törvény 
módosítását. Az Európai Unió és Ukrajna társulási tanácsülésén tavaly novemberben, 
az ülést követően Federica Mogherini, akivel egy kezemen meg tudom azt számolni, 
hogy hány kérdésben értek egyet és hány kérdésben vesztem össze, ő állt ki és ő 
mondta el, hogy az Európai Uniónak az az elvárása, hogy a Velencei Bizottság 
döntéseit végre kell hajtania Ukrajnának, nem lehet megszerzett kisebbségi jogokat 
elvenni, és konzultálni kell a magyarokkal az őket érintő jogszabályalkotásról. Tehát 
az, hogy ne lennének ebben az ügyben szövetségeseink, azt vitatnám, azt, hogy 
konfrontatív a magyar külpolitika, azt meg nem, mert az úgy van.  

Itt pedig abban is egyetértek önnel, hogy ha a határon túli magyaroknak az az 
elvárása, hogy mondjuk, Székelyföld autonómiatörekvéseit hangsúlyosabban 
képviselje a magyar külpolitika és ezt a magyar külpolitikát irányítók számára 
feladatként szabják meg, vagy elvárásként szabják meg, akkor ennek az elvárásnak 
természetesen meg kell felelni. Én magam soha nem tettem olyan kijelentést, és 
higgye el, nem is fogok, és nem is tetszik, amikor ilyen kijelentések születnek, 
amelyek hazaáruló vagy bármilyen nemzetellenes színben tüntetik fel a magyar 
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ellenzék képviselőit. Azt persze majd a magyar emberek határon innen és túl eldöntik, 
hogy milyen kategóriába sorolják azt a pártot, aki óriásplakátokon üzeni meg a 
határon túli magyarságnak, hogy nem kellenek, de mivel ennek a pártnak a képviselői 
nem ülnek itt, ezért szerintem ezt a kérdést mi nyugodtan félretehetjük.  

Úgy, ahogy nyilván mi elvárjuk önöktől, hogy önök tartsák tiszteletben a 
választás végeredményét, úgy ez az elvárás magunkkal szemben is igaz, és voltak 
olyan emberek, akik azt gondolták egyébként ebben az országban, hogy jó lenne, ha 
önök kormányoznának. Most kevesebben voltak, ez kétségtelen, jóval, de hát van ez 
az álláspont, és ezt tiszteletben kell tartani. És nem tartom helyesnek, még egyszer 
mondom: nem tartom helyesnek, ha bárkit, aki egyébként demokratikus voksok 
alapján van a magyar parlamentben, nemzetellenesnek vagy hazaárulónak állítanak 
be. Mondom, van, aki ezért tesz, hogy így legyen, de azok meg bejönnek, kiabálnak, 
aztán kirohannak, meg itt sincsenek, tehát nem érdemes szerintem róluk ennél 
hosszabban beszélni.  

Szászfalvi László képviselőtársam kérdésére azt tudom mondani, hogy igen, 
tehát folytatódnak a gazdaságfejlesztési programok, ez nem is kérdés.  

Az, hogy a horvát kormánnyal milyen a kapcsolat… Nézze, jelenleg éppen mi 
blokkoljuk a horvátok OECD-csatlakozását, aminek fontos nemzet- és 
gazdaságpolitikai okai vannak. Nyilvánvaló, hogy egy gazdasági átláthatóságra a saját 
működését építő nemzetközi szervezetnek nem lehet tagja olyan ország, amely 
egyébként pontosan az ilyen gazdasági átláthatóságra és nemzetközi szabályokra 
fittyet hány. Tehát ha egy ország azt mondja egy gazdasági típusú választottbírósági 
döntésre, hogy az őt nem érdekli, akkor szerintem az OECD-tagsággal ez azért 
nehezen összeegyeztethető. Tehát a horvátok OECD-tagságát továbbra is vétózzuk, 
blokkoljuk, ezért nem is tud elindulni a csatlakozási folyamatuk.  

Az világosan látszik, hogy a horvátok részt vesznek abban a folyamatban, 
amely a magyar energiadiverzifikációs törekvéseket egyelőre határok közé szorítja, 
tekintettel arra, hogy a horvátokkal korábban létrejött a gázvezetékeinket összekötő 
interkonnektor, amelyen azonban csak Magyarország tud forgalmazni gázt 
Horvátország irányába, a horvátok az általuk vállalt kétoldalú és az Európai Unió által 
előírt uniós kötelezettség dacára még nem hajtották végre azokat a beruházásokat, 
amelynek nyomán ők is tudnának gázt szállítani Magyarországra. A krki LNG-
terminál építése vonatkozásában ők pont annyi munkát végeztek el fizikailag, mint mi 
együtt itt ebben a bizottságban - nulla -, dacára minden létező ígéretnek. 
Visszaemlékezem rá, amikor a demokrata adminisztráció volt az Egyesült 
Államokban, ez volt az egyetlenegy kérdés, amiben egyetértettünk - jó, volt kettő, de 
abból ez volt az egyik -, amiben együtt tudtunk dolgozni, hogy ők is próbáltak nagy 
nyomást helyezni a horvátokra, hogy legyen krki LNG-terminál. Most az egy más 
kérdés, hogy egyelőre a nem kötelező jellegű Open Season eljárásnál a gáz árát, 
amelyet onnan lehet majd megvásárolni, azt 20 százalékkal magasabbra tették, mint 
amiért jelenleg Magyarország vásárolja a gázt, tehát vannak ilyen apró finomságok 
ebben az ügyben.  

Horvátországgal ez, nem akarok hazudni, determinálja a kapcsolatainkat 
nyilvánvalóan, hogy gátolják az energiadiverzifikációs folyamatainkat, hogy 
folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesznek nemzetközi gazdasági döntőbíráskodás 
ügyében, amely a magyar gazdasági érdekekkel nyilvánvalóan nincs párhuzamban. 
Ugyanakkor itt is szeretnénk több új határátkelőhelyet nyitni, de egyelőre a horvátok 
ebben, úgy látom, nem partnerek, kisebb gondjuk is nagyobb annál. Ráadásul a 
tegnapi napon lemondott az a miniszterelnök-helyettes, aki az energetikai 
együttműködésért felelt, és aki legutóbb aláírta velem a krki LNG-terminál 
létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot.  
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Tehát egyelőre így állunk a horvátokkal. Azzal együtt egyébként a gazdasági 
együttműködés dübörög, hiszen a számok kétszámjegyű növekedést mutatnak 
százalékban a magyar-horvát kereskedelmi forgalomban. Néhány európai uniós 
kérdésben egy irányba is helyezkedünk a nemzetközi vitákban, a keresztény 
közösségek védelme tekintetében az egyik legfontosabb szövetségeseinkről beszélünk. 
Bár nem akarok itt pártpolitizálni, de a pártcsaládhoz való tartozás szempontjából is a 
jelenlegi horvát és a jelenlegi magyar kormány egy pártcsaládhoz tartozik, de mégis 
azt tudom mondani, hogy annyi előrelépés történt a korábbi Milanović-kormány 
leköszönése óta, hogy nincs üzengetés a nyilvánosságban. De azt is világossá tettük 
számukra, amikor az első EPP-s kormány hivatalba lépett részükről a Milanović-
kabinet után, hogy a gesztusokat először nekik kell megtenni. És értjük azt, hogy az 
egy előző kormány volt, amelyik Magyarországról tűrhetetlen módon beszélt, de azért 
horvát kormány volt, tehát nem mi tudunk itt gesztusokat gyakorolni, hanem 
elvárható legalább egy a másik oldalról; ez még azért annyira nem történt meg.  

Az ETT kapcsán azt tudom mondani, hogy szerintem az egy sikertörténet, az 
EU-ban nálunk van a legtöbb, és ezt ezután is fogjuk tartani, és várom az 
együttműködést Szászfalvi képviselő úrtól. Itt egy zárójelet hadd nyissak, hogy az 
Interreg-programok - amelyek önök kapcsán is több választókerület miatt vagy úgy 
általában fontosak - átkerülnek a mi portfóliónkba, mi fogjuk vinni a határon átnyúló 
fejlesztéseket. Úgyhogy ebben is számítok a határ menti választókerülettel rendelkező 
képviselőtársaimnak az együttműködésére. Itt ha nyithatok még egy zárójelet, akkor 
arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy összesen négy új jelentősebb terület 
kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójába: az egyik az Interreg-
programok; hozzánk kerülnek a nemzetközi energiatárgyalások; hozzánk kerül az 
űrkutatás; és hozzánk kerül az Információs Hivatal is, amelynek köszönhetően most 
majd egy óriási megtiszteltetésben lesz részem, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság is 
meghallgat. (Derültség.)  

Alelnök úr kérdéseire a következő választ tudom adni. Azért nem indulok a 
rajtrács első sorából, jól érezhető a tartózkodása mindazok alapján, amiket elmondott 
képviselő úr; de hát a rajtrács hátsó soraiból szép nyerni, mert elölről mindenki tud. A 
következőket tudom tehát önnek mondani, hogy méltatlan lenne elkezdenem 
bizonygatni, hogy azért folytatunk határon túli magyarokat védő és segítő politikákat, 
mert egyébként szerintünk ez jó, és ehhez képest hogy kire szavaznak, az másodlagos. 
Ezt méltatlan vitának tartanám, ezért egy tényt hadd mondjak önnek. A felvidéki 
gazdaságfejlesztési programra adott összeget, ami 1 milliárddal indult, év közben 
megnöveltük 5 milliárdra. Szlovákiában nem szavazhattak a magyarok a magyar 
parlamenti választáson. És mint ahogy én sem feltételezem önökről azt, hogy 
bármilyen praktikus gondolatuk lenne, amikor a határon túliakkal kapcsolatban az 
utóbbi időben tényleg tiszteletreméltó irányt vett politikájukat folyatják, mert én 
tényleg azt gondolom, hogy mondhatom képviselőtársaimnak, mi azt nagyra 
értékeltük, ahogy önök egy korábbi pártelnökük által képviselt állásponthoz képest 
más álláspontot képviselnek ebben az ügyben, és ez jó, ezt írjuk föl az örömteli 
változások kategóriájába. Ez jó szerintem, mert ha Magyarországon több párt is ezt az 
álláspontot képviseli, az Magyarország pozícióját erősíti, tehát én ezt egy pozitív 
változásnak tartom, és én sem feltételezem önökről, hogy egyébként határon túli 
voksokra vadásztak volna, amikor bejelentették, hogy helytelen volt az azon a 
népszavazáson képviselt álláspontjuk. 

A határon túli magyar szervezetek száma: igen, ez egy nagyon érzékeny kérdés, 
mert ugye itt jön elő az a stratégiai vita, amelyet Szávay képviselő úrral vívok 
folyamatosan, vagy ezzel kapcsolatba hozható az a vita, hogy hány szervezete van a 
határon túli magyaroknak. És ne vicceljük el a dolgot azzal, hogy ahol két magyar van, 
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ott három szervezet, mert ezzel mások viccelnek velünk. De kétségtelen az, hogy ha 
megnézi ön a határon túli magyar képviseleteket, akkor azt látjuk, hogy ha valahol 
van egy egységes, erős képviselet, amely valamilyen módon létrejött, akkor az 
nagyobb érdekérvényesítésre ad lehetőséget, mint ha mondjuk, ez sporadikusan van 
meg. Egyből itt a Felvidék kérdése jön elő, ahol van egy magyar párt meg van egy 
vegyes párt, és a vegyes párt tagja benne van a parlamentben. Az egy vitakérdés, hogy 
ez mondjuk, a magyar érdekképviselet szempontjából jelent-e, ha igen, mekkora 
előnyt. Vagy ott van például a kárpátaljai kérdés, ahol volt két jelentős szervezet, 
amely aztán végül is meg tudott állapodni abban, hogy egy egységes képviseletet hoz 
létre. Erdélyben is egy világos erősorrend van a magyar szervezetek között; ugyanígy 
van ez a Délvidéken is. Tehát ezt azért nehéz lenne Budapestről megszabni, hogy hol 
hány szervezet jöjjön létre; én nem is törekednék erre. Egy dolgot tudok önnek 
mondani, ugyanazt, mint Szávay képviselő úrnak, hogy mi a magunk részéről azt a 
stratégiát folytattuk eddig is, és ezt kívánjuk fenntartani, hogy közülük a legerősebb, 
aki az egyértelmű támogatottságot tudja maga mögött mint magyar szervezet, annak 
az álláspontját próbáljuk végrehajtani, amikor határon túli magyarokkal kapcsolatos 
politikát folytatunk. 

Ugye, azt ön is tudja, alelnök úr, hogy az Információs Hivatal irányítása új lesz 
a számomra, ezért azt én most nem tudom pontosan megítélni, hogy az Információs 
Hivatalt mennyiben lehet használni majd arra, hogy mondjuk, az egyszerűsített 
honosítások kapcsán meglévő visszaélések felderítésében részt vegyen. De 
amennyiben - ön ezt jobban tudja - ez a szervezet ön szerint erre alkalmas, akkor 
nyilvánvalóan használni kell arra, hogy az ezen egyébként pozitív és jó szándékkal 
létrehozott jogintézménnyel való visszaéléseket vissza tudjuk szorítani. Tehát ezzel 
egyetértek, hogy a visszaéléseket nemcsak az egyszerűsített honosítás, hanem minden 
kapcsán vissza kell szorítani. Ebben a kérdésben is, ha nem vezet az a 
jogintézményhez való hozzájutás nehezedéséhez, akkor érdemes megfontolni, hogy a 
visszaélések kapcsán milyen intézkedések szükségesek. (Dr. Molnár Zsolt: Itt 
átbillent, miniszterjelölt úr.) Még nem tudjuk, milyen irányba. Most jönnek 
Zsigmond Barna kérdései, és lehet, hogy majd akkor. (Derültség.)  

Zsigmond Barna képviselő úrnak tudom azt mondani Székelyföld kapcsán, 
hogy igen. Erdélyben úgy indultunk meg a programmal, hogy szűk mezsgyén néztük 
meg, hogy működőképes-e, mert azért voltak politikai fenntartások a másik oldalról. 
Én személyesen egyeztettem a házelnökkel, a szociáldemokraták vezetőjével, a 
vezetővel arról, hogy ez a program mehessen. Nekik az volt a kérésük, hogy ne legyen 
diszkriminatív, tehát ne úgy legyen meghirdetve, hogy kizárólag magyarok kaphatnak 
ebből támogatást és feleljen meg minden európai uniós előírásnak. Ezt mintegy 
PILOT, lefolytattuk Maros megyében és jól láthatóan működött. Nincsen probléma, 
nincsenek diszkriminációs problémák, nincsen EU-jogba való ütközés, tehát az idei 
esztendőben, mint amekkora ugrás volt egyébként a felvidéki programnál, itt is lehet 
egy nagy ugrás, és az egész erdélyi területre kiterjesztve tudnánk ezt a programot 
folytatni. Úgyhogy ebben is majd kérném az együttműködését és segítségét, mint egy 
olyan szereplőét, akinek azért a végrehajtásban és a megalkotásban is még egy másik 
funkciójában, de volt szerepe, amelynek kapcsán végzett munkáját köszönöm szépen. 

Elnök úr, azt hiszem, végigmentem a kérdéseken, legalábbis, amiket fölírtam 
kérdéseket, azokon a legjobb tudásom szerint végigmentem, remélem, hogy sikerült 
válaszokat adnom a felmerülő kérdésekre, még ha nem is közmegelégedésre igényt 
tartva. 
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Határozathozatal  

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Tisztelettel kérdezem a 
bizottság tagjait, azokat, akik frakciófelhatalmazással érkeztek és azokat is, akik nem, 
hogy egyetértenek-e Szijjártó Péter miniszteri kinevezésével. Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Tehát 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta Szijjártó Péter miniszteri kinevezését.  

Köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy megjelent itt a bizottság előtt. Nagyon 
jó és eredményes munkát kívánunk önnek! Mint a Nemzeti összetartozás bizottsága 
különös tekintettel a Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatokra, a diplomáciára, az 
elszakított országrészek magyarsága érdekében végzett munkájához sok sikert 
kívánunk! Természetesen, ha megtörténik a miniszteri kinevezése és eskütétele, 
utána a szokásos évi meghallgatásra is nagyon szívesen várjuk, és megtisztelő lesz 
számunkra. Köszönöm szépen.  

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Amíg miniszter úrtól elköszönünk, két perc szünetet rendelek el, de 

utána folytatjuk további napirendi pontokkal.  
(Dr. Molnár Zsolt és dr. Keresztes László Lóránt távozik az ülésteremből.) 

(Rövid szünet.) 

A bizottság albizottságainak létrehozása 

Tisztelt Bizottság! Ülésünket folytatjuk a 2. napirendi ponttal: a bizottság 
albizottságainak létrehozása. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az országgyűlési 
törvény 21. § (1), (2) bekezdése értelmében az állandó bizottságok albizottságokat 
hozhatnak létre, melyeknek a működésére egyébként a főbizottságra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Minden bizottságnak kötelező létrehozni az Ellenőrző 
albizottságot. Én most két albizottság létrehozására tennék javaslatot, egyrészt a 
kötelezően létrehozandó Ellenőrző albizottságra, illetve egy Autonómia albizottság 
létrehozására, amely a bizottság megalakulását követő 2011-14-es ciklusban működött 
is.  

A személyi javaslatokat is megtenném: az Ellenőrző albizottság elnökének 
javaslom Szávay Istvánt a Jobbikból; hagyomány, hogy az Ellenőrző albizottság 
elnökét mindig ellenzéki párt adja, és ellenzéki képviselő tölti be. Alelnöknek 
javaslom Tilki Attila képviselő urat, tagoknak pedig dr. Molnár Zsolt, Bóna Zoltán és 
Fenyvesi Zoltán képviselő urat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, megjegyzés? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy szavazzunk.  

Határozathozatalok 

Ki az, aki egyetért az Ellenőrző albizottság létrehozásával a vázolt személyi 
feltételek mellett? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Tehát 8 igen szavazattal ezt elfogadtuk.  
A jegyzőkönyv számára jegyzem meg, hogy Molnár Zsolt alelnök úr egy másik 

bizottsági ülésre távozott. 
Az Ellenőrző albizottság mellett javaslom az Autonómia albizottság 

létrehozását is. Itt a mai meghallgatáson, de a tegnapin is elhangzott, tulajdonképpen 
az elszakított országrészek magyarsága számára, különösen ott, ahol tömbben 
vagyunk jelen - ilyen Székelyföld, ilyen Délvidék, Csallóköz, illetve Kárpátalján a 
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Tiszahát - mindenféleképpen az önkormányzatiság vagy autonómia biztosíthatja 
hosszú távon részükre a megmaradást, egyébként meg azt gondolom, hogy országaik 
számára a társadalmi békét és a prosperitást is. Tehát mindenféleképpen ebben a 
ciklusban, tekintve egyébként a 100 éves centenárium ügyét is, ez mindenféleképpen 
fontos és üzenetértékű, hogy legyen ilyen albizottságunk. Itt elnöknek szeretném 
javasolni dr. Zsigmond Barna Pál fideszes képviselőt, alelnöknek dr. Brenner 
Kolomant a Jobbikból, tagnak pedig Szávay István képviselő urat, Szászfalvi László 
alelnök urat és Tilki Attila képviselő urat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, úgy ismét kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az Autonómia 
albizottság létrehozásával az említett tagokkal. (Szavazás.) Köszönöm. 8 igen 
szavazat. 

Egyebek 

A harmadik, egyebek napirendi pontunkban kérnék még egy szavazást. A 
határozati házszabály 109. § (2) bekezdése alapján döntenünk kell a bizottsági elnök 
helyettesítésének a sorrendjéről. Nem túl nagy létszámú bizottságunkban három 
alelnök is van. A helyettesítés sorrendjére a következő javaslatot teszem: 
kormánypárti részről első helyettesítőnek javaslom Szászfalvi László KDNP-s 
képviselő urat, utána következik dr. Molnár Zsolt, MSZP, majd Bóna Zoltán, Fidesz. 

Van-e ehhez kérdés, megjegyzés? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 
kérem, szavazzunk a javaslatról. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. 8 igen 
szavazattal ezt a bizottság támogatta. 

Bár tudom, hogy tájékoztató e-mail kiment, új bizottsági tagjaink számára 
mindenképpen elmondom, hogy a bizottság titkársága a földszint 64-65-66. irodában 
működik, bejárat a 65. számú ajtón. Ott napközben megtalálhatják a bizottság 
munkatársát, dr. Sándor Tamást, illetve Szőcs Dorottyát, a bizottság titkárnőjét. 

Kiosztottunk titoktartási nyilatkozatokat és felhasználói engedélyeket, ezeket 
kérem aláírni; egyet megtartani, a többit pedig vagy otthagyják a helyükön, vagy 
Szőcs Dorottyának átadják. 

Még egy döntést kell hoznunk. Talán emlékeznek rá bizottsági tagjaink régről, 
hogy ha előadókat, előterjesztőket hívtunk a napirendi ponthoz, akkor sok esetben 
használtak szemléltető eszközt, ez leginkább projektort jelentett, és akkor mindig 
döntenünk kellett a házszabály szerint a szemléltető eszköz igénybevételéről. Én azt 
javaslom most, hogy generálisan döntsünk arról, hogy a bizottsági üléseken az 
aktuális napirendi pont előadója a napirendi ponthoz kapcsolódóan igénybe vehessen 
szemléltető eszközt, azaz vetíthessen, ha erre igény van. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki 
igen, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 8 igennel elfogadtuk, és ezzel 
letudtuk az elkövetkezendő évekre.  

Tájékoztatásként már csak annyit, hogy a következő ülésen szeretnénk majd 
elfogadni a bizottságunk munkatervét erre az évre. Ezzel kapcsolatban várjuk majd a 
javaslataikat. Így állunk most: tervezünk bizottsági látogatást az ősz folyamán, kora 
ősszel a Drávaszögbe, Horvátországba, késő ősszel pedig a Délvidékre. 
Mindenféleképpen tárgyalnunk kell a 2019-es költségvetést, erre még most, a nyári 
szünet előtt fog sor kerülni; és majd a 2017-es zárszámadást. Lesz a Bethlen Gábor 
Alap beszámolója, hagyományosan az Országgyűlés minket jelöl ki értelemszerűen 
kötelező bizottságként. Várhatóak nagykövetjelölti meghallgatások, talán a 
közeljövőben Kijev és Canberra. Választásokkal kapcsolatos tájékoztatókat tervezünk; 
lesz választás Szlovéniában és helyhatósági választás Szlovákiában, illetve nemzeti 
tanácsi a Délvidéken ősszel. És idekerül minden olyan törvényjavaslat, határozati 
javaslat, amelyet hozzánk címeznek; illetve tegnap itt volt a bizottsági ülésünkön 
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Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézettől, aki egy általuk gondozott, elvégzett 
felmérést ajánl a figyelmünkbe a kárpátaljai népszámlálásról, és egy ottani társadalmi 
felmérés anyagát hoznák ide szívesen.  

Ehhez a vázlathoz várjuk tehát a további javaslataikat is. Szávay képviselő úr 
jelentkezett.  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem is baj, hogy kicsit már 

szűkebb körben maradtunk. Tilki és Zsigmond képviselő urakat kérdezem, hogy nem 
tudom, önök most provokálni akartak volna-e engem, vagy másik bizottságban 
szokták meg ezt a stílust. De szeretném jelezni, hogy fel tudom venni ezt egyébként én 
is, képviselő urak, tehát tudjuk így csinálni ezt a bizottságot. Eddig nem így csináltuk 
egyébként, de könnyen vissza tudunk térni ehhez, ha önök ezt tartják jónak. Én 
jobban szeretem a konstruktív ügyeket.  

Ha én elismerem a kormány képviselőinek a munkáját például a Minority 
SafePack kapcsán, és kiemelem egyfajta pozitívumként és dicséretként, akkor nem 
tudom, miért gondolta Zsigmond képviselő úr, hogy akkor ön meg utána nekünk 
ugorjon, hogy mi ebben nem vettünk részt, ami ráadásul nem igaz egyébként, ezt 
szeretném jelezni.  

Tilki képviselő úr, mi itt ebben a bizottságban nem gyomrozni szoktuk 
egymást. Az, hogy én meg mit mondok el, meg mit mondok el kritikaként, azt meg 
engedje meg, hogy egyelőre én döntsem el, azt nem ön fogja. Ez az egyik. 

A másik. Arról az ügyről, amit ön ide szóba hozott, én nem beszéltem. Nem 
tudom, lehet, hogy önnek rossz a lelkiismerete, és arra gondol, amire akar, de én erről 
a kérdésről nem beszéltem, képviselő úr. Eszembe sem jutott volna! Én az átkelés 
ügyéről beszéltem, ez az egyik. 

Az pedig, hogy ki miket írogat az internetre, hogy annak nincs jelentősége? Az 
egész mocsok gyűlöletkampány, amit önök meg a kormánypárti média az elmúlt egy 
évben ellenünk csináltak, annak a központi eleme az volt, ugye, hogy Szotyori-Lázár 
Zoltán mit írt egy Facebook-bejegyzésben. Ennek igenis van jelentősége, úgy 
gondolom. És amikor minket azzal vádol egy önökkel szövetséges határon túli magyar 
szervezetnek az egyik megválasztott tisztségviselője, hogy mi az ukrán 
szélsőjobboldalt felbiztatjuk arra, hogy az irodájukat felgyújtsa, akkor azt azért 
engedje már meg, hogy szóvá tegyem, és ön pedig ne védje meg ezt az álláspontot, 
mert szerintem ez több, mint problémás! 

És még egy dolgot engedjen meg: a feleségemet meg ne keverje ide! Ha valaki 
megszenvedte azt a mocskot, amit önök ránk zúdítottak, amiben a nemzeti 
elkötelezettségünket kétségbe vonták, az a feleségem volt, meg a családja. Akiket 
megaláztak a volt főiskoláján, amiről beszélt, meg az anyósom, akinek utánaköpnek a 
faluban, hogy a vejed egy nemzetáruló, mert hallották a tévében. Ne hozzunk ide ilyen 
kérdéseket!  

Én azt javaslom, majd Fidesz-frakcióülésen beszélgessenek arról, hogy ez a 
bizottság hogyan működött az elmúlt években, és valahogy próbáljuk meg szerintem 
ezt a közös munkát a korábban megszokott konstruktív stílusban folytatni. Ezt 
szeretném kérni elnök úrtól meg képviselőtársaimtól is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Higgadtság, nyugalom! Tilki Attila képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Kedves Képviselő Úr! Azt azért engedje meg az 

embernek, hogy ha valamit sejtet, ugye, úgy fogalmazott, hogy húsvétkor nem lehetett 
átjönni, bezzeg egy héttel utána zavartalan volt az átkelés. (Szászfalvi László: Ez a 
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szöveg volt. - Szávay István: Igen. Ezt akartam mondani.) Így hangzott el a mondat. 
István, ne nézzük az embert hülyének! Szó szerint nem hangzott el.  

Abszolút tiszta a lelkiismeretem, mert én végigdolgoztam azt a négy évet, ami 
alapján ilyen eredménnyel választottak meg. Azt meg engedd meg, vagy engedje meg, 
képviselő úr, hogy ha nem hagyjuk szó nélkül, nem hagyom szó nélkül, ha ön valótlan 
dolgokat állít, azt ne vegye támadásnak! A politika erről szól. Valótlanságokat beszélt, 
és én úgy éreztem, hogy arra nekem válaszolni kell. Elfogadom azt is, megkövetem 
önt, hogy esetlegesen nem használtam megfelelő szövegkörnyezetben a családját; 
többet ilyet nem fogok elkövetni. De azt meg fogadja el tőlem, én ott élek, ott vagyok a 
szomszédban, higgye el, hogy most, ebben a helyzetben én sokkal többet találkozom a 
helyi problémával, mint ön és a kedves családja. Ezt viszont fogadja el tőlem! Én 
tudom, hogy az a nekirohanás, amit az önök embere művelt, mondjuk, húsvét előtt, 
nagyszombaton mászkálva körbe-körbe, hurcolta a mikrofont falvakba bemenve, 
hogy most ki hol lakik és hány ember lakik egy adott településen, higgye el, az pont 
önnek és ebben a szövegkörnyezetben a családjának ártott a legtöbbet, és az ottani 
embereknek, a kárpátaljai magyaroknak is, és azoknak is, akik egyébként az én 
térségemben élnek. Azért mondtam el a különbséget, nem ide tartozik, de felesleges is 
bohóckodni. Én úgy gondolom és úgy látjuk, és úgy látják az emberek nagyon sokan 
Kárpátalján - de menjen, és kérdezze meg, hogy halljon információkat és tudja meg -, 
hogy önöket a Gyurcsány-féle DK-val említik egy lapon, amit csinált a helyi 
parlamenti jelöltjük.  

És István, nem volt alkalmam elmondani, mert láttam, végtelenül dühös volt a 
választások után dohányzás közben, de én pont öntől vártam volna - akkor nehezen 
dolgozta föl a választási eredményt, ha ez így esetleg jobban tetszik önnek, és nem 
akarok bántó lenni -, de éppen öntől vártam volna azt, hogy Attila, képviselő úr, 
tényleg túlzásba vittük, amit ott csináltunk Kárpátalján, vagy ott csináltunk a 
szomszédban, Kárpátaljával határos választókerületben. De mondom, tudom én ezt 
intelligensen is kezelni. Nem gyomrozlak, nem gyomrozom a képviselő urat - nehogy 
baj legyen a tegezésből -, de azt meg engedje meg, hogy ha valótlanságokat és 
sejtetéseket hallunk, és nemcsak én hallottam, hanem a miniszter úr vagy 
miniszterjelölt úr is, akkor azért arra még reagáljunk.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. (Dr. Zsigmond Barna: Két mondat, elnök úr!) 

Röviden Zsigmond Barna! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Nem tudom, én nem éreztem úgy, 

hogy személyed iránt lett volna támadás részemről. Engedd meg, hogy tegezzelek egy 
mondatig. Én nagyra értékelem azt a munkát, amit te végzel ezen a politikai területen 
és régóta ismerem és tisztelem a munkásságodat. Két vonatkozásban reflektáltam 
arra, amit Szávay képviselő úr előadott, az egyik programpont, vagy ha úgy tetszik, az 
egyik javaslatod tekintetében melléd álltam és elfogadtam azt a jó javaslatot, hogy a 
gazdaságfejlesztési programok vonatkozásában a nyelvhasználat jelenjen meg, és az 
anyanyelvet ez a program is segítse, tehát akár táblák, akár feliratok, akár kiírás 
vonatkozásában ez egy hangsúlyos elem legyen. Ha az baj, hogy csatlakozom egy 
javaslathoz, akkor elnézést kérek.  

A másik téma pedig a Minority SafePack volt, az pedig egy konkrét tényállítás 
volt. Az nem egy személyes megjegyzés volt, hanem az a tényállítás, hogy a Jobbik 
nem jeleskedett az aláírásgyűjtésben, ennyi volt csupán csak, amit mondtam, ezt 
fönntartom. Tehát akkor, amikor a március 15-i ünnepségen nem engedik meg a 
Rákóczi Szövetségnek, hogy aláírást gyűjtsön a Jobbik-rendezvényen, akkor ez azt 
jelzi, hogy a Jobbik óvatosan kezelte ezt a kérdést, de szerintem ezen már túl vagyunk, 
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és a másik mondatrész az volt, hogy ezen emelkedjünk felül és közösen képviseljük 
ezt az ügyet az európai fórumokon a siker érdekében. Úgyhogy én nem tudom, mi volt 
itt a korábbi gyakorlat, de ha az az elvárás, hogy csak egymás nyakába boruljunk 
folyamatosan, akkor az nem ez a fórum, azt szerintem este a sörözőben meg tudjuk 
tenni, és talán az nagyobb élvezetet jelent mindenki számára. Én a konstruktív 
vitának a híve vagyok, és remélem, hogy ez a bizottság alkalmat ad erre. Úgy érzem, 
hogy a konstruktív vitából ez az oldal nem lépett ki, talán ti sem léptetek ki, és ez a 
megjegyzés szerintem váratlanul érte Attilát is, engem is. Tehát helye van a vitának a 
parlamentben, úgy tanultam, hogy ez az a fórum, ahol vitázni szoktak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő urak. (Jelzésre:) Szászfalvi alelnök úr. 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Bocsánatot kérek, én 

csak egy lelki gondozói szándékú mondatot szeretnék mondani, talán az elmegy 
nálam. (Derültség.) Abszolút régóta ismerjük egymást Szávay képviselő úrral, 
szerintem jól együtt is tudtunk működni, együtt tudunk működni, de azért képviselő 
úr néha elég sarkosan tud fogalmazni, azt akkor nem veszi észre, amikor a másik 
oldal sarkosabban fogalmaz, azt észreveszi. Nyilván érzékeny magyar lélek. Tehát én 
azt kérem, hogy mindenki fogadja el a másik határozott álláspontját, és nem kell 
egyből szerintem megsértődni ezen, ha valaki erőteljesebben fogalmaz, és akkor talán 
felül tudunk emelkedni ezeken a vitákon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Híreink szerint a jövő héten nem tart a parlament ülést, utána pedig 

reményeink szerint áttérünk az „A” és „B" hétre, és igyekszünk tartani az előző 
hagyományainkat, hogy bizottsági ülést „B" hét kedden délelőtt tartunk, figyelembe 
véve azt, hogy többen vannak, akik más bizottságban is képviselők. Ajánlom 
figyelmükbe ezt a „B" hét kedd délelőttöt. Nem garantálom, hogy ez mindig így lesz, 
hiszen akár egy miniszteri meghallgatás, hogy mikor ér rá a miniszter, vagy egy 
nagykövetjelölti meghallgatás időpontja ezt a szándékunkat felboríthatja. Ezek azok, 
amiket még most tudok az egyebekben tájékoztatásul elmondani. 

Az ülés berekesztése 

Hétvégére áldott ünnepet kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a 
munkájukat, a bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 03 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Prin Andrea 


