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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Nemzeti összetartozás bizottságának 
mai ülésén megjelenteket. Köszöntöm alelnök urakat, képviselőtársaimat, a bizottság 
tagjait, köszöntöm meghívott vendégeinket, előadóinkat és természetesen a bizottsági 
ülésen megjelent érdeklődőket. 

Távolmaradásukat előzetesen jelezték Fenyvesi Zoltán, dr. Zsigmond Barna Pál 
és dr. Tilki Attila fideszes képviselők. A mai ülésünkön Fenyvesi Zoltánt Bóna Zoltán 
alelnök úr helyettesíti, dr. Zsigmond Barna Pált Szászfalvi László alelnök úr, dr. Tilki 
Attila képviselő urat pedig jómagam. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel 
határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előzetesen kiküldött napirendünket elfogadja-
e. Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Nyolc, egybehangzó 
igennel a napirendet elfogadtuk. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az első napirendi pontunk Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, amely a T/503. számot viseli. Arról kell döntenünk, hogy 
felcsatlakozunk és mely szerkezeti egységek vonatkozásában folytatunk le részletes 
vitát. Az előző évek gyakorlatának megfelelően azt javaslom a bizottságnak, 
tekintettel arra, hogy a képviselőtársaim munkáját is megkönnyítsük, hogy a 
törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be, tehát az 1-78. §-okra és az I-IX. 
mellékletekre. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik. – Dr. Molnár Zsolt: Pont ezt akartuk javasolni, elnök úr!) Köszönöm 
szépen. Ha nincs, kérem, szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, az, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Nyolc, egybehangzó igennel elfogadtuk, hogy a 
2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjunk. 

Tájékoztató a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority 
SafePack) magyarországi aláírásgyűjtésének tapasztalatairól 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, mely tájékoztató a Nemzeti 
Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) magyarországi 
aláírásgyűjtésének tapasztalatairól. Tisztelettel köszöntöm Csáky Csongort, a Rákóczi 
Szövetség elnökét és dr. Tárnok Balázst, a Szövetség alelnökét. Megkérem őket, hogy 
a tájékoztatójukat tartsák meg. 

Mielőtt ezt megtennék, szeretném elmondani, hogy a bizottság végig 
figyelemmel kísérte a kezdeményezést. 2017. május 23-án a bizottság elfogadott egy 
állásfoglalást, amelyben felhívtuk az anyaország és a külhoni nemzetrészek figyelmét 
arra, hogy minél nagyobb létszámban támogassák ezt a kezdeményezést. Majd ezt 
követően az Országgyűlésben is gyakorlatilag ötpárti támogatással született egy 
határozat, és a kormány egyébként akkor felkérte a Rákóczi Szövetséget a 
magyarországi aláírásgyűjtés koordinálására. Sikeres lett a kezdeményezés, hiszen az 
áprilisi határidőig összegyűlt a több mint egymillió támogató aláírás az Európai Unió 
hét tagállamából és sikerült teljesíteni azt a belső megállapodást is, hogy 
Magyarország félmillió vagy azt meghaladó aláírást összegyűjt. Ezt szeretném 
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előzetesen is a tájékoztató előtt megköszönni a Rákóczi Szövetségnek, a jelenlévő 
elnök úrnak, alelnök úrnak és természetesen a jelen nem lévő Halzl József elnök 
úrnak is, aki ebben az időszakban a szövetség elnöke volt, a legutóbbi tisztújítás óta 
pedig tiszteletbeli elnöke a szervezetnek. Köszönöm a tevékenységüket, és átadom a 
szót elnök úrnak, alelnök úrnak. 

 
CSÁKY CSONGOR, a Rákóczi Szövetség elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelettel köszöntjük önöket a Rákóczi Szövetség 
nevében és köszönjük azt a támogatást, amit önöktől személyesen, illetve amit a 
bizottságtól és az Országgyűléstől kaptunk ebben a témában. 

Ha megengedik, egy olyan összeállítást javasolnánk, hogy Tárnok Balázs 
összefoglalná mindazt, amit ennek a kezdeményezésnek a jogi hátteréről, illetve amit 
a jelenéről érdemes tudni, hiszen az elmúlt hét végén részt vett azon a FUEN-
konferencián, amit a Benelux-országokban rendeztek. Erről is adna Balázs 
tájékoztatást. Én pedig megpróbálnék azokról az operatív lépésekről számot adni, ami 
az elmúlt hónapokban, az április 3-a előtti hetekben, hónapokban történt. Megkérem 
Tárnok Balázst, hogy foglalja össze a jogi hátterét, illetve a jelenét ennek a 
kezdeményezésnek. 

Dr. Tárnok Balázs tájékoztatója 

DR. TÁRNOK BALÁZS alelnök (Rákóczi Szövetség): Köszönöm szépen. 
Megpróbálok nagyon tárgyilagos és rövid lenni az előadás során.  

Az európai polgári kezdeményezés az Európai Unió egy olyan új intézménye, 
amely a közvetlen demokrácia részeként került be az uniós jogrendbe a lisszaboni 
szerződéssel és 2012-től lehetett benyújtani az első ilyen kezdeményezéseket. Ez 
alapvetően az uniós polgárok személyhez fűződő joga, tehát nem szervezeteket illet 
meg ez a polgári kezdeményezéshez való jog, hanem alapvetően magánszemélyeket, 
uniós polgárokat. A gyakorlatban ugyanakkor a személyek munkáját szervezetek 
segítik azáltal, hogy különböző anyagi és intézményi támogatást nyújtanak ezeknek a 
polgári bizottságoknak, hiszen 7 magánszemély nagyon-nagyon nehezen tudna egy 
olyan összeurópai kampányt létrehozni, támogatni és koordinálni, amely egymillió 
aláírást a végén összegyűjt.  

Magának a kezdeményezésnek az a lényege, hogy egymillió uniós polgár 
egyéves aláírásgyűjtési időszak alatt, minimum hét tagállamban minimum 
aláírásszámot teljesítve felhívja a bizottságot arra, hogy foglalkozzon egy adott 
kérdéssel. Tehát nagyon hasonló ez az intézmény a korábbi, Magyarországon is 
ismert népi kezdeményezés intézményéhez, ugyanis ez egy napirend-kezdeményezés. 
Arra szólítja fel a bizottságot, és amennyiben sikeres az aláírásgyűjtés, olyan 
kötelezettséget jelent a bizottság számára, hogy tűzze napirendjére a kérdést és 
bizonyos állásfoglalásokat tegyen meg olyan kérdésekben, amelyekkel az uniós 
polgárok szerint az eddigiekben az Európai Unió nem foglalkozott. A nemzeti 
kisebbségek ügye egy tipikusan ilyen kérdés. Egyetlen és nagyon komoly megkötése, 
hogy a tárgya kizárólag olyan kérdéskörre vonatkozhat, ami az Unió meglévő 
kompetenciájába tartozik, tehát az Unió hatásköreit ez által az intézmény által nem 
lehet kiterjeszteni. 

Ami a lefolyását illeti, jelenleg ott tart az aláírásgyűjtés, hogy történik a 
támogató nyilatkozatok ellenőrzése a nemzeti hatóságok által. Először felállítottak egy 
polgári bizottságot, majd benyújtották a kezdeményezést és az egyéves gyűjtés után 
jelenleg az aláírások ellenőrzése folyik. Miután ez megtörténik, a kezdeményezők 
benyújtják a kezdeményezést időbeli kötöttség nélkül, tehát a polgári 
kezdeményezésről szóló rendelet nem határoz meg határidőt arra vonatkozóan, hogy 
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a sikeres aláírásgyűjtés után mikor kell a szervezőknek benyújtani a kezdeményezést 
az Európai Bizottsághoz és ezáltal az sincs meghatározva, hogy az Európai 
Bizottságnak erre mikorra kell választ adnia. Ebben a körben az Európai Bizottság 
egy második vizsgálatot folytat le, egy mélyebb, alaposabb, egy tartalmibb vizsgálatot. 

Ami a Minority SafePack, vagy ahogy Magyarországon mi ezt elneveztük, a 
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés előtörténetét illeti, annyit meg kell 
jegyeznünk, hogy 2012-ben a FUEN akkori kongresszusán vetődött fel ennek az ötlete 
és 2013-ban el is készült ez az anyag, a szervezők, a polgári bizottság tagjai ezt a 
kezdeményezést benyújtották. Első körben, 2013 őszén az Európai Bizottság 
ugyanakkor elutasította ennek nyilvántartásba vételét, ez azt jelentette a 
gyakorlatban, hogy nem kezdődhetett meg az aláírások gyűjtése, az Európai 
Bizottságnak hatásköri kifogásai voltak. Azt mondták, hogy nem uniós hatáskör, 
amire ez a kezdeményezés vonatkozik. Ezt a döntést a kezdeményezők megtámadták 
az Európai Unió bíróságán és ez a per 2017. február elejéig tartott. Ekkor ugyanis 
történelmi esemény következett be. A polgári kezdeményezések szervezői első körben 
kerekedtek felül a bizottságon. Az Európai Unió törvényszéke megállapította, hogy 
jogszerűtlen volt a bizottság elutasító határozata és új határozat hozatalára kötelezte 
az Európai Bizottságot. Ennek a bizottság 2017. április 3-ai hatállyal tett eleget, 
aminek értelmében ekkori naptól elindult az egyéves aláírásgyűjtési időszak, és ennek 
a végét a 2018. április 3-ai határidő jelentette. 

Fontos még megjegyezni ugyanakkor, hogy Románia a döntést megtámadta, 
tehát azt a döntést, amikor az Európai Bizottság bejegyezte a Minority SafePack 
polgári kezdeményezést. Ez az ügy még folyamatban van az Európai Unió 
törvényszékén.  

Csáky Csongor tájékoztatója 

CSÁKY CSONGOR elnök (Rákóczi Szövetség): Magyarországon az 
aláírásgyűjtés igazából múlt év november 10-én került napirendre a Magyar Állandó 
Értekezleten, ahol az ott jelenlévő akkori Országgyűlés valamennyi frakcióval 
rendelkező pártja elvben támogatta azt, hogy ez a kezdeményezés fontos és 
gyakorlatilag azt is támogatták, hogy a magyarországi aláírásgyűjtést a Rákóczi 
Szövetség koordinálja. 

Gyakorlatilag a múlt év decembere azzal telt, hogy a Rákóczi Szövetség 
megpróbált felkészülni, eleget téve elsősorban az adminisztratív feltételeknek, hogy 
ezt az aláírásgyűjtést lefolytathassa. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál a szükséges jogi lépéseket megtettük. Elindult magának a Minority 
SafePack-nek a magyarra keresztelése, a felületei, az arculata kialakult ennek a 
témának. Amikor a valós aláírásgyűjtés megkezdődött, az gyakorlatilag január 2-a 
volt, amikor egy nagy lendülettel megpróbálta a Rákóczi Szövetség összefogni és 
megszólítani a pártokat, az egyházakat, a civil szervezeteket, a települési 
önkormányzatokat, illetve természetesen a saját 25 ezer fős tagságát, a közel 500 
helyi és ifjúsági szervezetét csatasorba állítani, hogy ezt a nagyszámú aláírást 
sikeresen össze lehessen gyűjteni április 3-ig. 

El kell mondani, hogy egy szerencsétlen időszak volt bizonyos értelemben 
maga az aláírásgyűjtés, hiszen párhuzamos kampány zajlott Magyarországon. Nem 
volt könnyű elmagyarázni az állampolgároknak, hogy ez a kampány független az 
országgyűlési kampánytól és sok időbe telt az, míg az állampolgárok számára 
világossá vált, hogy azzal, hogy aláírják ezt a támogató nyilatkozatot, gyakorlatilag a 
határon túli magyarokat segítik a szülőföldjükön való boldogulásában, az ő jogaikhoz 
tudnak ezzel hozzájárulni. Budapesten folyamatosan 6 nagyobb helyszínen gyűjtötték 
az aktivistáink, illetve 25 vidéki helyszínen is standokkal az aláírásokat. Létrejött az 
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Erkel utcában, a IX. kerületben egy kapcsolattartó iroda, ahova befáradhattak az 
állampolgárok, illetve az aláírásgyűjtő aktivisták. Természetesen egy kiemelt 
eseménye volt az aláírásgyűjtésnek: március 15-e, amikor nemcsak a fővárosban, 
hanem a vidéki városok több helyén is nagyszámú aláírást sikerült összegyűjteni. 

Köszönettel tartozunk a médiának, különösen a közmédiának azért, hogy 
felkarolta az ügyet, mind a televíziók, mind a rádiók igyekeztek viszonylag nagy 
publicitást adni egyrészt hirdetésekben, másrészt pedig műsoridőt biztosítottak arra, 
hogy ezt a témát el lehessen magyarázni, el lehessen mondani, mi ennek a célja és 
miért fontos. Természetesen igyekeztünk a közösségi médiát és minden egyéb olyan 
eszközt felhasználni, amivel a fiatalabb, illetve az idősebb generációkat, rétegeket 
megpróbáltuk elérni. Volt két olyan terület, ahonnét igyekezett a Rákóczi Szövetség 
még plusz aláírásokat begyűjteni. Ilyen volt a Vajdaság, ahol Pásztor István alelnök 
úr, illetve az ő csapata nagyon intenzíven odaállt az aláírásgyűjtés mellé és mögé, 
különösen a kampány utolsó szakaszában. Amennyire a lehetőségek megengedték, a 
kárpátaljai kettős állampolgársággal, magyar állampolgársággal is rendelkező ottani 
közösséget is igyekeztünk bevonni. El kell mondani, hogy a beregszászi, illetve az 
ungvári egyetemisták ebben oroszlánrészt vállaltak. Különösen az egyetemistákat 
aláhúznánk, mert az aktivitásuk - hogy is mondjam - sok ezer vagy sok tízezer 
aláírásszámban volt mérhető úgy Magyarországon, mint az említett területeken. Itt 
kiemelném a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját is, amelynek 
résztvevői az egyetemi kampuszokban, városokban nagyon aktív aláírásgyűjtést 
végeztek. 

Köszönettel tartozunk a Magyar Postának, vállalták ugyanis, hogy 
Magyarország összes postáján elhelyezik ennek a kezdeményezésnek a felhívását. 
Együttműködés keretében biztosították azt, hogy az állampolgárok gyakorlatilag 
ingyenesen feladhatták az aláírásgyűjtő-íveket. Az ehhez szükséges ívet, illetve 
borítékot minden postán elérhették azok az állampolgárok, akik támogatni kívánták 
ezt a kezdeményezést. Illetve a Rákóczi Szövetség igyekezett több mint 600 ezer 
háztartáshoz egy címzetlen borítékban eljuttatni ezt a kezdeményezést, a korábbi 
választási eredményekből és mindenféle egyéb statisztikákból kiindulva, a Postával is 
egyeztetve, bizonyos településeket aktívabban beszórni - gyakorlatilag - ezekkel a 
címzetlen levelekkel. Úgy tűnt a visszajelzésekből, illetve a napilapokban elhelyezett 
hirdetésekből is, hogy ennek a kampánynak elég komoly hozadéka volt az aláírások 
összegyűjtésében.  

Természetesen a személyes találkozásokat, különböző fórumokat, egyéb 
rendezvényeket is a szövetség munkatársai igyekeztek meglátogatni, illetve élni 
minden olyan lehetőséggel, ami erre vonatkozott. Kiemelném még azt, hogy az 
aláírásgyűjtésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Falugazdász Hálózat óriási 
teljesítményt nyújtott, hiszen csak ők maguk 135 ezer papíralapú aláírást adtak át a 
Rákóczi Szövetségnek április 3-a előtt. Úgy tűnt ebből a kezdeményezésből, hogy a 
vidék, a vidéki emberek nagyon nagy számban és - hogy is mondjam - viszonylag 
könnyen odaálltak a kezdeményezés mögé. Nyilván az egyházak, a református és a 
katolikus egyház is kivette a részét az aláírásgyűjtésből és meg kell mondani, hogy 
nagyon sok országgyűlési képviselő és politikus is, Pánczél elnök úr, Lezsák Sándor 
alelnök úr, Németh Zsolt képviselő úr, elnök úr, Zsigmond Barna, Seszták Oszkár és 
sorolhatnám a neveket a teljesség igénye nélkül, akik a saját választókörzetükben 
nagyszámú aláírást gyűjtöttek össze és adták át a Rákóczi Szövetségnek személyesen. 

Az is figyelemre méltó eredmény ebben az aláírásgyűjtésben, hogy az 
aláírásoknak közel a fele elektronikusan érkezett. Ebből is látható, hogy a 
digitalizáció, illetve az, hogy az elektronikus aláírás viszonylag egyszerű és könnyű 
volt, ilyen módon elektronikus aláírásukkal nagyon sokan járultak hozzá. Eredetileg 
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azt terveztük, hogy a papíralapú aláírások lesznek döntő többségben és alig 20-30 
százalékot fog elérni az elektronikus aláírások száma. Ezzel szemben az eredmény 
mást mutatott. Esetleg érdemes majd más hasonló aláírásgyűjtéseknél is figyelembe 
venni, hogy az emberek szívesen írnak alá ma már elektronikusan. Hogy mik is az 
eredmények? Balázsnak visszaadnám a szót, hogy elmondhassa.  

 
DR. TÁRNOK BALÁZS alelnök (Rákóczi Szövetség): Alapvető információként 

érdemes leszögezni, hogy ahhoz, hogy egy európai polgári kezdeményezés sikeres és 
ezáltal érvényes legyen, két konjunktív feltételt kell teljesíteni. Egyrészt legalább 7 
tagállamban teljesíteni kell az adott tagállamra vonatkozó minimum aláírásszámot. 
Ez az ország lakosságával, illetve az Európai Parlamenti képviselői helyekkel van 
arányosan összhangban. Illetve a másik feltétel, hogy az egész Európai Unió 
területéről, a 28 tagállamból össze kell gyűjteni egymillió aláírást. Bármelyik feltétel 
nem teljesülése az aláírásgyűjtés eredményességét és érvényességét veszi el. 

Azt is le kell szögezni, hogy e számok tekintetében a nemzeti hatóságok által 
hitelesített érvényességi vizsgálat során megvizsgált számok az irányadók. Tehát 
jelenleg még nem tudunk hivatalos végeredményt mondani a Minority SafePack 
kezdeményezés vonatkozásában, hiszen még zajlik ezeknek az aláírásoknak az 
érvényességi vizsgálata. Azt viszont már tudjuk és április 3-án is tudtuk, hogy 
hozzávetőlegesen hogy állnak a számok és erre később sikerült pontosabb 
összeállítást véghez vinni. Ennek eredményeképpen az Európai Unió 28 
tagállamában 1 320 000 aláírást gyűjtöttek össze és 11 tagállam teljesítette a 
minimum aláírásszámot, így Magyarország, Románia, Olaszország, Szlovákia, 
Spanyolország, Bulgária, Litvánia, Horvátország, Dánia, Lettország és Szlovénia. 
Ebből az 1,3 millió aláírásból 771 ezer elektronikusan érkezett. Ami pedig a 
magyarországi számokat illeti: 643 791 aláírást adtunk át a Nemzeti Választási Iroda 
részére április 20-án, amelyből 385 623 papíralapú volt, 258 168 pedig elektronikus 
formában érkezett.  

Ami pedig a következő hónapokat és lehetőség szerint éveket is illeti, jelenleg 
zajlik az aláírások érvényességi vizsgálata. Az Európai Nemzetiségek Föderatív 
Uniója, aki ezt az aláírásgyűjtést szervezetileg támogatta, egy jogalkotási tervezetet 
kíván mellékelni a benyújtandó kezdeményezéshez, tehát egy sorvezetőt az Európai 
Bizottság részére, hogy pontosan hogyan és miként képzeli el a későbbi európai uniós 
jogalkotást. Ez a kisebbségvédelmi csomag ugyanis 9 témakörben fogalmazott meg 
javaslatokat, pontos jogszabályhelyeket megjelölve. A FUEN-nek és tagszervezeteinek 
az a célja, hogy egy minél teljesebb sorvezetőt adjon a bizottságnak, hogy ezzel is a 
tárgyalási álláspontját már a kezdeteknél megszilárdítsa. Ennek kidolgozására a 
következő hetekben, hónapokban kerül majd sor szakmai egyeztető fórum által. 

Ami pedig a kezdeményezés benyújtását illeti - és a felvezetőben utaltam rá, 
hogy mikor is köteles benyújtani a szervező csapat a kezdeményezést a bizottsághoz -, 
nos, erre az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet nem tartalmaz utalást. 
Ennek fényében a hétvégi leeuwardeni, frízföldi FUEN-kongresszuson a FUEN 
tagszervezetei azt a határozatot fogadták el, hogy megbízzák a FUEN elnökségét és a 
polgári kezdeményezés polgári bizottságot, hogy válassza ki azt az időpontot, amikor 
a legmegfelelőbbnek találja benyújtani a polgári kezdeményezést az Európai 
Bizottsághoz. Onnantól kezd el ketyegni az Európai Bizottság három hónapos órája, 
amely határidőn belül jogi és politikai következtetéseit elkülönítve határozni kell 
arról, hogy nyújt-e be jogalkotási aktusra irányuló javaslatot, illetve a polgári 
kezdeményezés esetében a 9 témakörből mely témakörök esetében. Azzal indokolta a 
FUEN-elnökség ezt a javaslatát, amit később a küldöttgyűlés elfogadott, hogy a 
jelenlegi Európai Bizottság politikai színezete arra engedi következtetni a 
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tagszervezeteket, hogy nem érdemes ezt a kezdeményezést most benyújtani, érdemes 
vele megvárni a következő évi európai parlamenti választásokat és az új 
adminisztrációnak kellene majd benyújtani ezt a kezdeményezést, amely várhatóan, 
legalábbis a remények szerint, politikailag kedvező felállást fog mutatni. Így 
kihasználva a rendeletnek ezt a hézagát hozta meg a FUEN-kongresszus ezt a 
döntését. Köszönjük szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak és alelnök úrnak a 
tájékoztatóját. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük, véleményük az 
elhangzottakhoz. (Szászfalvi László jelentkezik.) Szászfalvi László alelnök úr! 

 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Pusztán annyit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni a Rákóczi 
Szövetség vezetőségének és tagjainak az aktív közreműködést. Nekem is vannak 
személyes tapasztalataim. Voltak problémák, főleg az idősebb lakossággal az aláírás 
kapcsán, mert nagyon bonyolult volt az aláíróív. Gondolom, lesz is elég sok hibás 
aláíróív. Reméljük, hogy bőven van többségben annyi, hogy kiegyenlíti ezt a hézagot. 
Tehát ebből lehetne esetleg majd konzekvenciákat levonni. Nem tudom, egyáltalán 
milyen eszközünk van ennek a módosítására, javítására. 

Másrészt azt gondolom, annyit meg kell még említeni, hogy példa nélküli 
összefogás volt a kormányzat és az állami szervezetek, intézmények és egy jól működő 
civil szervezet együttműködésében ebben az ügyben. Ennek ellenére azt kell mondani, 
hogy óriási erőfeszítést kellett tenni mindenkinek annak érdekében, hogy ez az 
aláírásszám összegyűljön. Azt gondolom, ebből is le kell vonni a konzekvenciákat, 
hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezt az együttműködést vagy felgyorsítani 
bizonyos folyamatokat néha, amikor szükség van rá. De, azt gondolom, 
összegzésképpen mégis azt mondhatjuk, hogy jó együttműködéssel sikeresen tudtuk 
ezt a hatalmas feladatot megvalósítani. Voltak kétségeink az utolsó két hétben, azt 
gondolom, mindannyiunknak, de hála istennek a végén sikerült ezt behúzni. 
Köszönjük szépen még egyszer a sok munkát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, még egy reagálásra nyilvánvalóan visszaadom a szót, de még 
egyszer szeretnék én is köszönetet mondani.  

Azt gondolom, hogy ebben az ügyben megragadtunk egy esélyt a magyarság és 
tágabb tekintetben az Európában élő őshonos nemzeti kisebbségek számára. 
Köszönöm szépen alelnök úr részletes tájékoztatóját arról, hogy a jogalkotásban mi 
várható. Nyilvánvalóan látszik az elhangzottakból is és eddig is ismertük ezeket a 
tényeket, hogy az Európai Bizottságot, az Európai Uniót olyan nagy kötelezettségek 
ebben az ügyben nem terhelik. Szépen lassan haladunk előre a lépésekben. Nyilván a 
FUEN elkészíti a maga jogszabálytervezeteit. Annyit tudunk erről, hogy a 
bizottságnak tárgyalnia kell, de hogy ennek mi lesz a végeredménye, ezt most egyelőre 
nem tudjuk borítékolni. Mindenesetre bölcs döntésnek tartom azt, ami a hétvégi 
FUEN-kongresszuson született. Lehet, hogy érdemes megvárni valóban a 2019 májusi 
uniós választási eredményt, hogy mennyiben változik az Európai Unió és a bizottság 
összetétele, mert talán több olyan képviselő lesz az Európai Unióban, akik fogékonyak 
az őshonos nemzeti kisebbségek ügyeire, jogaira. Hiszen oly sok mindennel 
foglalkozik az Unió, ezt többször elmondtuk, kivéve leginkább a saját polgáraival, 
azokkal, akik évszázadok óta élnek egy-egy többségi államban kisebbségi létben és 
sorsban.  
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Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a szervezet tevékenységét 
ebben az ügyben is, hiszen az elmúlt években számtalanszor bebizonyították, hogy 
nem egyszerűen egy régóta jól működő civil szervezetről van szó, hanem nyugodtan 
mondhatjuk, hogy stratégiai partnere a magyar kormánynak és talán hozzátehetem 
azt is, hogy a magyarságnak nemzetpolitikai ügyekben a Rákóczi Szövetség. 

Kívánnak-e reagálni arra, ami elhangzott alelnök úrtól? Elnök úr, alelnök úr? 

Dr. Tárnok Balázs és Csáky Csongor válaszadása 

DR. TÁRNOK BALÁZS alelnök (Rákóczi Szövetség): Nagyon röviden. Az 
aláírásgyűjtő-ívek vonatkozásában köszönjük a meglátást. Sajnos ezzel mi sem 
tudtunk igazán sok mindent kezdeni, ugyanis az európai polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet III. melléklete meghatározza, hogyan kell kinéznie ennek az 
aláírásgyűjtő-ívnek és ez minden országban ugyanúgy formálódik. Tehát kezdjük 
azzal, hogy a nevek magyar nyelv vonatkozásában felcserélődnek és feleslegesen 
bonyolult ez az aláírásgyűjtő-ív, viszont ehhez a szervezőknek a formanyomtatványok 
elkészítése során tartaniuk kellett magukat, úgyhogy sajnos ez számunkra is nagyon 
sok bonyodalmat okozott.  

 
CSÁKY CSONGOR elnök (Rákóczi Szövetség): Szeretném megköszönni még 

egyszer a meghívást, megköszönni a támogatást. A bizottságnak jó munkát kívánunk 
a következő négy évhez, és kérjük a támogatásukat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr és alelnök úr. Ezzel ezt a napirendi pontot 

most lezárjuk. 

A bizottság 2018. évre vonatkozó munkatervének megvitatása és 
elfogadása 

Áttérünk a bizottságunk harmadik napirendi pontjára, a 2018. évre vonatkozó 
munkaterv megvitatására és elfogadására. A tervezetünket eljuttattuk a bizottság 
tagjaihoz és kiosztásra is került. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 
kiegészítése és egyéb javaslata a munkatervvel kapcsolatban. (Dr. Molnár Zsolt 
jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

mostanit támogatom. Ha jól látom, az ülések témái az új ciklusban a mai napig 
bezárólag szerepelnek benne. Jól látom? „Üléseinek témája, tervezet”. Ez a 
munkaterv, ugye? (Közbeszólások: Igen.) Szuper! Ezt én támogatom teljes egészében. 
Annyit jeleztem elnök úrnak illő tisztelettel és elsősorban majd nyilván az őszi 
ülésszakra vonatkozóan, hogy a hétfő délelőtti ülésezés nekem nagyon ellehetetleníti 
az itt tartózkodásomat. Tizenkét éve, amióta én képviselő vagyok, mindig ekkor van 
frakcióülésünk. Tehát ha vissza tudunk térni a „B” hét keddi ülésekre, vagy bármi 
másra, örülnék, és köszönettel vettem, hogy tett is elnök úr ígéretet erre. Csak a hétfő 
10 óra nagyon nehéz. Ezért nem voltam itt múlt héten, most meg a frakcióülésen nem 
vagyok. Ez tartósan nehéz döntés nekem, elnök úr. De egyébként támogatom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Alelnök Úr! Az, ami a kiosztott tervezetben július 

25-ig meg van jelölve, valóban a nyár eleji rendkívüli ülésszakra vonatkozik, de a 
további gondolatjeleknél (Dr. Molnár Zsolt: Azokat támogatom.), ami úgy kezdődik, 
hogy bizottsági látogatás, az már az őszi időszak. Természetesen ettől eltérhetünk, 
vehetünk fel új témákat is. Olyan is előfordult már, hogy bizonyos technikai okok 
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miatt ezekből valami elmaradt. Ez egyelőre egy vázlat, amihez igyekszünk magunkat 
tartani. Természetesen a bizottsági ülések időpontjában is lehet változás, ha ősztől 
visszatér a kéthetes ülésezési rend, akkor elsősorban „B” héten, kedd délelőttönként 
fogjuk tartani a bizottsági ülésünket. A mai is kivételes alkalom, hiszen a költségvetési 
vitához való csatlakozás miatt kellett ezt most megtennünk, de köszönöm a 
figyelmeztetését, a kérését. Ahhoz igyekszünk tartani magunkat. (Dr. Molnár Zsolt: 
Köszönöm.) 

Van-e más kérdés? (Szávay István jelentkezik.) Szávay István képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy mit 

jelent a „nemzeti tanácsi választások Szerbiában magyar szemmel”, illetve a 
„helyhatósági választások Szlovákiában magyar szemmel”? A „magyar szemmel” 
kitétel azt jelenti, hogy azon szervezetek képviselőit hívjuk meg, akik a választásokon 
indultak, akik a helyi magyarság megbízásából mandátumhoz jutottak, vagy azokat 
hívjuk meg, akik az önök úgynevezett stratégiai partnerei? Tehát magyar szemmel 
kívánjuk ezt a beszámolót megtartani vagy fideszes szemmel? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdésére válaszolva, képviselő úr, ha 

valamilyen jelentős választás volt az elmúlt időszakban, akkor mindig meghívtuk a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézetet, akik magyar szemmel, anyaországi szemmel 
igyekeztek egy részletes tájékoztatót adni a részvételről és az eredményről. Nem 
akarjuk ezt a gyakorlatot megszüntetni. Ők mindig eléggé pártatlanul és szakmailag 
elemezték nekünk nagyon-nagyon frissiben ezeket a választásokat. Itt most rájuk 
gondoltunk, tehát a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tájékoztatójára. Ez nem zárja ki 
egyébként, hogy határon túli magyar szervezetek, akár politikai pártok ne 
jelenhessenek meg a bizottsági ülésen, de konkrétan ez a két napirend a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet meghívására vonatkozik. Kielégítő-e a válasz? 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem egészen erre vonatkozott a 

kérdésem, elnök úr, de ezt nyilván ön is tudja. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
kapcsán akkor tényleg rögzítsük a jegyzőkönyvben, hogy akkor pártatlan előadást 
tartsanak, ne úgy, ahogy azt tették múltkor a felvidéki választások esetén, mert az 
minden volt, csak pártatlan nem. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Ezt a kiegészítést, hogy itt nevezzük is meg a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézetet, hogy az ő részvételükről van itt szó, támogatom. 

Van-e más kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk a munkatervről! Ki az, aki támogatja? Aki igen, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. (Dr. 
Molnár Zsolt távozik.) 

Egyebek 

Áttérünk az „Egyebek” napirendi pontunkra. Arra kérem önöket, hogy az 
„Egyebek” napirendi pontunkban hozzunk egy bizottsági határozatot. Ezt a 
határozattervezetet kiosztottuk. A módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejéről van szó, követjük ezzel a többi bizottság példáját. A határozati javaslat 
lényege, hogy a bizottság a továbbiakban a részletes vita során csak azokat a 
módosítási szándékokat tárgyalja, amelyek szövegszerű javaslatát a kezdeményező 
legkésőbb a bizottsági ülést megelőző munkanapon a munkaidő végéig a bizottság 



13 

titkárságára eljuttatja. Természetesen ez nem vonatkozik a bizottsági ülésen 
esetlegesen felmerülő módosítási szándékokra. Hogy még inkább érthető legyen a 
történet, konkrétan most, mondjuk, a költségvetéssel kapcsolatban, ezen a héten 
csütörtök délután 4 óráig van lehetőség képviselői módosítások benyújtására, 
ugyanakkor egyébként a bizottság hozhat még a bizottsági ülésre módosítási 
javaslatokat. Erre vonatkozik ez az előző munkanap munkaidő vége és természetesen 
nem vonatkozik arra, mert a képviselőknek mindent lehet, amikor itt a bizottsági 
ülésen fogalmaznak meg más véleményeket. Ez elsősorban arra vonatkozik, mikor 
valamelyik minisztérium utolsó pillanatban azzal a kérelemmel jön, hogy nyújtsunk 
be egy bizottsági módosító javaslatot. Erre vonatkozik, hogy jó lenne ezt előző nap 
megkapni, hogy mindenkihez időben el tudjuk juttatni. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, 
hogy erről a határozati javaslatról szavazzunk. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 igen szavazattal ezt elfogadtuk. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait arról, hogy a bizottsági részletes vita során 
tárgyalt saját módosítási szándékok jegyzőkönyvhöz csatolását a határozati 
házszabály 134. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ciklus egészére vonatkozóan 
elrendelem. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a bizottságunk által tárgyalt saját 
módosítási szándékokat a jelenléti ívhez és a képviseleti megbízásokhoz hasonlóan a 
bizottsági ülések jegyzőkönyvéhez fogjuk fűzni.  

A munkatervet az előbb fogadtuk el. Ennek megfelelően tájékoztatom a 
bizottságot arról, hogy szeptember 10-11-én, ez hétfő-kedd lesz, kétnapos bizottsági 
látogatásra kerül sor a Drávaszögben, Horvátországban. Arra kérem a bizottság 
tagjait, hogy részvételi szándékukról lehetőleg még a rendkívüli ülésszak végéig, a 
nyári szünetig tájékoztassák a bizottság titkárságát, hogy az utazás technikai részleteit 
is tudjuk szervezni, gondolok itt a szállás- és buszfoglalásra. Ehhez szükséges a 
résztvevők létszámának ismerete.  

Még az egyebekben tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat részletes vitájára előreláthatólag jövő héten, július 4-én, szerdán 10 
órától kerül sor. Tehát akkor fogjuk tárgyalni a benyújtott költségvetést érintő 
módosító javaslatokat.  

Van-e még kérdés? Tehát jövő hét szerda, július 4, 10 óra.  

Az ülés berekesztése 

Van-e az egyebekben még bárkinek kérdése, felvetése? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a mai munkájukat, részvételüket. Még 
egyszer köszönöm előadóinknak a tájékoztatást. Jó munkát kívánok önöknek a hétre! 
Az ülést bezárom. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 

 Pánczél Károly 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


